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17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ7
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
R
N
Í

Moudrost je Boží dar, 
potřebný k tomu, 
aby byl život úspěšný. 
Dostává ho ten, 
kdo jej upřímně hledá 
a s úctou se o něj modlí.

 „Ze stolu Božího slova“

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, 
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; 
skloň se k nám, dej nám správné poznání 
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, 
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. 
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 119  Jak miluji tvůj zákon, Hospodine! 
1: 1 Král 3,5.7-12  2: Řím 8,28-30  Ev: Mt 13,44-52

ordinárium Ebenovo č. 504  příští neděli latinské č. 509 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 25. července Svátek sv. Jakuba, apoštola
úterý 26. července Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
středa 27. července Památka sv. Gorazda a druhů
pátek 29. července Památka sv. Marty

TUTO NEDĚLI 24. ČERVENCE
 jste srdečně zváni na pouť ke sv. Anně do Hoštejna. Hlavní poutní mši v 8.45 
hod. celebruje Mons. doc. Th.D. Ladislav Tichý, druhá mše bude v 10.30, svátost-
né požehnání ve 14 hod. 
 U příležitosti patronky Bouzova, sv. Máří Magdalény vás zve na pouť P. Josef 
Opluštil. Mše svatá v kapli sv. Máří Magdalény začíná v 10.30 hod., svátostné po-
žehnání bude ve farním kostele ve 14.30 hod. 

SVĚTLO PRO HAITI
Tuto neděli 24. července v 6.55 hod. celebruje mši svatou v zá-
břežském farním kostele P. Roman Musil, OMI. Sbírky této 
neděle budou určeny pro jeho misijní farnost. Kdo by chtěl 
reagovat přímo, může tak učinit přes účet, který u komerční 
banky zřídila pro pomoc farnosti Baie de Henne na Haiti Cha-
rita Zábřeh. Číslo účtu 35-5914680287/0100. 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI JEDLÍ

 Dne 26. července 2005 proběhne ve far-
ním kostele sv. Jana Křtitele adorační den, při 
němž se budeme modlit zvláště na tyto úmysly, 
které se týkají naší farnosti. 

Nejsvětější svátost oltářní bude vystavena 
v 8 hodin ráno, v průběhu dne bude kostel zpří-v 8 hodin ráno, v průběhu dne bude kostel zpří-
stupněn k osob-
ní tiché mod-
litbě. Adorace 
bude uzavřena 
svátostným po-
žehnání v 17.30 
hod. a v 18 hod. 
votivní mší sva-
tou o Těle a Krvi 
Páně. 



POUTĚ V SRPNU
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ bude v neděli 
14. srpna. Mše svaté budou slouženy v 8.30 a v 10.30 hod., svátostné požeh-
nání v 15 hod. 

POUŤ VE ŠTÍTECH K PANNĚ MARII NA-
NEBEVZATÉ bude také v neděli 14. srpna. 
Poutní mše svatá v 9.00 hod., 10.30 hod. 

POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
* v neděli 14. srpna, hlavní pouť, pontifikální 
mši svatou v 10.15 hod. celebruje otec arcibis-
kup Jan Graubner
* pondělí 15. srpna, titulární slavnost k Nane-
bevzetí Panny Marie
* sobota 20. srpna, první den tradiční orelské 
poutě, mše svatá v 18 hod. 
* neděle 21. srpna, druhý den orelské pouti, 
pontifikální mše svatá v 10 hod. 
* POUŤ RODIN SV. HOSTÝN 28. SRPNA
2005. Pojďme společně poděkovat Panně Ma-
rii za její ochranu v době prázdnin a společ-

ně ji poprosme o přímluvu za děti v nastávajícím školním roce. Mši svatou 
v 10.15 hod. bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Pastorační asistent Pavel Hödl a starší ministranti ze Zábřeha zvou své mlad-
ší kamarády z města i okolí na MINISTRANTSKOU POUŤ k obrázku Pan-
ny Marie v Šubrtově kapličce, která se uskuteční v sobotu 20. srpna 2005. 
Sraz pro zábřežské kluky bude v 8 hodin před farou. Po modlitbě bude ná-
sledovat soutěžní dopoledne uzavřené společným táborákem. Oblečte se 
sportovně. Špekáčky a chléb budou zajištěny. Návrat se předpokládá okolo 
15 hod.                                                                                                Pavel Hödl

1. POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU bude v sobotu 27. srpna. Poutní 
mše svatá začne ve 14.30 hod. 

PATROCINIUM SVATÉHO BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE oslavíme letos 
v neděli 28. srpna. 

 JÁHENSKÉ SVĚCENÍ. V sobotu 13. srpna 2005 v 18 hodin bude v bazilice 
Panny Marie Nanebevzaté a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě vysvěcen pas-
torační asistent zábřežské farnosti Pavel Hödl na jáhna olomoucké arcidiecéze. 
Přejeme mu hojnost Božího požehnání a hodně sil k jáhenské službě v Zábřeze 
a okolí.                 redakce
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SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 10.140; Svébohov 2.450; Jedlí 2.150; Zvole 2.930; Postřelmůvek 1.010; 
Klášterec 1.780; Hoštejn 6.380; Kosov 450; Lubník 1.170; Tatenice 1.820 Kč
DARY ZÁBŘEH: na Haiti 6.000 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.           P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl

 SOUTĚŽ VE SBÍRÁNÍ ZNÁMEK. Prosíme Martinu Lichou, aby si co nejdříve 
přišla na faru vyzvednout diplom a dárek za 4. místo.            redakce

Orel a KDU-ČSL Rovensko pořádají dne 30. 7. 2005 od 16 
hod.na hřišti u orlovny POSEZENÍ U TÁBORÁKU. K tanci 
a poslechu hraje „POHODOVKA“. Budou připraveny spe-
ciality domácí kuchyně. (Za nepříznivého počasí se akce 

uskuteční v orlovně).  Srdečně zveme příznivce dobré muziky a kuchyně. 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

SBÍRKA Z NEDĚLE 17. ČERVENCE: Postřelmov 4.380 Kč + 
1.000 Kč dar, Lesnice 1.380 Kč, Dlouhomilov 2.990 Kč + 1.000 Kč 
dar. Všem dárcům ať odplatí Pán. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v pátek 29. července bude 
mše svatá v Kolšově v 16.30 hodin. V sobotu 30. července bude 
mše svatá ve Strupšíně v 15.30 hod. 
 V neděli 31. července oslavíme v Lesnici patrona kostela a farnosti sv. Jakuba 
při mši sv. v 9.30 hodin, odpoledne v 14.30 hod. bude svátostné požehnání. 
 Mše svatá v Dlouhomilově bude příští neděli, tj. 31. července jako obvykle 
v 18.00 hodin.         P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 17. 7.: Štíty 1.800; Horní Studénky 1.420; Cotkytle 510 (10.7.-590); 

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 17. 7.: Mohelnice 4.718; Úsov 1.564; Studená Loučka 542 Kč

 BOHU NA STOPĚ.
Viditelný svět je jako mapa, která zobrazuje nebe - věčný příbytek živého Boha. 

(Jan Pavel II.)

Stvořil Plejády i Orióna, temnoty mění v jitro a den zatmívá v noc; volá mořské 
vody a rozlévá je po povrchu země - jeho jméno je Hospodin. Jeho věčnou moc 
a božství, které jsou neviditelné, lze vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. 

(Am 5,8; Řím 1,20)



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.




