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16. 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, 

IN  ORMACEFIN  ORMACEFIN  ORMACE
A
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Bůh každému dovoluje 
jít jeho cestou až do konce; 
dává růst i koukolu. 
Až v den žatvy budeme 
vědět, co bylo koukolem 
a co pšenicí. 
A překvapení budou 
veliká. 

 „Ze stolu Božího slova“

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, 
abychom ti celým svým životem sloužili, 
rozmnož v nás víru, naději a lásku, 
abychom věrně plnili tvá přikázání. 
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 86 Tys, Pane, dobrý a shovívavý
1: Mdr 12,13.16-19 2:  Řím 8,26-27   Ev: Mt 13,24-43

ordinárium Břízovo č. 503 
příští neděli Ebenovo č. 504 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pátek 22. července Památka sv. Marie Magdalény
sobota 23. července Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

 SVĚTLO PRO HAITI. Město Zábřeh ve spolupráci s Římskokatolickou farnos-
tí Zábřeh Vás zve na výstavu Světlo pro Haiti akademického malíře Jiřího Látala. 
Fotografie byly pořízeny letos v únoru, při haitské „expedici“ malé skupiny od-
borníků. Vernisáž výstavy se uskuteční v Galerii Tunklův dvorec ve čtvrtek 21. 
července 2005 v 17.00 hodin. Úvodní slovo pronese P. Roman Musil, OMI, kněz 
haitské farnosti Baie De Henne.

 VÁLEČNÝ ZPRAVODAJ A MISIONÁŘ VE VÁLCE. Klub KVDC Zábřeh, Mo-
ravskoslezská křesťanská akademie, 
Římskokatolická farnost a Město Zá-
břeh pořádají v pátek 22. července 
v 18.30 hod. ve velkém sále KLUBU 
KVDC ZÁBŘEH besedu s P. Roma-
nem Musilem a Jaromírem Štětinou 
nejen o životě v nejchudších oblastech 
světa. Vstupné dobrovolné. 

 POZOR ZMĚNA – mše svatá v pátek 22. července začíná už v 17 hod. 
V neděli 24. července se s P. Romanem Musilem, OMI můžete rozloučit při mši 
svaté, kterou bude celebrovat ráno v 6.55 hod.                              P. František Eliáš

 POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA. Srdečně zveme Vás 
všechny z okolních farností na pouť ke svaté Anně do Hoštejna. Ta letošní se 
uskuteční netradičně ještě před svátkem sv. Anny v neděli 24. 7. 2005, a to z dů-
vodu odpojení obce od elektřiny.
Hlavní poutní mše začíná v 8.45 hod. a celebro-
vat ji bude Mons. doc. Th.D. Ladislav Tichý, pro-
fesor biblistiky na CMTF UP Olomouc. Začátek 
druhé mše, kterou bude spolu s poutním kazate-
lem Mons. Tichým koncelebrovat hoštejnský farář 
P. Jaroslav Přibyl, je v 10.30 hod. Odpoledne ve 14 
hod. bude slavnostní požehnání.
Stejně jako v letech předešlých zveme Vás všech-
ny, především maminky, babičky, ale i celé rodi-
ny, přijďte oslavit svátek sv. Anny, babičky našeho 
Pána a maminky Panny Marie. Přijďte si vyprosit 
požehnání pro své rodiny a vezměte sebou i děti, 
vždyť na nás záleží, dokážeme-li jim předat tradici 
poutí.                          Srdečně zvou farníci z Hoštejna



 POZVÁNÍ NA BOUZOV. Zvu všechny přátele a zná-
mé v neděli 24. července na bouzovskou pouť u příleži-
tosti patronky Bouzova – sv. Máří Magdalény. 
 Ve hřbitovní kapli sv. Máří Magdalény bude v 10.30 
hod. slavena mše svatá. Autobus ze Zábřeha, žel. stani-
ce odjíždí 9.26 – Bouzov–Doly 10.03 hod. Na zastávce 
v Bouzově bude čekat auto, které vás odveze do kaple. 
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. ve farním koste-
le (vedle fary). Od 15.30 jste zváni na farní dvůr k pohoš-
tění.               P. Josef Opluštil 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 10.7.2005: Štíty 1.540; Horní Studénky 1.250 Kč

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 10.7.2005: Mohelnice  3.891; Úsov  812; Studená Loučka  210 Kč

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 10. ČERVENCE: Postřelmov 2.810 Kč 
+ 1.000 Kč dar, Lesnice 1.090 Kč, Dlouhomilov 250 Kč. Všem 
dárcům ať odplatí Pán. Tuto neděli je měsíční sbírka v Po-
střelmově, Chromči a Dlouhomilově. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: ve středu 20. 7. není 
mše sv. v Lesnici, ve čtvrtek 21. 7. není mše sv. v Chrom-
či a v pátek 22. 7. není mše sv. v Postřelmově. Mše svatá 
v Dlouhomilově bude příští týden už v sobotu, tj. 23.7. v 18 
hodin, o týden později bude mše sv. v Dlouhomilově rovněž 
v sobotu tj. 30. července v 18.00 hodin.             P. Jiří Putala 

 ZÁPIS NOVÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK NA ŠUMPERSKU. Olomoučtí 
památkáři navrhli několik dalších objektů na Šumpersku k zapsání do seznamu 
nemovitých kulturních památek. Podle omouckého pracoviště Národního památ-
kového ústavu by v budoucnu měly být památkově chráněné barokní kašna z 18. 
století v areálu zámeckého parku v Bludově a sloup se sochou sv. Floriána z polo-
viny 19. století v Žižkově ulici v téže obci. Dále by se měly památkami stát dva pís-
kovcové sloupy Nejsvětější trojice z 18. a 19. století, které stojí u Hněvkova a mezi 
Horními Studénkami a Štíty. Oba sloupy neznámých autorů, kromě toho, že mají 
historickou hodnotu, jsou také významnými orientačními a krajinotvornými prv-
ky. K zapsání do seznamu památek byly Ministerstvu kultury navrženy také em-
pírová kaple v horní části obce Kosov a rovněž empírový kříž s Bolestnou P. Marií 
ve Zborově.
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SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 9.620; Svébohov 1.600; Jedlí 2.150 ; Zvole 3.830; Klášterec 1.440; Hoštejn 720; Ko-
sov 340; Lubník 900; Tatenice 1.650 Kč.
Na obnovu kostela sv. Barbory jste v červnu darovali 1.835; od počátku 186.839 Kč. Všem 
dárcům děkují a přejí „Pán Bůh zaplať“ Jitka Karešová a Marie Hrubá. 
DARY ZÁBŘEH: 
 * příznivci naší přílohy spolu s redakcí LUNY věnovali na Haiti 1.000 Kč. 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.              P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl

Nabídka pracovních příležitostí
Charita Zábřeh hledá zaměstnance do nově budovaného projektu denního 
centra pro mládež se zdravotním a kombinovaným postižením „Okýnko“. 
Tento projekt, podpořený Olomouckým krajem, bude od 1. 9. 2005 realizo-
ván v Mohelnici.
Konkrétně se bude obsazovat pozice vedoucí(ho) denního centra, sociálního 
pracovníka/sociální pracovnice, osobního asistenta/osobní asistentky, animátora/animá-
torky (tvorba programu – arteterapie, ergoterapie, aktivizační programy). Na zkrácený úva-
zek pak přijmeme řidiče zajišťujícího každodenní svozy uživatelů – možné i v kombinaci 
s předchozími funkcemi.
Požadavky na uchazeče:
Obecné:
 - připravenost pracovat v souladu s křesťanskými hodnotami a principy
 - dokončené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
 - orientace v sociální oblasti
 - tvůrčí přístup; flexibilita, operativnost; spolehlivost
 - smysl pro zodpovědnost a práci v kolektivu
 - ochota dále se vzdělávat, zavádět nové postupy a principy do praxe
 - řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení motorového vozidla.
Vedoucí: manažerské schopnosti; schopnost řízení kolektivu; vzdělání v oboru speciální 
pedagogika nebo sociální práce; technické a ekonomické myšlení; nutná znalost práce na 
PC (minimálně MS Word, Excel, email, internet); znalost cizích jazyků vítána.
Sociální pracovník, osobní asistent, animátor: orientace v sociální oblasti a problematice 
cílové skupiny; osobní zkušenost s pomocí člověku s handicapem; vhled do zdravotní pro-
blematiky výhodou (vhodná i kombinace se zdravotní sestrou); rozvinutá empatie; aktivní, 
vlídné a vstřícné vystupování; případná zkušenost s prací s mládeží.

Zájemci nechť doručí písemnou přihlášku do výběrového řízení a svůj životopis na adre-
su: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh a nadepíší ji „Okýnko“. Uzávěrka příjmu 
přihlášek je 26. července 2005. O vyhodnocení a případném pozvání k ústnímu pohovoru 
budou žadatelé písemně vyrozuměni. V žádosti prosím uveďte, o které z nabízených pra-
covních míst máte zájem a odpovězte na otázku „Čím já osobně mohu být pro nově budo-
vané centrum přínosem?“. 

Bližší informace o obsahu práce a pracovních podmínkách podá Jiří Karger na tel. 
583 412 588 nebo mobil 736 509 430.



Jmenuji se Pavel Hödl
Přetékali bychom štěstím, kdyby nám došlo, 
že nás Bůh miloval již před stvořením světa. 
Byli bychom zaplaveni blahem při zjištění, že 
jsme se zde nejen ocitli, nýbrž že on sám nás 
zde zasadil a dal nám jméno. Kdykoli toto jmé-
no jeho otcovské srdce zaslechne, zachvěje se 
něžností. Nic naplat, dokud se náš Pán Ježíš 
nevrátí, málo a zřídka tak velkou útěchu pro-
žíváme a býváme odkázáni na svou víru. Bě-
hem 25 let života jsem však již několikrát Boží 
lásku zakusil. Přeji si, aby moje služba ve va-
šem ... našem Zábřehu byla na ni nezištnou 
odpovědí.
Rozevřeme nyní nesměle oltářní diptych mého 
dosavadního života. (Samozřejmě, není ještě 
dokončen, ale již teď o něčem vypovídá.) Na 

levém křídle si prohlédneme několik výjevů ze života bez víry, na pravém se zasta-
víme nad několika hrubě načrtnutými obrazy života po přijetí evangelia. Klíčem 
k pochopení celého díla nám bude středové vyobrazení, kde umělec výmluvně 
umístil Kristův kříž, nejvyšší výraz Boží lásky k nám. Ačkoli náš diptych je tvořen 
mnoha díly, zůstává jediným celkem, vzpínajícím se nad jediným oltářem. Moje 
curriculum v žádném případě není slepeno ze dvou osamocených desek: marné-
ho plahočení před obrácením a pravého žití po něm. Ne, laskavý Bůh mě nepo-
chybně vedl již od mateřského lůna.
 Narodil jsem se svým rodičům - Jitce a Pavlovi - 20. května 1980 v Uherském 
Hradišti. Podle mé o šest let starší sestry jsem býval více rozmazlován než ona. 
O mou výchovu se soustavně a obětavě starala hlavně maminka. Její přísnost vy-
važoval příznačný klid tatínkův. Přestože se doma o víře nikdy nemluvilo, byl 
jsem jako dítě pokřtěn, byla mi vštěpována úcta k věřícím osobám, čestnost i ote-
vřenost k duchovním hodnotám. O mé lidské zrání se rozhodujícím způsobem 
zasloužila babička Emilie Miličková. Ona ve mně citlivě pěstovala vztah k evrop-
ské vzdělanosti, umění i světovým dějinám.
 Po čtyřech třídách na Základní škole v rodných Záhorovicích a jednom roce 
v Bojkovicích jsem nastoupil na osmileté gymnázium v Uherském Brodě. Zde 
jsem se díky skvělým vyučujícím naučil samostatně uvažovat; oblíbil jsem si pře-
devším český jazyk s literaturou a s chutí jsem se zúčastňoval filozofických krouž-
ků. Mezi mysliteli na mě zapůsobil zejména Vladimír Sergejevič Solovjev, později 
Gabriel Marcel. 
 Není divu, že v tomto prostředí se otázky po Bohu staly neodbytnými. Na radu 
spolužáka jsem začal navštěvovat hodiny náboženství pod strhujícím vedením 
P. Angelika Mičky. Zde jsem podrýval katechetovu důstojnost pochybovačnými 



PRIMICE V ZÁBŘEZE
 V sobotu 9. července zažila zábřežská farnost radostné chvíle, když v koste-
le sv. Bartoloměje poprvé stanul před oltářem novokněz P. Karel Koblížek, který 
o několik dní před tím přijal ve Cvilíně u Opavy kněžské svěcení z rukou ostrav-
sko- opavského biskupa Mons. Karla Lobkovitze. Otec Karel před devíti lety ode-
šel z farnosti a vstoupil do řádu františkánů- 
minoritů. Od té doby působil jako řeholník 
v klášteřích jak v České republice, tak v Pol-
sku a připravoval se na kněžské povolání. 
 Primičního kázání se ujal P. Miroslav Pa-
luch, který v něm mj. zmínil úkoly stojící 
před každým knězem. Připomenul, že kněz 
má být duchovním otcem pro mladé i staré, 
přičemž každý od něj bude očekávat pomoc 
v jiných oblastech. Na závěr mše svaté P. Ka-
rel poděkoval svým rodičům, přátelům i ce-
lé farnosti. Jeho největší dík, vyjádřený touto 
mší svatou, však podle jeho slov patří Bohu, 
který jej přivedl od mříže vzadu, kde před de-
víti lety při bohoslužbách stával, až k oltáři. 

Petr Krňávek, foto Milan Ryšavý

otázkami. Když jsem jednou zaútočil na papežskou neomylnost, vzteky tento pra-
vověrný dominikán vzkypěl: „Mlč, modli se a pochopíš to.“ 
 Citelně zraněn ve své ješitnosti jsem se rozhodl k pravidelné modlitbě a br-
zy se mi věci víry skutečně začaly ujasňovat. Den ode dne Bůh ode mě žádal 
více: zčistajasna jsem zatoužil po Ježíši v eucharistii, později jsem byl biřmován 
a s nadšením jsem přijal v patnácti letech nabídku k ministrování. (Na své mladší 
kolegy okolo oltáře jsem byl – dnes to přiznávám – jako pes. Slibuji, že k místním 
kamarádům budu chápavější.) 
 Bylo mi jasné, že od Ježíšova oltáře se už nechci nikdy vzdálit. Boží Duch mě 
dovedl před bránu kněžského semináře a já jsem vzal bez váhání za kliku. Jako 
bohoslovec jsem se podílel na přípravě kurzů pro ministrantské vedoucí – tzv. Mi-
nifor a pravidelně pořádal letní tábory pro děti z naší farnosti.
 Po dvou letech v Olomouci jsem byl vyslán na studia do Říma. Tato zkuše-
nost byla k nezaplacení: poznal jsem světovou církev, navázal mezinárodní přátel-
ství a měl přístup k nejnovější teologické literatuře. Jako vášnivý milovník umě-
ní jsem vykonal nejednu cestu za krásami Apeninské holínky i okolních ostrovů. 
Nad sklenicí italského vína a s fotografiemi v rukou si o tom jistě někdy promlu-
víme.
 Zanedlouho budu vysvěcen na jáhna (13. srpna na Velehradě v 18 hodin). Už 
teď se těším na naši bratrskou spolupráci v jedné Kristově církvi.




