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11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín

Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn,  Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
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Tam, kde je ohlašováno 
Boží slovo, 
tam se nabízí spása. 
Tam je však také 
den žatvy. 
Svět se nachází 
pod soudem evangelia 
nejen v poslední den, 
ale už dnes.

 „Ze stolu Božího slova“

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; 
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, 
abychom plnili tvá přikázání  a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého  žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

ŽALM 100  Jsme jeho lid a stádce, které on pase
1: Ex 19,2-6a           2: Řím 5,6-11                     Ev: Mt 9,36 - 10,8

ordinárium Olejníkovo č. 502   příští neděli Břízovo   č. 503 



Z MYŠLENEK JANA PAVLA II. O KNĚŽSTVÍ. 
 
 Ve své nejhlubší podstatě je každé kněž-

ské povolání velkým tajemstvím. Je to 
dar, který člověka nekonečně přesahuje. 
Každý z nás kněží, to zřetelně zakouší po 
celý život. Tváří v tvář velikosti tohoto 
daru cítíme, jak ho nejsme hodni. Jestliže 
analyzujeme, co očekává současný člověk 
od kněze, vidíme, že je v něm v podstatě 
jedno jediné očekávání: touží po Kristu. 
To ostatní, co slouží na hospodářské, spo-

lečenské a politické úrovni – může žádat po jiných. Od kněze žádá Krista! 
Má právo očekávat, že se o něm dozví především prostřednictvím hlásání 
Slova. 
 Dnešní lidé očekávají od kněze více slovo „žité“ než jen „hlásané“. 
Kněz musí „žít ze Slova“. Zároveň však musí usilovat o to, aby byl inte-
lektuálně připraven, aby je důkladně znal a účinně hlásal. 
 Mocí, jakou má kněz nad eucharistickým Tělem Krista, se stává správ-
cem největšího dobra vykoupení, protože dává lidem Vykupitele. 
 Kněz je svědkem a nástrojem Božího milosrdenství. Ve zpovědnici se 
stává svědkem velikých divů, které Boží milosrdenství působí v duši, jež 
přijme milost obrácení. Ve zpovědní službě se nejvíce projevuje duchovní 
otcovství. 
 Kněz je stále ve zvláštním styku s Boží svatostí. Proto se musí sám 
stávat svatým. Pouze svatý kněz se ve stále více se-
kularizovaném světě může stát průzračným svěd-
kem Krista a jeho evangelia. – Jen takový kněz se 
může stát vůdcem lidí a učitelem na cestě ke svatos-
ti. Lidé, a zvláště mladí, takového vůdce očekávají. 
Účinná pastorace, opravdová „péče o duše“ může 
vyrůstat pouze z půdy kněžské svatosti. Tajemství 
ryzích pastoračních úspěchů nespočívá v hmot-
ných prostředcích a ještě méně v „nákladných pro-
středcích“. Trvalé plody pastoračního úsilí vychá-
zejí ze svatosti kněze. To je základ! 



KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ JÁHNA KARLA KOBLÍŽKA OFM Conv
V neděli 3. července v 8.30 hod. přijme z rukou ostravsko-opavského 
biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze kněžské svěcení jáhen 
Karel Koblížek OFM Conv, který vyšel ze zábřežské farnosti. 
Kněžské svěcení bude mít v poutním kostele Pan-
ny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova. 
V sobotu 9. července v 10 hod. poděkuje s přáte-
li a věřícími za dar kněžství při slavení primiční 
mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. 

POUŤ DĚKANÁTU ZÁBŘEH DO OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY
Proste a bude vám dáno... (Lk 11,9)

V sobotu 18. června nás otec arcibiskup Jan zve na pouť 
do olomoucké katedrály, kde budeme spolu s ním v mod-
litbách prosit za obnovu rodin a nová kněžská a duchov-
ní povolání. Začátek programu v katedrále v 16 hod.
Pokud chcete využít společné dopravy autobusem přihlas-
te co nejdříve u paní Korgerové, tel. 583 414 512 v Zábře-
ze, ve Svébohově u paní Šanovcové, v Jedlí u paní Knáp-
kové, případně u svých kostelníků a správců kaplí či ji-
ných aktivních laiků.
Autobus na pouť z Červené Vody vyjede ve 14 hod. přes 
Štíty, Horní Studénky a dále podle potřeby. Cena 100 Kč. 
Ve Štítech se můžete přihlásit u paní Bednářové, v Horních Studénkách u paní 
Macháčkové. Ostatní požadavky na dopravu budou řešeny podle potřeby. 

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner 
udělí v sobotu 25. června v 9.30 hod. v ka-
tedrále sv. Václava v Olomouci kněžské svě-
cení osmi jáhnům naší arcidiecéze. 
Kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Jana 
přijme také zábřežský jáhen Ing. Vratislav 
Kozub, který bude v neděli 10. července v Zá-
březe slavit ranní mše svaté. 
Odpoledne v 15 hod. jste zvá-
ni do děkanského chrámu sv. 
Bartoloměje k společnému no-
vokněžskému požehnání. 
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SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 10.110; Svébohov 1.750; Jedlí 2.000; Zvole 2.790 Kč.
Dary Zábřeh: Na lepru byla předána dne 6. 6. 2005 ze Zábřeha částka 2.700,- 
a z Rovenska 1.200 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.     Marie Zíková
Dar na Haiti 1.000 Kč 
Hoštejn 1.400; Kosov 250; Lubník 640; Tatenice 950 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.           P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl

 TATENICE: V neděli 19. 6. v 15 hod. v kostele v Tatenici bude mít vystoupení 
pěvecko-recitační sbor při Katolickém domu Světýlko ze Zábřeha, který vystou-
pí s pásmem Popelka Nazaretská od Václava Renče. Jste srdečně zváni. Vstupné 
dobrovolné (slouží jako příspěvek na dopravu dětí)          P. Jaroslav Přibyl 

 PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ ve věku od 
osmi do třinácti let proběhne v Kladkách u Konice (vesnice se nachází nedaleko 
Bouzova a Javoříčka). Děti se mohou těšit na výlety, hry, koupání, a také společně 
prožitou modlitbu, večery s písničkou, čtení příběhů a hraní divadla. Děti se mohou 
účastnit ve dvou termínech: 1. termín 6. července - 10. července 2005, 2. termín 17. 
srpna - 21. srpna 2005. Cena pobytu je 600 Kč. Další informace je možno získat na 
telefonních číslech: 583 416 257 – Marie Jašková, 583 416 582 – Jana Kratochvílová, 
583 411 208 – Anna Krňávková. Počet dětí je omezen (cca 2 x 12 dětí). Přihlášku si 
můžete vyzvednout a odevzdat ve farním kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze (krabič-
ka s přihláškami je vedle novin a časopisů). Poslední termín pro podání přihlášky je 
do neděle 19. 6. 2005.                                   M. Jašková, J. Kratochvílová, A. Krňávková

 AHOJ HOLKY A KLUCI. Bude Vám příští školní rok 6 – 9 let 
a chcete zažít mnohá dobrodružství? Přijďte mezi nás skauty ze 
střediska Skalička. Scházíme se každý týden na skautské klubov-
ně za Katolickým domem, kde hrajeme hry, poznáváme přírodu 
a učíme se novým věcem. Během roku jezdíme na společné výpra-
vy a v létě na stanový tábor. Pokud máš zájem být v kolektivu stejně starých dětí, 
přijď mezi nás 17. června 2005 v 15.30 hod. před kostel sv. Bartoloměje. 

Těší se na Vás vedoucí z oddílů Rozrazil a Dráčata. 

 HURÁ NA PRÁZDNINY – Zábavné odpoledne pro děti a rodiče v sobotu 25. 
června od 14.00 na zahradě Katolického domu. Vstupné 20 Kč. Pořádáno ve spo-
lupráci  s Fondem ohrožených dětí a sdružením Dětský svět.   Josef Klimek

 NABÍDKA HLÍDÁNÍ DĚTÍ. Chcete si zajít s manželem nebo přáteli na večeři 
či do kina a přitom nemáte nikoho, kdo by pohlídal Vaše dítě? Nabízíme Vám hlí-
dání dětí o víkendech a o prázdninách. Jsme mladá děvčata od 16 let, zkušenosti 
máme s hlídáním sourozenců a dětí ve Skautu. Domluvit se s námi můžete pře-
dem na tel. 732 206 765.



 SBÍRKA Z NEDĚLE 5. ČERVNA: Postřelmov 3.110 Kč, Chro-
meč 2.300 Kč a Sudkov 1.950 Kč (na opravu fary), Lesnice 3.510 Kč, 
Dlouhomilov 310 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli 
je sbírka na opravy v Postřelmově, Chromči a Dlouhomilově. 

 V sobotu 18. června nás zve otec arcibiskup Jan do Olomouc-
ké katedrály na pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: Mše svatá v Sudkově bude v sobotu 18. 
června výjimečně v 8.00 hodin ráno z důvodu pouti do Olomouce. 

 FARNÍ DEN PRO DĚTI Z NAŠICH FARNOSTÍ se připravuje na poslední so-
botu před prázdninami tj. 25. června. Srdečně zveme všechny děti jak ty malé, tak 
i větší. Program bude ještě upřesněn. 

 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK plánujeme na pátek 1. července. 
Pěší pouť vyrazí v dopoledních hodinách, autobus pojede odpoledne pravděpo-
dobně ve 14.00 hodin. Společná mše svatá bude v poutím kostele v 18 hodin. Při-
hlášky na cestu autobusem u paní Matějové, telefon: 583 437 456.     P. Jiří Putala 

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

 Sbírky z neděla 5.června: Mohelnice 7.506,- Úsov 1.097,- St.Loučka 515,-

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 5. června: Štíty 1.770; Horní Studénky 1.520; 
Klášterec 1.620; Strážná 260; Cotkytle 450 Kč. 

 POUŤ KE SVATÉMU JANU KŘTITELI v Herolticích oslavíme 
v sobotu 25. června při mši svaté v 17 hod. s P. Josefem Rýznarem.      
                      P. Vratislav Kozub

Vybrali jsme pro vás . . .
PŘIJMOUT ŽIVOT TAKOVÝ, JAKÝ JE...
Smířit se se sebou, to je asi nejtěžší úkol, který nám život ukládá. Znamená to vy-
řešit spory mezi různými myšlenkami a přáními, upokojit rozrušenou duši. To, 
co se ve mně vzpírá, umlkne. Nastane vnitřní mír.Usmířit se znamená smířlivě se 
vyrovnat s vlastním životem, přitakat ke svému životu takovému, jak dosud pro-
bíhal, přitakat ke svým rodičům, ke své výchově, ke své povaze, jakou jsem do-
stal do vínku. Je v nás mnoho tajné vzpoury proti životu, jaký je, proti nám a pro-
ti naší podobě. Chtěli bychom být jiní, mít jiné schopnosti. Chtěli bychom mít 
jiné přátele, jiné povolání. Chtěli bychom být u všech oblíbení. Mnozí se oddávají 
snům o tom, jací by vlastně chtěli být. Nežijí v přítomnosti, ale prchají před sebou 
do svých iluzí. Promeškávají svůj život. ...             (Anselm Grün)

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO



ZÁBŘEŽSKO       ZÁBŘEŽSKO       ZÁBŘEŽSKO

 SENIOŘI se sejdou ve Svébohově na poslední schůzce před prázdninovou pře-
stávkou v pondělí 13. června v 16 hod. v klubovně. Hostem setkání bude P. Ján 
Čukáš.                                           Marie Šanovcová

 KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se sejdou ve středu 15. června v Zábře-
ze. Mše svatá bude slavena jako obvykle v 9.30 hod.          P. František Eliáš

 TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ 
V KRÁLÍKÁCH. Odchod v sobotu 18. června od kří-
že u lihovaru v Zábřeze v 7 hod. nebo pro méně zdatné 
chodce v 8.45 hod. odjezd autobusem z Valové do Hor-
ních Studének. Odtud pak dál společně. 
S sebou jídlo na 2 dny + špekáček. Ubytování v klášteře 
(teplá voda a kuchyňka) 60 Kč dospělí, 40 Kč děti. Podmín-
kou je vlastní spací pytel. Odvoz zavazadel zajištěn pokud je do soboty 12 hod. 
přinesete k Friedlům. Podrobnější informace podají Friedlovi tel. 737 362 087.

 V NEDĚLI 19. ČERVNA Vás zvou Redemptoristé NA MARIÁNSKOU POUŤ 
do Červenky u Litovle. Mše svatá s průvodem ke cti Matky ustavičné pomoci za-
číná ve 14.30 hodin. Zpovídá se od 13.30 hod. 

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH pořádá v neděli 26. 6. POUŤ NA 
HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK. Odjezd ve 13 hod. z Valo-
vé. Cena 60 Kč.Ludmila Korgerová, tel. 583 414 512

 POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI. V neděli 26.června jste zváni na pouť ke cti sv. 
Jana Křtitele do Jedlí. Poutní mše svatá bude v obvyklou dobu nedělní bohoslužby. 

SESTRY BOROMEJKY VÁS SRDEČNĚ ZVOU:
 na duchovní cvičení na téma “Mše svatá v mém životě“ s P. Gereonem Biňov-

cem OPraem na Maria Hilf ve Zlatých Horách v Jeseníkách v době od 23. do 
27. srpna 2005, pro dívky od 19 let. S sebou: spacák, Bibli, breviář (kdo má), 
cena dobrovolná.

 týden v klášteře ve Frýdku Místku, Palkovická 524, 
od 26. června do 3. července. Čeká vás modlitba 
i služba. Výlet na Lysou Horu i duchovní obnova na 
téma „Milosrdenství“. S sebou: Bibli, breviář (kdo 
má), pracovní oblečení ke službě nemocným, nejlé-
pe bílé, cena dobrovolná. Pro dívky od 16 let. 

Kontaktní osoba: S.M. Vincenta Kořínková, vincenta@bo-
romejky.cz, www.boromejky.cz, Šporkova 12, 118 00 Pra-
ha1, Malá Strana, tel. 257 532 861, mobil 723 477 525.


