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12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Svébohov, Jedlí, Maletín, Svébohov, Jedlí, Maletí

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

Tatenice, Hoštejn,  Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
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Na otázku,
máme-li se Boha spíše bát 
nebo jej milovat 
neexistuje odpověď. 
Vždyť jak by člověk 
mohl milovat Boha, 
kterého by se nemusel bát? 
Kdo se Boha bojí, 
vyjadřuje tím, že ho uznává 
a může ho i milovat. 
A získává obdivuhodnou 
svobodu. Nebojí se už žádné 
pozemské moci 
a žádného strachu. 

„Ze stolu Božího slova“

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; 
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec 
a nikdy nás nepřestáváš vést. 
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 69  Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
1: Jer 20,10-13                         2: Řím 5,12-15                         Ev: Mt 10,26-33 

ordinárium Břízovo č. 503 příští neděli Ebenovo č. 504 



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. 

Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner 
udělí v sobotu 25. června v 9.30 hod. v kated-
rále sv. Václava v Olomouci kněžské svěcení 
osmi jáhnům naší arcidiecéze. Kněžské svě-
cení z rukou arcibiskupa Jana přijme také  zá-
břežský jáhen  Ing. Vratislav Kozub. 
Na kněžské svěcení do Olomouce bude vypraven 
autobus, který vyjede  z Cotkytle  od kostela v 7.00 
se zastávkami: Crhov 7.05; Štíty 
náměstí 7.10; Horní Studénky od 
kostela 7.15 a na křižovatce; Jedlí u 
Rýznarů 7.25; Svébohov na zastáv-
ce 7.30 a Rovensko 7.35 hod. 

 V neděli 10. července bude novokněz P. Vratislav Kozub v Zábřeze a ve Zvoli  
slavit ranní mše svaté. 
 Odpoledne  v 15 hod. jste zváni do děkanského chrámu sv. Bartoloměje k spo-
lečnému novokněžskému požehnání. 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pátek 24. června    SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 OREL JEDNOTA ZÁBŘEH pořádá v neděli 26. června POUŤ NA HORU 
MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK. Odjezd ve 13 hod. z Valové. Cena 60 Kč.

   Ludmila Korgerová, tel. 583 414 512

 Pouť do JEDLÍ ke svatému Janu Křtiteli bude v neděli 26. června. Poutní mše 
svaté bude slavit rodák, P. Jan Hošek v 9.00 a v 10.30 hod. Při poutním požehná-
ní v 15 hod. se můžete sejít také s P. Josefem Opluštilem. Sbírka bude ve farnosti 
Jedlí o této neděli určena na opravy.                                                 P. František Eliáš 



 POZDRAV, PODĚKOVÁNÍ A NABÍDKA.
Laureát „Osvětimské ceny Jana Pav-
la II. za obranu lidských práv“ po-
mocný biskup Pražské arcidiecéze 
Mons. Václav Malý zdraví zábřež-
ské křesťany, Město Zábřeh a děku-
je za srdečné přijetí. Česká křesťan-
ská akademie – místní skupina Zá-
břeh nabízí videozáznam přednáš-
ky ze dne 9.6.2005 v Klubu – dětské 
a vzdělávací centrum Zábřeh za ob-
vyklou cenu 200,- Kč a telefonu – ve-
čer 583 415 092, nebo 731 402 026.

Ing. Mgr. František Srovnal

 VELEHRADSKÁ SMS SOUTĚŽ. Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s T-
-Mobile CZ a dalšími sponzory připravilo SMS soutěž pro věřící ve farnostech. 
Tato soutěž by měla vzbudit v lidech, kteří se jí budou chtít zúčastnit, větší zájem 
o poutní místo Velehrad. 
Pravidla soutěže i otázky si můžete přijít vyzvednout na faru v Zábřeze. Případně 
Vám je můžeme zaslat. Na výherce čekají pěkné ceny: digitální fotoaparát , televi-
ze s domácím kinem, mobilní telefon, trekingové jízdní kolo...        H. Lexmanová
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE PŘÍŠTÍ NEDĚLI 26. ČERVNA!

 POZVÁNÍ NA NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ. 
Letošní Národní pouť ke svatým Cyrilu a Metoději se koná na Velehradě v úterý 5. čer-
vence 2005. Připomeneme si 1.120 výročí od úmrtí sv. Metoděje a 20. výročí od udělení 
zlaté růže velehradské bazilice Svatým otcem Janem Pavlem II., který Velehrad navštívil 
22. dubna 1990. Srdečně Vás všechny zvu.                          arcibiskup Jan  

SLAVNOST ZAČÍNÁ VIGILIÍ 
A SLAVENÍM MŠE svaté v 18 hod., 
po které ve 20.30 následuje kon-
cert lidí dobré vůle, nad kterým 
převzal záštitu Mons. Jan Graub-
ner, arcibiskup olomoucký, metro-
polita moravský. Na koncertu, kte-
rý bude v přímém přenosu vysílán 
Českým rozhlasem 1 a také Čes-

kou televizí vystoupí přední čeští i zahraniční interpreti různých žánrů. Po kon-
certu bude v bazilice následovat další program, zakončený půlnoční mší svatou. 
Následně v úterý 5. července v 10.30 hod. o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje
budou biskupové Čech a Moravy celebrovat hlavní poutní mši svatou na nádvoří 
před bazilikou s přímým přenosem Českou televizí a Českým rozhlasem 1. 



AHOJ HOLKY A KLUCI. Bude Vám příští školní rok 6 – 9 let a chcete za-
žít mnohá dobrodružství? Přijďte mezi nás skauty ze střediska Skalička. 
Scházíme se každý týden na skautské klubovně za Katolickým domem, 
kde hrajeme hry, poznáváme přírodu a učíme se novým věcem. Během 
roku jezdíme na společné výpravy 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 ro-
diče v sobotu 25. června od 14.00 na zahradě Katolického domu. 
Vstupné 20 Kč. Pořádáno ve spolupráci 
s Fondem ohrožených dětí a sdružením Dětský svět.
Za Mateřské a rodinné centrum zve všechny děti i rodiče Alena Enterová

 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 hlídání dětí o ví-
kendech a o prázdninách. Jsme mladá děvčata od 16 let, zkušenosti máme s hlídáním 
sourozenců a dětí ve Skautu. Domluvit se s námi můžete předem na tel. 732 206 765.
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MILÍ TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍČCI, 
pamatujete si ještě, co jsme 
Vám v zimě slíbili jako malou 
odměnu za Vaše namáhání 
ve prospěch potřebných lidí? 
Vězte, že čas setkání s Vlá-

ďou Hronem se přiblížil! Uskuteční se v neděli 3. 
7. 2005 v 11.00 hodin v Kulturním domě v Zábře-
ze. Pozor! Došlo ke změně času setkání! V těchto 
dnech by Vám Váš vedoucí skupinky (nebo místní 
asistent) měl doručit dopis se všemi potřebnými in-
formacemi. Pokud k Vám ještě nedorazil, určitě se 
mu ozvěte, zvláště Vy, kteří budete chtít využít naší 
nabídky dopravy autobusem – je potřeba se do ur-
čitého termínu nahlásit! Vstupenky na setkání jste Vstupenky na setkání jste Vstupenky
obdrželi již v březnu. Hezky si je oprašte a nachys-
tejte, neboť bez vstupenky Vás bohužel nebudeme 
moci pustit do sálu (jeho kapacita je omezená).

SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 10.020; Svébohov 1.500; Jedlí 1.550; Zvole 3.130; Postřelmůvek 920; Hoš-
tejn 660; Kosov 370; Lubník 700 (dary farníků na opravy 8.600 Kč); Tatenice 
1.180 Kč
DARY ZÁBŘEH: dar na Haiti 3.000 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.           P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl



 SBÍRKA Z NEDĚLE 12. KVĚTNA: Postřelmov 2.570 Kč, Les-
nice 1.520 Kč + 1.000 Kč dar, Dlouhomilov 360 Kč. Všem dárcům 
ať odplatí Pán. Tuto neděli je sbírka na opravy v Postřelmově, 
Chromči a Dlouhomilově. 

 V úterý po mši svaté tj. asi v 19 hodin, zvu všechny lektory do 
kostela sv. Matouše, kde budeme mít možnost vyzkoušet si čtení 
a také se seznámit se stručnými zásadami přednesu. 

 FARNÍ DEN PRO DĚTI bude poslední sobotu před prázdninami to je 25. červ-
na. Srdečně zveme všechny děti jak ty malé, tak i větší. K zahájení se sejdeme v 9 
hodin v kostele sv. Matouše. 

 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK plánu-POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK plánu-POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK
jeme na pátek 1. července. Pěší pouť bude vyjíždět vla-
kem dopoledních hodinách do Raškova a dál pěšky, auto-
bus pojede odpoledne po této trase: Leština 13.30, Lesni-
ce 13.40, Sudkov 13.45, Postřelmov 14.00 a Chromeč 14.40 
hodin. Společná mše svatá bude v poutím kostele v 18.00 
hodin. Přihlášky na cestu autobusem u pí Matějové, tele-
fon: 583 437 456.                          P. Jiří Putala

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

 Sbírky z neděle 12.června: Mohelnice 6.433,- Úsov 893,- St.Loučka 290,-

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 12. června: Štíty 2.080; Horní Studénky 3.700; 
Klášterec ; Cotkytle 530 Kč. 

 POUŤ KE SVATÉMU JANU KŘTITELI v Herolticích oslavíme v so-
botu 25. června při mši svaté v 17 hod. s P. Josefem Rýznarem. 

P. Vratislav Kozub

F A R N O S T I  S P R A V O V A N É  Z  T A T E N I C E

Mimořádné změny mší svatých a pozvání na poutě: 
sobota 25.června: 17.30 Cotkytle, 19.00 Lubník; 
neděle 26. června: 7.30 Kosov, 8.45 Hoštejn, 10.30 Tatenice (jste srdečně zváni do 
Tatenice na poutní mši svatou ke cti svatého Jana Křtitele
sobota 2. července: 17.30 Cotkytle, 19.00 Tatenice, 
neděle 3.července: 7.30 Kosov, 8.45 Hoštejn, 10.30 Lubník (jste srdečně zváni do 
Lubníka na poutní mši svatou ke svatým Petru a Pavlovi)

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO



Z KANCELÁŘE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
V průběhu roku 2004 se podařilo uskutečnit řadu celostátních misij-
ních aktivit, na jejichž organizaci a přípravě se účastnil veliký počet 
dobrovolníků. Mnoho z vás prokázalo lásku k misiím svými modlitba-
mi, oběťmi a finančními dary. V ČR jste během loňské říjnové Misijní 
neděle věnovali téměř 15 milionů Kč. Částkou více než 400 tisíc Kč jste 
podpořili tolik potřebné bohoslovce v misiích a na přímou pomoc pro děti v bídě jste 
prostřednictvím PMD dětí věnovali téměř 3,5 milionu Kč. Chudí lidé asi nikdy nebu-
dou mít možnost Vám osobně poděkovat. Svůj dík však vyjadřují upřímnou modlit-
bou. Systematická pomoc skrze PMD trvá již více než 160 let, vychovává lidi z misií ke 
spoluúčasti, učí je hospodařit a patří mezi nejefektivnější. Mám radost, že misie stále 
více podporujete. Ze srdce Vám za to děkuji.                P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD

MISIONÁŘ Z HAITI
Na obrázku je poutní kostel a klášter Panny Marie v Klo-
kotech u Tábora, kde v těchto dnech pobývá P. Roman 
Musil, OMI z misijní farnosti Bai de Henne. P. Roman se 
na čas vrátil do vlasti, protože mu hrozila operace páteře. 
Zdraví zábřežskou farnost a snad se podaří, že do Zábře-
ha brzy přijede.


