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18. 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
R
N
Í

„Blažení hladovějící, 
neboť oni budou 
nasyceni.“ 
To není žádný recept 
na výživu lidstva, 
ale příslib, 
že Bůh je vždy 
na straně potřebných.

 „Ze stolu Božího slova“ Božího slova“

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, 
ty udržuješ náš život a vedeš nás; 
buď stále s námi a slyš naše prosby: 
obnovuj v nás a udržuj svou milost, 
kterou jsme od tebe přijali. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.             Amen

ŽALM 145 Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!
1: Iz 55,1-3                   2: Řím 8,35.37-39                        Ev: Mt 14,13-21

ordinárium latinské č. 509   příští neděli: Olejníkovo č. 502 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
neděle 31. července Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
pondělí 1. srpna  Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
čtvrtek 4. srpna  Památka sv. Jana Marie Vianneye
sobota  6. srpna  SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

 SVÁTOST SMÍŘENÍ V PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI bude v zábřežském kostele 
sv. Bartoloměje 5.8.2005 od 15 hod.            P. František Eliáš

 PRVNÍ SRPNOVOU SOBOTU - 6. 8. 2005 vypravuje Orel, jednota Zábřeh do 
koclířovské Českomoravské Fatimy velký autobus. Ještě několik míst je volných. 
Odjezd v 11.30 hod. z Valové, cena 100 Kč.       Ludmila Korgerová, tel. 583 414 512

POUTĚ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ 

SOBOTA 13. SRPNA 2005
 Obnova kulturního dědictví údolí Desné o.s. vás zve 
na velkolepou PEKAŘOVSKOU POUŤ 2005 v den svát-
ku Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 13.8.2005 spoje-
nou s poutní cestou z Rapotína do Pekařova a mší sva-
tou, s divadelním představením Pekařovské pašije, s vy-
stoupením folklórního souboru, s ukázkou lidových řemesel a s dětskou poutí.
 Autobusová doprava ze Šumperka a z Hanušovic do Pekařova a zpět zajištěna, 
podobně jako občerstvení v různých podobách. Na této akci můžete podpořit ob-
novu kaple Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově dobrovolným příspěvkem, kou-
pí pohlednic nebo CD-ROMu. 
Pořadatel: Obnova kulturního dědictví údolí Desné o.s.Bukovická 58, 788 15 Vel-
ké Losiny http://pekarov.laddobar.cz , udoli.desne@seznam.cz

NEDĚLE 14. SRPNA 2005
Svébohov - mše svaté budou slou-Svébohov - mše svaté budou slou-Svébohov
ženy v 8.30 a v 10.30, svátostné 
požehnání v 15 hod.
Štíty - mše svatá v 9.00 hod., Štíty - mše svatá v 9.00 hod., Štíty
10.30 hod.
Svatý Hostýn – mši svatou 
v 10.15 hod. celebruje otec arci-
biskup Jan Graubner

PONDĚLÍ 15. SRPNA 2005
Svatý Hostýn – titulární slav-
nost k Nanebevstoupení Panny 
Marie 



ORELSKÁ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
V neděli 21. srpna vypravuje Orel, jednota Zábřeh autobus na 
Svatý Hostýn. Odjezd z Valové v 6.30, cena za dopravu 200 Kč. 
Autobus má povolení k výjezdu až na poutní místo. Hlaste se co 
nejdříve u Ludmily Korgerové, tel. 583 414 512. 

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA S OTCEM VRATISLAVEM
 Srdečně Vás zveme na farní pouť do Říma ve dnech 6. – 12. 11. 2005. P. Vra-
tislav, který v Římě několik roků studoval, je ochoten nabídnout duchovní a čás-
tečně i průvodcovský doprovod, cestovní agentura AWER TOUR pak ochotně po-
skytne technický servis. Cestou společně navštívíme Assisi – rodiště sv. Františka 
a sv. Kláry a poté prožijeme čtyři krásné podzimní dny v Římě. Během nich na-
vštívíme: baziliky Svatého Petra, Svatého Jana v Lateránu, Svatého Pavla za hrad-
bami, Santa Maria Maggiore, sv. Petra v okovech, sv. Klementa (hrob a pozůstatky 
sv. Cyrila), Svaté schody, Svatý kříž, Kostel sv. Praxedy, Koloseum, Kapitol, Kata-
komby sv. Kalixta nebo Priscily, českou kolej Nepomucenum, Via Appia, Zátibe-
ří-Trastevere (čtvrť s vlastní lidovou typicky římskou tradicí), Subiaco - klášter sv. 
Benedikta a sv. Scholastiky, Castel Gandolfo – letní sídlo papežů. Po večerech je 
možné zhlédnout krásu římských fontán v centru Říma, navštívit Frascati a okusit 
pravé italské víno a porchetu či zajet k moři. Vrcholem programu bude audience 
u sv. Otce Benedikta XVI.
V ceně poutního zájezdu 5 500 Kč je zahrnuta doprava a 4x ubytování se snída-

ní. V ceně není započítáno komplexní 
cestovní pojištění, které je možné vyří-
dit si individuálně či prostřednictvím CA 
AWER TOUR.
 Přihlašovat se můžete v kanceláři CA 
AWER TOUR, Žižkova 15, Zábřeh (II. pat-
ro v budově Charity), telefon 583 418 297, 
mobil 731 626 506, e-mail: info@awertour.
cz. Těšíme se na Vaši účast

za farnost P. Vraťa,
za AWER TOUR Lenka Hamplová

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC SRPEN
Úmysl všeobecný – za Světové setkání mládeže, aby mladým lidem vdechlo nebo Úmysl všeobecný – za Světové setkání mládeže, aby mladým lidem vdechlo nebo Úmysl všeobecný
v nich oživilo touhu po setkání s Kristem a oni v něm objevili spolehlivého prů-
vodce životem.
Úmysl misijní – za kněze, řeholní osoby, seminaristy v misijních zemích, kteří se Úmysl misijní – za kněze, řeholní osoby, seminaristy v misijních zemích, kteří se Úmysl misijní
v Římě připravují na své povolání, aby se ve Věčném městě obohatili především 
duchovně. 
Úmysl národní – za naše rodiny, aby do společnosti vnášely křesťanského ducha
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 SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 24. července byly ve farnostech Zábřeh a Zvo-
le určeny na misie na Haiti: Zábřeh 28.920; Svébohov 1.750; Jedlí 1.800; Zvole 
6.480; Postřelmůvek 580; Klášterec 1.350 Kč.
DARY NA HAITI: ZÁBŘEH 22.000 Kč, Rovensko 2.000 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                             P. František Eliáš

 SBÍRKY Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE
 Lubník 660; Tatenice 1.320; Hoštejn sbírka a dary poutníků 17.700 Kč.
 Děkuji všem dárcům i štědrým poutníkům ke sv. Anně do Hoštejna. „Pán Bůh za-
plať“.                   P. Jaroslav Přibyl

 KAPLIČKA PANNY MARIE LURDSKÉ VE VSTUPNÍM PROSTORU KOSTELA 
SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE, potřebuje šikovné ženské ruce, které by se o ni 
staraly. Ochotná žena (ženy) se mohou přihlásit na faře nebo v sakristii kostela. 

 Pokud máte nadbytečný nosič na kolo pro malé dítě, umělohmotný, na zadní 
kolo, zavolejte, prosím, na tel. 583 416 274.             Ryšaví

Ohlášky
Do stavu manželského v měsíci srpnu hodlají vstoupit:

v sobotu 13. srpna v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Viktor PLANIČKA z Leštiny a Iveta ŠEBESTOVÁ z Leštiny

v sobotu 13. srpna v Zubří
Jan HÝBL z Václavova a Helena CABÁKOVÁ z Valašského Meziříčí

v sobotu 20. srpna v kapli sv. Jana Křtitele ve Zborově
Petr RÝZNAR ze Zborova a Lucie TANNERTOVÁ z Mlýnického Dvora

v sobotu 27. srpna v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Martin HOJGR ze Zábřeha a Marie NOVOTNÁ z Bludova

v sobotu 27. srpna v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Rostislav ŠIMEK z Hrabenova a Lenka ŠVÉDOVÁ ze Zábřeha



POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 24. ČERVENCE: Postřelmov 2.690 Kč 
+ 500 Kč dar, Lesnice 1.490 Kč, Dlouhomilov 195 Kč. Všem 
dárcům ať odplatí Pán. Příští neděli je měsíční sbírka v Lesni-
ci a sbírka na opravu fary v Sudkově a Chromči.

 Tuto neděli poděkujeme v Lesnici našemu Pánu za patro-
na kostela a přímluvce naší farnosti sv. Jakuba apoštola. Mši 
sv. za farní rodinu budeme slavit jako obvykle v 9.30 hodin 
a bude při ní hrát dechová hudba. Odpoledne ve 14.30 jste 
zváni na požehnání, při němž bude zpívat schola a „možná 
přijde i novokněz.“ 

 NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH před 1. pátkem v měsíci bude již ve středu 3. srp-
na dopoledne. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: ve čtvrtek 4. srpna nebude mše sv. 
v Chromči a v pátek 5. srpna bude v Postřelmově místo mše sv. bohoslužba slova 
se sv. přijímáním. 

 Srdečně vás zveme na POUŤ KE KAPLI SV. FLORIÁNA NA SKALCE nad 
Dlouhomilovem. Pouť ke cti P. Marie nanebevzaté byla v minulosti spojena se svát-
kem sv. Rocha (svátek 16. srpna), ochránce před morem. Poutní mši sv. budeme sla-
vit v sobotu 13. srpna v 15 hodin u kaple sv. Floriána na Skalce.             P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 24.7. 2005: Štíty 1.680; Horní Studénky 1.620; 

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 24.7.2005: Mohelnice 4.718; Úsov 1.564; Studená Loučka 542 Kč

 31. MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK SE USKUTEČNÍ 25. - 28. SRPNA 2005. 
V pátek večer od 20 hod. se v kostele sv. Tomáše Becketa 
uskuteční „Večer s křesťanskou písní“ - hraje skupina BÉ-
TEL Brno. Za Rádio Proglas na Dostavníku vystoupí skupina 
CYMBELÍN (uvádí Milan Tesař - hudební redaktor Rádia Pro-
glas). Ten bude sedět i v odborné porotě při páteční soutěži 
hudebních skupin. Své stánky zde bude mít jak Rádio Proglas 
tak i Telepace Ostrava. Rádio Proglas udělí svou vlastní cenu, 
a to „Za krásu slova“. 
V neděli 28. srpna od 7.30 hod. bude sloužena katolická mše 
svatá pro účastníky tohoto známého a populárního festivalu.
Bližší informace můžete získat na adrese : www.mohelnicky-
dostavnik.cz a aligator@mohelnickydostavnik.cz



VÁLKA A PROBLÉMY TŘETÍHO SVĚTA
 „Válka je obrovskou scénou, na které můžeme sledovat tisíce lidských příběhů 
v jediném okamžiku. Nabízejí se samy, nemusejí se pracně hledat… To je důvod, 
proč se může válečný zpravodaj do války zamilovat. Pokud zůstává v prvních lini-
ích příliš dlouho, stává se, že už není schopen vrátit se do normálního života,“ říká 
Jaromír Štětina, dříve válečný zpravodaj a spoluzakladatel agentury Epicentrum. 
Jaromír Štětina byl zpravodajem v mnoha oblastech válečných konfliktů posled-
ního desetiletí, např. ve Východním Timoru, Čečensku nebo Afghánistánu. 
 Dalším účastníkem besedy „Válečný zpravodaj a misionář ve válce“, která pro-
běhla v pátek 22. července v zábřežském kulturním domě, byl P. Roman Musil 
z řádu oblátů, který je misionářem na Haiti. 
 Haiti je nejchudší zemí severní polokoule a jednou z nejchudších zemí na svě-
tě vůbec. P. Roman působí v Zátoce slepic. Situaci na Haiti nám kromě vyprávění 
P. Romana přiblížil i film Martina Strouhala, který vznikl při expedici, jež měla za 
cíl zmapovat potřeby místních lidí a možnosti pomoci. „Už několikrát jsem měl 
sbalené kufry, že odjedu domů,“ řekl P. Roman, „ale vždycky jsem se rozhodl, že 
kvůli lidem, kteří mi zde byli svěřeni, zůstanu.“ 
 Jaromír Štětina popisoval své zážitky z oblastí postižených válkou. Zde býva-
jí lidé vystaveni chudobě a nejistotě. Mnohdy nemají žádnou životní perspektivu. 
Válka tak může být živnou půdou pro terorizmus. Řešení neutěšeného stavu svě-
ta Jaromír Štětina vidí nejen v solidaritě mezi bohatými a chudými, ale i v dialogu 
mezi křesťanstvím a islámem. Na mnoha problémech se P. Roman s Jaromírem 
Štětinou shodli. Například na názoru, že pomoc, která do chudých zemí směřuje, 
by neměla být jen humanitární (např. potraviny), ale rozvojová, která má za cíl po-
moci lidem v místě obstarat si obživu vlastními silami. P. Roman pak seznámil po-

sluchače, kterých bylo několik 
stovek, s možnostmi, jak kon-
krétně lidem na Haiti pomoci. 
Jednou z cest je Adopce na dál-
ku, kterou organizuje Arcidie-
cézní charita Olomouc.
 Na závěr besedy byli oba hos-
té odměněni dlouhým potles-
kem. P. Romanovi byl předán 
dar - notebook, pomocí něhož 
bude moci P. Roman komuni-
kovat se světem.    
Petr Krňávek, foto Milan Ryšavý

P.S. * Po skončení besedy byli 
její účastníci obdarováni mušličkami, které pro „zábřežáky“ nasbíraly děti ze ško-
ly v Baie de Henne * Účastníci besedy darovali na misie na Haiti finanční částku 
6.970 Kč.                     redakce


