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13. 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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Ten, 
kdo se vážně rozhodne 
pro Ježíše, 
ten se musí 
vyrovnat s tím, 
že se odcizí mnohým 
lidem, možná i svým 
nejbližším příbuzným. 

 „Ze stolu Božího slova“

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, 
tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla; 
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, 
ale ať v nás září světlo tvé pravdy. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.     Amen

ŽALM 89  Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech 
1: 2 Král 4,8-11.14-16a 2: Řím 6,3-4.8-11   Ev: Mt 10,37-42
 

ordinárium Ebenovo   č. 504
příští neděli latinské  č. 509 

Interiér kaple Cyrila a Metoděje v Ráječku



� ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC ČERVENEC
Úmysl všeobecný – za křesťany, aby s každým jednali citlivě, přitom však nezastí-
rali radikální požadavky evangelia
Úmysl misijní – za všechny pokřtěné, aby se cítili být zavázáni, každý svým způ-
sobem, k přetváření světa a vnášeli do něj smýšlení a jednání Ježíše Krista.
Úmysl národní – za plenární sněm, aby Duch svatý pomáhal církvi v naší vlasti 
k vnitřní obnově. 

� SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 28. června  Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
středa 29. června  SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
čtvrtek 30. června  Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci

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

� VE STŘEDU 29. ČERVENCE bude v Zábřeze mše svatá v 9.30 hod. a večer-
ní mše svatá v 17.30 bude nejen ke cti sv. Petra a Pavla ale také na poděkování za 
uplynulý školní rok.        P. Ján Čukáš

� POSLEDNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ v tomto školním roce proběhne na zá-
břežské faře ve čtvrtek 30. června od 20 hod.                  P. Ján Čukáš 

� SVÁTOST SMÍŘENÍ v zábřežském kostele sv. Bartoloměje , jako každý první 
pátek v měsíci, bude 1. července od 15.30 hod.           P. František Eliáš 

První červencová mariánská sobota v Ko-
clířově připadá na 2. 7. 2005. Odjezd 
v 11.30 hod. z Valové, cena 100 Kč. Hlas-
te se, prosím, nejpozději do pondělí 27.6., 

20. hodiny večerní. Zájem o oběd, nahlaste zvlášť.    
Ludmila Korgerová, tel. 583 414 512

� PATROCINIUM SVATÉHO PROKOPA oslavíme v kapli 
na Skaličce v pondělí 4. července při mši svaté v 8.00 hod.   
                 P. František Eliáš

� Pro všechny příznivce dechové hudby připravujeme autobusový zájezd na 
FESTIVAL SLOVÁCKÝCH DECHOVÝCH HUDEB, který se uskuteční v neděli 
10. července na fotbalovém stadionu v Ratíškovicích. Pro zájemce bude v průbě-
hu dne možnost návštěvy vinného sklípku. Odjezd v 6.30 hodin z Valové, příspě-
vek na dopravu 200 Kč, vstupné 100 Kč. Přihlášky na telefonu 583 412 108, mobil 
731 465 717, nebo prostřednictvím e-mailu spolek.metodej@tiscali.cz 

                                       Za Spolek Metoděj Zábřeh Josef Klimek



POUTĚ V ČERVENCI
� POUŤ KE CTI SV. CYRILA A METODĚJE V LUKAVICI bude v neděli 3. čer-
vence. Čas poutní mše svaté bude upřesněn v příštích FI. 

Za farníky z Lukavice Jaroslav Fričer

� POZVÁNÍ NA NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ
 Letošní Národní pouť ke svatým Cyrilu a Metoději se koná na Velehradě v úterý 
5. července 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 Graubner, arcibiskup olomoucký, met-
ropolita moravský. Na koncertu, který bude v pří-
mém přenosu vysílán Českým rozhlasem 1 a také 
Českou televizí vystoupí přední čeští i zahraniční interpreti různých žánrů. 

Na koncert lidí dobré vůle bude vypravován z obecního úřadu v Jedlí autobus. Vy-
jede v pondělí 4. července ve 13 hod. od OÚ Jedlí. Pokud autobus neobsadí jedelští, 
mohou se přidat o zájemci s jiných obcí. Kontaktovat se mohou na tel. 583 440 622.

Po koncertu bude v bazilice další program, zakončený půlnoční mší svatou. 
 Následně v úterý 5. července v 10.30 hod. o Slavnosti svatých Cyrila a Meto-
děje budou biskupové Čech a Moravy celebrovat hlavní poutní mši svatou na ná-
dvoří před bazilikou s přímým přenosem Českou televizí a Českým rozhlasem 1. 

� POUŤ V RÁJEČKU, V úterý 5. července oslavíme svátek sv. 
Cyrila a Metoděje. Ne každý se může účastnit národní slavnos-
ti na Velehradě. Dovoluji si Vás proto pozvat do Ráječka, ke spo-
lečné oslavě těchto apoštolů slovanských národů. Slavnost za-
čne v 11.00 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, kte-
rou svým zpěvem doprovodí sbor pod vedením Josefa Hrocha. 
Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde 
místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční Sousedské po-
sezení. Pro děti bude připraven skákací hrad, ukázka hasičské techniky, kolo štěs-
tí a další atrakce. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i ražničí a bohaté ob-
čerstvení všeho druhu. K poslechu a tanci bude známé melodie vyhrávat VESE-
LÁ KAPELA a skupina MIROX ze Šumperka. K dostání bude publikace s názvem 
Bližnímu ku pomoci – 100 let SDH Ráječek. Zkrátka a dobře sláva skoro jako na
Velehradě a tak nezapomeňte přijít!                       Za farníky z Ráječka Josef Klimek

� POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLIČCE U ZÁBŘEHA. Volno ve sváteční den, ve 
středu 6. července, můžeme využít k putování k Šubrtově kapličce, kde bude 
v 8.00 hod. slavena mše svatá.                       P. František Eliáš
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SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 8.700; Svébohov 1.570; Jedlí 2.100; Zvole 2.720; Hoštejn 5.100; Kosov 440; 
Lubník 770; Tatenice 1.410 Kč.
DARY ZÁBŘEH: farníci z Rovenska věnovali na opravu kaple dary ve výši 
15.000 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl

� LEŠENÍ DOLŮ! V pondělí 27. června v 17.30 hod. budeme v kos-
tele sv. Bartoloměje sundávat lešení v presbytáři a v úterý 28. června 
od 16 hod. pod vedením odborníků ale ve spolupráci farníků - stavět. 
Žádám o pomoc ochotné muže.      P. František Eliáš 

� NEDOSTALI JSTE SE NA VYSOKOU ŠKOLU? Svatojánská kolej - vyšší od-
borná škola pedagogická ve Svatém Janu pod Skalou informuje, že v letošním 
roce má stále volná místa pro studenty, kteří by se chtěli v budoucnu věnovat dě-
tem předškolního věku nebo dětem s handicapem.
Nabízíme vám: tříletý denní studijní obor a čtyřletý dálkový studijní obor pedago-
gika – vychovatelství, ubytování, celodenní stravování. Více na adrese: 
Svatojánská kolej - VOŠ pedagogická; Svatý Jan pod Skalou 1; 266 01 Beroun; 
tel. 311 67 13 08; www.svatojanskakolej.cz

� PŘIHLÁŠKY NA VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ pro školní rok 2005/2006 máte už 
možná doma, některé vyplněné jsou již na faře v Zábřeze. Pokud budete mít prv-
ňáčka, nebo Vám dítě z nějakého důvodu přihlášku z hodiny náboženství nepři-
neslo, můžete si ji vyzvednout na faře v Zábřeze nebo v kostele sv. Bartoloměje 
(na klekátku před zpovědnicí). Pokud ji doručíte na faru v Zábřeze co nejdříve, 
urychlíte a usnadníte nám přípravu výuky náboženství.                     farní kancelář

� 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.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 20. června proběhlo oficiální předání výtěžku Farního dne

Mateřskému a rodinnému centru ve výši 7 443 Kč.
Děkujeme všem, kteří finančně přispěli na chod a vybavení MRC a zvláště 

pak všem obětavcům, kteří se na přípravě Farního dne podíleli.
Za maminky a děti Alena Enterová

Mateřské a rodinné centrum Zábřeh – Katolický dům



POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 19. ČERVNA: Postřelmov 4.660 Kč, 
Chromeč 2.880 Kč, Lesnice 1.650 Kč, Dlouhomilov 2.480 
Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli je sbírka na 
opravy v Lesnici.

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB 
 � Ve středu o slavnosti sv. Petra a Pavla budou mše sv. 

v Leštině v 17 hodin a v Postřelmově v 18.30 hodin. 
 � V pátek 1. července bude mše sv. v Postřelmově už 

v 8 hodin ráno. 
 � Příští neděli tj. 3. VII. oslavíme v Sudkově patrona 

kaple sv. Prokopa mší sv. v 11 hodin. Mše sv. v Chromči proto bude už v so-
botu večer v 18 hodin. 

POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK, pátek 1. čer-
vence - ještě jednou odjezdy autobusu: Leština 13.30, Les-
nice 13.40, Sudkov 13.45, Postřelmov 14.00 a Chromeč 
14.40 hodin. Společná mše svatá bude v poutním kostele 
v 18.00 hodin. Informace k cestě autobusem u pí Matějo-
vé, telefon: 583 437 456. 

� Jednota Orla v Postřelmově Vás všechny srdečně zve na „POSEZENÍ PŘI DE-
CHOVCE“ V SOBOTU 2. 7. 2005 na zahradě u tělocvičny TJ v Postřelmově. Začá-
tek ve 20.00 hod. Hraje oblíbená „Bludověnka“. Prodej makrel od 16.00 hod., dva 
druhy guláše, bramborák.Večer táborák. Vstupné dobrovolné. Za nepříznivého 
počasí se akce koná na sále tělocvičny. Na shledanou s Vámi se těší pořadatelé.

� PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ V NAŠEM OKOLÍ DNE 9. ČERVENCE:
 � P. Karel Koblížek OFM – Zábřeh, kostel sv. Bartoloměje 10 ho-

din
 � P. Konrád Pavel Ston OFM Cap. – Bludov, kostel sv. Jiří 10.30 ho-

din
 � P. Bedřich Přemysl Hanák OPraem – Velké Losiny, kostel sv. 

Jana Křtitele 11 hod.                P. Jiří Putala 

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO  

� Sbírky z neděla 19. června: Mohelnice 4.011; Úsov 617; St.Louč-
ka 480 Kč

� ADORAČNÍ DEN FARNOSTI MOHELNICE bude ve čtvrtek 
30. června na Svátek posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci.



Vážení a milí tříkráloví koledníčci, víte, že už zbývá jediný tý-
den do našeho společného setkání s Vladimírem Hronem? 
Všichni z Vás už by doma měli mít dopis se všemi důležitými 
informacemi. Pro pořádek Vám připomenu to nejpodstatněj-
ší – setkání proběhne v neděli 3. července 2005 od 11.00 hod. 

v Kulturním domě Zábřeh. Dostavte se prosím nejpozději v 10.45 hod. 
Nabídli jsme Vám možnost dopravy autobusy. Vzhledem k tomu, že se nám dosud 
nikdo nenahlásil, zvažujeme jejich zrušení! Pokud máte zá-
jem o dovoz, neotálejte!!!
Plánujeme asi dvouhodinový program: budete mít příle-
žitost se Vládi Hrona zeptat na věci, které Vás zajímají, 
vylosujeme výherce, kteří získají zajímavou cenu, no a sa-
mozřejmě se pobavíme vystoupením tohoto komika a imi-
tátora. 
Veškeré potřebné informace Vám podáme na telefo-
nu 583 412 587, v případě potřeby možno použít mobil: 
736 509 431 – Luděk Diblík, 736 509 432 – Eva Polášková

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� SBÍRKY Z NEDĚLE 19. ČERVNA: Štíty 1.400,- ; Horní Studénky 
5.220; Klášterec 2.620,- sbírka z 12.6. 1.310; Cotkytle 640 Kč. 

� BOHOSLUŽBY K SLAVNOSTI SV. PETRA A PAVLA
 � Ve farnosti Klášterec bude vigilie ke slavnosti v úterý 28. června 

v 18.30 hod. Přede mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření.
 � Ve středu 29. června budou mše svaté v Horních Studénkách 

v 16 hod. a ve Štítech v 18.30. Ve farnosti Štíty bude přede mší svatou mož-
nost přijetí svátosti smíření.

� SETKÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ŠTÍTY bude 
ve středu 29. června v 19.30 hod. 

� BOHOSLUŽBY KE SLAVNOSTI CYRILA A METODĚJE V ÚTERÝ 5. ČERVENCE
 � V Horních Studénkách 7.00; ve Štítech v 9.00; Klášterec 18.30 hod.
 � V Crhově oslavíme patrocinium poutní mší svatou v 11 hod. Přede mší sva-

tou bude příloežitost ke svaté zpovědi.              P. František Eliáš

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

� ZMĚNY BOHOSLUŽEB
sobota 2. července: 17.30 Cotkytle, 19.00 Tatenice, 
neděle 3. července: 
* Kosov 7.30 Kosov, Hoštejn 8.45 
* POUTNÍ MŠE SVATÁ V LUBNÍKU ke cti svatých Petra a Pavla v 10.30 hod.


