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15. 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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Pravdu, 
kterou nám chtěl Ježíš 
zprostředkovat svými 
podobenstvými 
a vůbec svými slovy, 
pochopíme natolik, 
nakolik se s ní 
dokážeme ztotožnit

 „Ze stolu Božího slova“

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu;
děj těm, kdo přijali křesťanství,  ať se vyhýbají všemu, co odporuje 
křesťanskému způsobu života,  a ať usilují o to, co se s ním shoduje. 
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 65 Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.
1: Iz 55,10-11                          2: Řím 8,18-23              Ev: Mt 13,1-23 

ordinárium Olejníkovo č. 502    příští neděli: Břízovo č. 503 



 SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 11. července Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
pátek 15. července  Svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

 TUTO NEDĚLI 10. ČERVENCE v 15 hod. odpoledne se sejdou letošní no-
vokněží v děkanském chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze, aby nám udělili no-
vokněžské požehnání. 

 TUTO NEDĚLI 10. ČERVENCE se sejde na Velehradě Plenární 
sněm katolické církve ČR ke svému druhému zasedání. Modleme 
se za moudrá rozhodnutí delegátů, kteří budou rozhodovat a určo-
vat cestu, po které v budoucích letech jako církve půjdeme. 
 

 ZE SVÉBOHOVSKÉ FARNOSTI
Zahájili jsme práce na rekonstrukci a zateplení vitrážních 
oken zchátralých věkem a poškozených ještě z II. světo-
vé války. Pro potřeby rekonstrukce bude v obci vyhlášena 
sbírka. 
 V minulosti bývalo zvykem, jak je vidět i na nápisu křti-
telnice ve Svébohově, že ten, kdo pro kostel daroval něco 
významného, byl uveden i s letopočtem na darované věci, 
takže se i pro dějiny zachovalo datum pořízení a jméno 
dárce, na což bývají potomci pyšní. 
 Stejnou zkušenost udělali loni farníci v Hoštejně, kde 
si, podle svých možností rozdělili mezi sebe (rodiny, rody, společenství) jednotlivá 
okna ve svém farním kostele a takto pomohli rychle vyřešit ekonomickou stránku 
pořízení těchto oken. Stejná možnost se letos nabízí i ve svébohovském kostele. 
Plánujeme také, že jedno okno by si mohli pořídit poutníci tradiční poutě do Své-
bohova o Nanebevzetí Panny Marie, která letos bude v neděli 14. srpna. 

 Za svébohovské farníky Michal Kolář

 REKREACE ZNAMENÁ: RE - CREATIO, NEBOLI ZNOVU - STVOŘENÍ 
PRÁCE A ODPOČINEK: Život člověka má rytmus práce a od-
počinku, rekreace. Má odpočívat a dovolit i druhým, aby si 
mohli oddechnout. Práce patří k životu člověka. Nemá ale člo-
věka zničit. 
ODPOČINEK A REKREACE MŮŽE BÝT: příležitostí k načer-
pání sil pro tělo i ducha * časem pro lidi blízkém * skvělou 
příležitostí, abychom zjistili, že i bez nás se svět ani nezhrou-
tí, ani nezastaví * příležitostí k obdivování Božího díla * pří-
ležitostí k zamyšlení nad sebou samým * příležitostí k pohle-
du na sebe a na život pod jiným zorným úhlem * příležitostí 
k (pře)hodnocení zaběhaných životních cest * obdobím, kdy 
máme dostatek času pro Boha.



NABÍDKA POUTÍ A KULTURNÍCH AKCÍ V OKOLÍ
K ODPOČINKU A REKREACI

POZVÁNÍ NA BOUZOV
Zvu všechny přátele a známé v neděli 24. července na bouzov-
skou pouť u příležitosti patronky Bouzova – sv. Máří Magda-
lény. Ve hřbitovní kapli sv. Máří Magdalény bude v 10.30 hod. 
slavena mše svatá. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. ve 
farním kostele (vedle fary). Od 15.30 jste zváni na farní dvůr 
k pohoštění.            P. Josef Opluštil 

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Posíláme krásný pozdrav z Hoštejna do okolních far-
ností a s ním i informaci o změně termínu konání pou-
tě ke sv. Anně. Letos po mnoha letech bude porušena 
tradice první neděle po svátku sv. Anny. Z důvodu od-
pojení obce od elektřiny je slavnost přeložena na ne-
děli 24. 7. 2005.               Srdečně zvou farníci z Hoštejna

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI JEDLÍ je také už tradičně svázaný se svátkem 
sv. Anny. Tento rok připadá na úterý 26. července. 

POUTĚ ZA SV. ZDISLAVOU DO JABLONNÉHO POD JEŠTĚDÍ
V neděli 8. srpna - pouť k Výroční slavnosti posvěcení baziliky. bude mše svatá 
v 9.30 a v 11 hodin (německá mše).
Ve středu 10. srpna ke Slavnosti svatého Vavřince, jáhna a mučedníka budou sla-
veny mše svaté v 9.30 a v 11 hod.
„Vyzývám lid třetího tisíciletí, aby napodoboval svatou Zdislavu, která zajisté podává 
výtečný příklad ženy a manželky; sloup zbožnosti a účinné lásky“

(Jan Pavel II, Vatikán 6. 5. 2002) 

DIVADLO I KONCERTY NA ZÁMKU VE VELKÝCH LOSINÁCH
(Velké Losiny, Olomouc) Představením muzikálu Balada pro banditu v provedení 
Klicperova divadla z Hradce Králové začne v sobotu 2. července ve 20.30 program le-
tošního Losinského kulturního léta. Na nádvoří státního zámku ve Velkých Losinách, 
který je ve správě olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ), 

upořádá šumperská agentura Scaron production cel-
kem deset divadelních představení a koncertů, napří-
klad inscenaci grotesky Návštěva pana Slouna, v níž 
vystoupí Karel Roden, Jana Krausová a Martin Hof-
mann, či vystoupení flamengové tanečnice Lucíe Cel-
larové. Cyklus uzavře v sobotu 20. srpna večer psy-
chodrama Kladivo na čarodějnice v hlavních rolích 
s Markem Dobrodinským a Veronikou Veralovou.
(Podrobný program je na adrese www.scarongroup.
cz/losinleto/program.html)



Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01  Zábřeh,  IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.   ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

FI BYLY PŘIPRAVOVÁNY VZHLEDEM K DOVOLENÝM V PŘEDSTIHU, PRO-
TO NEJSOU SBÍRKY UVEDENY

SVĚTLO PRO HAITI
Ve čtvrtek 21. července 2005 v 17.00 hodin. si Vás Město Zá-
břeh ve spolupráci s Římskokatolickou farností Zábřeh. dovo-
lují pozvat na výstavu fotografií akademického malíře Jiřího
Látala Světlo pro Haiti. Fotografie byly pořízeny letos v únoru,
při haitské „expedici“ malé skupiny odborníků. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v Galerii Tunklův dvorec. Slo-
vem výstavu doprovodí P. Roman Musil, OMI, duchovní správ-
ce haitské farnosti Baie De Henne.

V pátek 22. července v 18.30 hod. se uskuteční ve velkém sálu KVDC 
v Zábřeze duel s Jaromírem Štětinou a Romanem Musilem s pracovním názvem 
„Válečný zpravodaj a misionář ve válce“. Přednášku doplní film zábřežana Marti-
na Strouhala, dalšího z členů haitské „expedice“. Přípravu zajišťuje farnost spolu 
s městem Zábřeh, které se do pomoci Haiti zapojilo v dubnu letošního roku. 
 Osudy této země a českého kněze, zde působícího, jsou nejen v Zábřehu po-
zorně sledovány od loňského roku, kdy zdejší farnost zahájila humanitární po-
moc lokalitě Baie De Henne (Zátoka slepic), kde Roman Musil působí. Na Haiti 
touto cestou odešlo téměř čtvrt milionu korun.

 V lednu 2005 se vypravila na Haiti čtyř-
členná výprava s cílem zjistit potřeby oby-
vatel této oblasti. Zpět se vrátili v únoru  
a jejich svědectví o krušných podmínkách 
obyvatel Haiti vyvolalo velký ohlas, takže 
v krátké době vznikly tři humanitární projek-
ty - „Adopce na dálku”, projekt na zajištění 
pitné vody a pořízení zdravotnické laborato-
ře a ambulance. Dlouhodobě je podporována 
dostavba školy.
 Do pomoci Haiti se tak kromě zábřežské 
římskokatolické farnosti zapojila zdejší i arci-
diecézní Charita, Agentura rozvojové a huma-
nitární pomoci Olomouckého kraje, nemoc-
nice Šumperk či město Litomyšl. 
 
V neděli 24. července se s P. Romanem Mu-
silem, OMI můžete rozloučit při mši svaté, 
kterou bude celebrovat ráno v 6.55 hod. 


