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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ 

Letos poprvé se farní kostel sv. Matouše 

v Postřelmově zapojil do akce Noc kostelů, 

která se uskutečnila v pátek 23. května 

2014. Kostel i rodinnou hrobku zemanů 

Bukůvků z Bukůvky si přišlo prohlédnout 

přibližně 150 návštěvníků z Postřelmova i 

z jiných měst a obcí. Na příchozí čekal 

kulturní program v podobě prohlídek 

zajímavých částí kostela a hrobky, poznávací 

program pro děti i koncerty zpěváků a 

scholy. Většina návštěvníků si vybrala určitý bod programu, někteří návštěvníci se zúčastnili 

celého programu. Mnoho lidí navštívilo náš kostel poprvé, někteří starší lidé po mnoha 

letech či desetiletích. Rádi bychom touto cestou poděkovali zpěvákům chrámového sboru i 

schole za opravdu krásná hudební vystoupení i vám všem, kdo jste nám jakýmkoliv 

způsobem pomáhali při přípravě programu i v průběhu samotné akce Noc kostelů. 

Poděkování patří také obci Postřelmov, jmenovitě panu starostovi Jaroslavu Nimmrichterovi, 

za zpřístupnění hrobky Bukůvků, za bezplatné vytištění programu Noci kostelů ve Střele i 

průvodců kostelem sv. Matouše. Poděkování patří i panu Zdeňku Doubravskému, který se 

ujal role průvodce u hrobky Bukůvků. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na 

webové fotogalerie ŘKF Postřelmov: http://farnifoto.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu. Rádi 

bychom i na příští rok připravili zajímavý program, proto vás chceme požádat o své postřehy, 

připomínky a náměty, co se vám na letošní akci líbilo nebo naopak nelíbilo, co bychom mohli  



 

zlepšit, jaký program by vás oslovil. Své příspěvky zasílejte prosím na e-mail 
nockostelupostrelmov@gmail.com                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                             Děkují organizátoři 

 
ANIMÁTO ŘI   - KDO TO VLASTNĚ ANIMÁTOR JE? 

Není to někdo, kdo se někde učí natáčet animované filmy, jak si hodně lidí myslí, ale je to 
člověk, který se snaží přinášet do skupiny, třeba do společenství, správného křesťanského 
ducha. Může být jeden, ale je lepší, když jich je víc, neboť ve více lidech se stejným 
úmyslem se to lépe táhne. Animátor je mladý člověk, který by měl být příkladem pro druhé, 
se snaží poctivě následovat Krista, záleží mu na mladých lidech a společenství mladých, cítí 
za společenství odpovědnost, dokáže naslouchat, neváže na sebe, ale ukazuje na Krista. 

NENÍ ANIMÁTOR JAKO ANIMÁTOR :-) 

U nás v ČR existují různí vedoucí skautských oddílů, družin apod. Proto Církev začala 
pracovat s animátory („vedoucími“), aby měl kdo vést společenství mladých. A je pravdivé 
tvrzení, že „k mládeži se dostaneme přes mládež“ kdo jiný se dostane lépe k mladým lidem? 
Sami mladí lidé. 

JAK KURZ ANIMÁTORŮ VYPADÁ? 

Kurz animátorů je dvouletý cyklus setkávání, který se zaměřuje na osobní růst animátora, 
prohloubení jeho vztahu k Bohu, seznámení s obsahem společenství. Témata setkávacích 
víkendů jsou rozčleněna podle potřeb do více skupin, např.: duchovní život, jak se aktivně 
účastnit mše svaté, hraní her, organizace akcí, jak vést diskusi a modlitbu v malé skupině, 
zdravověda, jak spolupracovat, jak připravit rozpočet akce, sebepoznávání, sebepřijetí, 
komunikace, církev, katechismus, Bible, vedení společenství, atd… 



ANIMACE ANIMÁTORŮ 

 Při jakékoliv akci společenství mládeže jsou vždy potřeba aktivní lidé, kteří dokáží druhé 
strhnout k dobrému a probouzet z pohodlnosti a nic nedělání = animovat. Tuto skutečnost 
známe nejen z křesťanských programů, ale je důležitá v každodenním životě. Být 
animátorem není jen dar, ale i vůle, chuť a píle jít do něčeho naplno… Animátor je ten, kdo 
ukazuje mladým lidem cestu k Bohu, kdo se aktivně podílí na životě církve. V jednotlivých 
diecézích v Čechách a na Moravě centra pro mládež již několik let zajišťují pravidelnou 
formaci a vzdělávání animátorů. Může být animátor ministrantů nebo společenství mládeže. 
Naštěstí takoví animátoři kolem nás jsou a pomáhají nám, abychom se setkávali v dobrém 
společenství. Ale i tito animátoři potřebují někde čerpat a hledat vedení. K jejich pomoci jim 
v každé diecézi slouží Diecézní centrum mládeže, kde nabízejí animátorské kurzy. 
V současné době se účastní animátorské činnosti přes 500 mladých lidí. Přibližně jednou za 
tři roky je celostátní setkání animátorů. Letos v létě se takové setkání uskuteční, a to v Třešti 
od 17. – 23.8. 2014 na téma: Nikdo není ostrov. 

ANIMÁTOŘI V NAŠÍ FARNOSTI 

   Ano, v naší farnosti máme tři animátory :-). Jitka Panovská a 
Lucka Bibrlová  se již rok účastní kurzu arcidiecézního 
animátora. Pravidelně jezdí na setkání do arcidiecézní centrum 
Přístav a táborového střediska Archa Rajnochovice, kde 
získávají odborné pedagogické, psychologické, právnické, 
ekonomické a další potřebné znalosti a dovednosti. Také se 
snaží zamyslet se nad naší službou dětem a mladým lidem, jak 

jim přiblížit vlastní vztah s Bohem. Na konci tohoto kurzu získají 
osvědčení, které jim umožňuje  vést  a podílet se organizaci 
setkání mládeže, táborů, tvorbě křesťanských společenstvích. 
Arcidiecézní animátoři pořádají akce jako např. Velehrad – Dny 
lidí dobré vůle nebo Arcidiecézní setkání mládeže. 

Třetím animátorem je Ondra Bartoň, který je děkanátní animátor. 
Zábřežský děkanát má celkem 21 animátorů, kteří pořádají různé 
akce např. Církevní silvestry, Duchovní obnovy nebo Děkanátní 
setkání mládeže. 

Tito tři animátoři se snaží také ale oživovat i naši farnost 
spolupořádáním různých akcí pro děti např. Tábor (VOR), 
Potáborka, ale i pro dospělé (např. doprovodným 
programem na Svatodušním táboráku). Ale není to jenom 
jejich zásluha, protože jim v tom pomáhají i další mládežníci 
z postřelmovské farnosti, bez kterých by to nezvládli. 
Všichni mládežníci se scházejí jednou týdně na spolču, které 
také jezdí po různých akcích, jejichž účelem je stmelit a 
udržet partu. Zde máte malou ochutnávku z našich akcí: 



Čundr do Prahy 

První víkend v dubnu tedy 4.-6. dubna se uskutečnil jarní Čundr do Prahy. Z Postřelmovské 
farnosti se ho zúčastnilo 15 mládežníků. Odjížděli jsme ze Zábřeha vlakem v 16:18 směr 
Praha hl. nádraží. Po příjezdu jsme se setkali s Hankou Poislovou, která nás ubytovala v 
klášteře u sester v Karlíně. Páteční večer nás čekal menší florbalový zápas a po něm 
následoval duchovní večer v podobě témátka. Po něm ti, co byli unavení šli spát a ti, co 
překypovali energií se na závěr podívali na film. V sobotu jsme navštívili Vyšehrad a jeho 
okolí. Po vydatném obědě jsme navštívili hvězdárnu M. F. Štefánika na Petříně, kterou nám 
spestřila pěkná procházka ve formě pěšího výšlapu na Petřín. V podvečerních hodinách jsme 
udělali procházku historickou částí Prahy a skončili ve velkém nákupním centru, kde si 
všichni dozajista přišli na své. Pro ty, co po sobotním dni překypovali elánem byl ještě 
večerní program na ztišení, rozhovor s Bohem a modlitba. V neděli jsme navštívili rytmickou 
mši svatou s mládeží v Selesiánském kostele, kde to pořádně rozjeli. A pak už jen úklid 
kláštera a tradááá domů. Po celou dobu akce byla super atmosféra. Děkujeme všem 
zúčastněným. Doufáme, že to bylo dobré produktivní setkání a třeba zase někdy na 
shledanou. Také bychom chtěli poděkovat hlavním organizátorům Vlaďce Grauové, Standa 
Grau za to, že si vzali zařizování a organizaci na sebe. A také děkujeme za odvahu, že se 
rozhodli vydat se s pořádnou partou mladých až do Prahy. A samozřejmě děkujeme Hance 
Poislové, že nám zajistila ubytování a „průvodcovské služby“ a veškeré potřebné zázemí. 
DĚKUJEME. 

Děkanátní setkání mládeže Zábřeh 

Ve dnech 11.-12. dubna se uskutečnilo v Zábřehu děkanátní setkání mládeže. 
Postřelmovskou farnost jelo reprezentovat 5 zástupců: Lucka Bibrlová, Honza Kuruc, Tomáš 
Panovský, Lucka Matějčková a Ondra Bartoň. Setkání začalo v pátek v 18:00 mládežnickou 
mší svatou v kostele sv. Bartoloměje. Po mši následovala hodinová adorace za vnitřní 
uzdravení, a poté jsme se přesunuli do Katolického domu. Zde byla pro účastníky 
přichystaná večeře. Protože jsme se někteří viděli poprvé, zahráli jsme si seznamovací a jiné 
hry. Večer byl zakončen divadelní scénkou Jonáš. Sobotní budíček ráno odstartovalo 
kytarové trio, pak snídaně a konečně dlouho očekávaný příjezd sestry Immaculaty 
Konvalikové, která si připravila přednášku na téma: CESTA ZE ZÁVISLOTI - EXISTUJE 
NADĚJE. Po přednášce následovala hra na protažení a to-Lidské člověče nezlob se!, které 
sklidilo všeobecný úspěch. Následovala druhá přednáška = svědectví o víře od Zuzky 
Hradecké. Po obědě pro nás animátoři zábřežského děkanátu měli další zábavný program ve 
formě her. Celé setkání bylo zakončeno křížovou cestou v 15:00.Setkání se zúčastnilo přes 
40 lidí. Určitě to byl parádní víkend, všem vřele doporučujeme a snad se za dva roky naše 
řady ještě rozrostou. 
 
Svatodušní táborák 

V neděli 8. Června na slavnost seslání ducha svatého se v Postřelmově na farské zahradě 
uskutečnil již tradiční Svatodušní táborák. Letos se organizace ujala postřelmovská mládež a 
pojala to trochu jinak. Každého návštěvníka letošního ročníku totiž čekal doprovodný 
program, který ho měl vtáhnout do televizního prostředí. Svatodušním pořadem nás provedli 
moderátoři Dušan Frajer a Martin Švihák z televize STROM. V prvním televizním vstupu 
nám moderátoři objasnili, jak borci z televizního štábu natáčeli film TENKRÁT NA 



ZÁPADĚ. Také nám přinesli krátké zprávy ze sportu a drobné poznatky o počasí. Po pauze 
následoval druhý televizní vstup, ve kterém si moderátoři posvítili na všeobecné znalosti 
pana Pražáka a pana Hanáka, které pak prověřili v televizní show CHYTRÝ BLÁZEN! A po 
krátké komerční přestávce nám moderátoři představili ve třetím televizním vstupu desítku 
nejoblíbenějších večerníčkovských postaviček, které kdy měli tu čest prohánět se po 
filmovém plátně. Pro děti byla také připravena pokladovka, která je zavedla po 
dobrodružných stopách starého farního pokladu. Touto cestou bychom také chtěli poděkovat 
všem, kdo darovali pohoštění, kdo se snažili zajistit občerstvení, těm, kteří se postarali o 
legendární vaječinu a také těm, kteří jakkoliv přispěli k realizaci této nevšední akce, hlavně 
za jejich vstřícnost a ochotu! Doufáme, že se všem účastníkům program líbil, a třeba zase 
někdy… ☺                                                        

Více informací a foto hledejte na farním webu: http://farnost-postrelmov.wbs.cz/Pro-mlade 

                 A ještě letní pozvánka pro všechny dobrodruhy  ve věku 6-17let  

 VOR v Oskavě 

Odvážný dobrodruhu, odvážná dobrodružko!! 

VOR – je zkratka pro Výjimečný Ohromně Riskantní týden s Bohem. „VOR“ znamená klády 

svázané dohromady (společenství). VOR je skvělou příležitostí, jak prožít čas letních 

prázdnin, naučit se novým věcem, zahrát si spoustu her, mít hodně zážitků, poznat nové 

kamarády a také Boha. Je to týden, který může změnit mnoho v tvém životě. ...Zajeď na 

hlubinu, zajeď na VOR! 

Více informací najdeš na farních stránkách v rubrice „Pro mladé“  

                                                                                                                              za všechny a.O.B.,L.B.        

PROSBA K MATCE BOŽÍ 

Pompeje. V bazilice Panny Marie Růžencové slavil eucharistii státní sekretář 
Apoštolského stolce kardinál Pietro Parolin u příležitosti tzv. Prosby k Matce Boží, jež 
se za velké účasti     věřících v této mariánské svatyni koná vždy 8. května, na který u 
nás připadá nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Poutnímísto 
v Pompejích založil roku 1876 blahoslavený Bartoloměj Longo, bazilika byla 
postavena z darů věřících. Kardinál Parolin ve své homilii mluvil o poslání svěřeném 
všem křesťanům, totiž vyznávat víru, praktikovat ji láskou k bližnímu a být tak 
světlem světa: 
„Dnešní život nám neodnímá těžkosti a protivenství, jako jsou úklady neustále 
číhajícího násilí nebo skrovné a nejisté pracovní perspektivy mladých lidí, kterým 
nejenom dnešní ekonomická krize, ale staré a strukturální retardace znemožňují hledět 
do budoucnosti klidně 
a v důvěře... Pomysleme na tisíce křesťanů, kteří dnes v 21. století trpí pro svoji víru, 
jsou pronásledováni a jejich práva jsou pošlapávána. Modleme se za ně a zejména 
jednejme jako oni, aniž bychom přistupovali na kompromisy se světským duchem, 
žijme a vyznávejme svoji víru v plnosti... Pomáhat lidem této naší svízelné doby věřit 
v Ježíše a v Toho, který jej poslal, dávat lidstvu naději, neboť on nás nepřišel odsoudit, 



nýbrž zachránit – to je poslání, které je nám dáno jakožto zralým a odvážným 
křesťanům. Svěřme Panně Marii, svrchované Paní nebe a země, ale především 
nejněžnější Matce mezi matkami všechny svoje starosti, úzkosti a nouze.“ 
Zakladatel baziliky Bartoloměj Longo byl členem třetího řádu sv. Dominika. Svůj život       
zasvětil vzdělávání věřících, péči o potřebné a především šíření mariánské úcty.„Dokud mi 
bude srdce tlouci, budu i dále šířit růženec a knihy a časopisy k slávě Královny posvátného 
Růžence!“ vyznává na sklonku svého života. Papež Pius XI. mu udělil vysoké vyznamenání 
rytíře velkého kříže od Svatého hrobu. Jeho památka se slaví 6.října. 
                                                                                              
                                                                                             Čerpáno ze stránek Radio Vaticana 

 

OKÉNKO PRO ANDÍLKY 

Milé děti, blíží se svátek svatých Cyrila a Metoděje, a proto jsem si pro vás 

připravila   křížovku. Ti z vás, kteří vyluští správně tajenku se mohou těšit na 

sladkou odměnu :-).                                                                                        Lucka B. 

1. Jméno papeže působícího v období příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 

2. Kdo obýval Velkou Moravu při příchodu Cyrila a Metoděje? 

3. Kníže, který světce poslal na Velkou Moravu. 

4. Město kam Cyril a Metoděj přišli. Jedno z největších poutních míst na Moravě. 

5. Město, odkud bratři Cyril a Metoděj pocházeli. 

6. Atribut Metoděje. 

7. Atribut Cyrila. 

8. Který z bratrů se původně jmenoval Konstantin? 

9. Který měsíc si připomínáme svátek těchto světců? 



Pro vás menší tu máme malou 

spojovačku symbolů, které k sobě patří.  

Ke každému číslu přiřaď jedno písmeno 

(malá ukázka- k č.1 -holubici x patří 

písmeno A větvička). Ti z vás, kteří 

vyluští správně spojovačku se mohou 

těšit na sladkou odměnu :-).            

Barča B. 

A na ty nejmenší se také 

nezapomnělo, tu je obrázek s květinou. 

Zdalipak víš, jak se jmenuje? 

Na veselý obrázek se těšíme a ti, 

kdo uhádnou správný název květiny se 

můžou těšit na sladkou odměnu : -). 

Barča B. 

Všechny obrázky, spojovačky a 
vyluštěné křížovky se těší Lucka, Barča 
a Jitka. Nezapomeň na své jméno, ať 
víme, kdo rád kreslí a luští :-). Vše 
posílejte na email v.grauova@seznam.cz 
nebo nám to předej v neděli po mši :-) 
do 31.8.2014. Přejeme všem ANDÍLKŮM radostné prázdniny a vyprošujeme 
ochranu Panny Marie.    L,B,J. 

 

Modlitba na prstech ruky  

1. Palec je prst směrem k vám. Proto se začínáme modlit za ty, kteří jsou vám 
    nejblíže. Jsou to lidé, které si pamatujeme nejlépe. Modlitba za naše milované 



    je "sladká povinnost." 
2. Další prst je ukazováček. Modlete se za ty, kdo učí, vzdělávají a léčí. 
    Do této kategorie patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a    
    moudrost, aby určovali ostatním správný směr. Vždy na ně pamatujte ve svých    
    modlitbách. 
3. Další prst je nejvyšší. Připomíná naše vůdce. Modlete se za prezidenta, 
    poslance, podnikatele a vedoucí pracovníky. Jsou to lidé, kteří řídí osud našeho   
    národa a ovlivňují veřejné mínění, právě oni potřebují Boží vedení. 
4. Čtvrtý prst je prstení ček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst,  
     každý učitel klavíru, to může potvrdit. Ten je tam, aby nám připomněl  
     modlitbu za slabé, za ty, kteří se potýkají s problémy a za nemocné. Oni   
     potřebují vaše modlitby ve dne i v noci. Modliteb pro ně nebude nikdy příliš  
     mnoho. A je to pozvání i k modlitbě za manželské páry. 
5. A konečně je tu náš malý prst, nejmenší ze všech. Musíte se vnímat 
    malými před Bohem a bližními. Jak říká Bible, "poslední budou první." 
    Malíček nám připomíná, abychom se modlili za sebe. 
    Poté, co jste se modlili za všechny ostatní, oni budou moci lépe pochopit, jaké  
    jsou vaše potřeby a jak se na ně dívat z pravého pohledu. 
                                                                                                         Papež František 
 
Papež na setkání s katolickou charismatickou obnovou  v Římě 1.6.2014 

…Jako Charismatická obnova jste od Pána obdrželi nesmírný dar. Zrodili jste se z vůle 
Ducha svatého jako „proud  milostí v církvi a pro církev“. Proud milosti - to je vaše definice. 

…Jaký je první dar Ducha svatého? On, který je láskou, daruje Sám sebe a působí 
zamilovanost do Ježíše. Tato láska mění život. A proto se říká - narodit se k novému životu z 
Ducha, jak to pověděl Ježíš Nikodémovi. Obdrželi jste významný dar rozdílných charismat. 
Tato různost vede k harmonii v Duchu svatém a ve službě církvi. 
…Charismatická obnova je velkou silou ve službě hlásání evangelia, v radosti Ducha 
svatého. Přijali jste Ducha svatého, který vám odkryl Boží lásku ke všem jeho dětem a lásku 
ke Slovu. Ve vašich počátcích se říkalo, že charismatici u sebe stále nosí bibli, Nový 
zákon…Děláte to ještě dnes? (odpověď) Ano! Nejsem si tak docela jist... Pokud už to tak 
není, vraťte se k této první lásce, noste s sebou vždy v kapse nebo v tašce Slovo Boží! 
Přečtěte si vždycky kousíček. Stále s Božím slovem! 

…Bratři a sestry, pamatuje: klaňte se Pánu Bohu – to je základ: Adorujte Boha! 
Hledejte svatost v novém životě Ducha svatého. Buďte správci Boží milosti. Vyhýbejte se 
nebezpečí přehnané organizace. Vycházejte do ulic evangelizovat a hlásejte evangelium. 
Pamatujte, že církev vznikla „na odchodu“ onoho Velikonočního rána. Přibližte se chudým a 
dotýkejte se v jejich těle raněného Ježíšova těla. Nechejte se vést Duchem svatým touto 
svobodou a – prosím vás – nevězněte Ducha svatého! Ve svobodě! 
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