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12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Nemá smysl se ptát, 
jestli se Ježíšovy zázraky 
opravdu staly. 
Pravda o těchto zázracích 
sahá daleko hlouběji 
než jen do historické minulosti. 
Sahá až k hlubinám Boha 
a do hlubin našeho vlastního života. 

 „ze stolu Božího slova“.

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; 
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec 
a nikdy nás nepřestáváš vést. 
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 107 

Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství
1: Job 38,1.8-11  2: 2 Kor 5,14-17  Ev: Mk 4,35-41
Ordinárium: Ebenovo č. 504   příští neděli  latinské  č. 509 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 29. června  SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA 
Mše svaté: v Zábřeze 9.40, Jedlí 18.00, Svébohov 18.00, Klášterec 19.30 hod. 

 Pouť do JEDLÍ ke svatému Janu Křtiteli bude v neděli 25. června. Poutní mše 
svaté bude slavit P. Josef Rýznar v 7.30 a v 9 hod. Po krátkém poutním požehnání 
ve 14.15 hod. bude koncert skupiny „Paprsky“. Sbírka bude ve farnosti Jedlí o této 
neděli určena na opravy.              P. František Eliáš 

 SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED PRÁZDNINAMI. V Zábřeze bude zpovídat v pá-
tek 30. června od 15 hod. P. Josef Rýznar.            P. František Eliáš

 PRIMICE. V sobotu 1. července nás zve jáhen Pavel Hödl do 
Záhorovic na primiční mši svatou. Odjezd z Valové v 6 hod., cenu 
300 Kč je nutné zaplatit při nahlášení účasti. Přihlášky nejpozději 
do neděle 25. června !!!               Ludmila Korgerová 

 PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ. 
ve věku od osmi do dvanácti let proběhne letos v Pustých Žibřidovicích (u Ha-
nušovic). Děti se mohou těšit na výlety, hry, společně prožitou modlitbu, večery 
s písničkou, čtení příběhů… Termín je od 23.srpna do 27. srpna 2006. Cena po-
bytu je 500,- Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout ve farním kostele sv. Bartolomě-
je (vedle novin a časopisů). Vyplněné přihlášky i s platbou za pobyt odevzdávejte 
v knihkupectví Barborka nejpozději do 12.7.2006. Bližší informace je možno zís-
kat na telefonním čísle 583 416 257.

Marie Jašková. Jašková, Kratochvílová, Krňávková

 V době prázdnin nebudou středeční večerní mše svaté.         P. Vratislav Kozub

Do stavu manželského hodlají vstoupit :
V sobotu 24.6. 2006 v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

Petr VITOUL a Olga SUCHOMELOVÁ ze Zábřeha

V sobotu 8.7.2006 v kapli sv. Fabiána a Šebestiána v Drozdově
Ondřej ŠVÁB a Andrea HOLÍNKOVÁ z Drozdova

Blahopřejeme panu 

Josefu Flášarovi z Ráječka
k životnímu jubileu, 60 roků života.
Přejeme hojnost Božího požehnání,

zdraví a elánu do dalších let.
Ráječtí farníci 



SLAVNOSTI SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA
 POZVÁNÍ NA NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ
Slavnost začíná v úterý 4. července odpoledne. V 15 hod. 
bude mše svatá pro vozíčkáře, v 19.45 hod. následuje 
VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE, nad kterým převzal záštitu 
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita 
moravský. Na koncertu, který bude v přímém přenosu vysílán Českým rozhlasem 
1 a také Českou televizí vystoupí přední interpreti různých žánrů z České repub-
liky. Po koncertu bude v bazilice následovat další program, zakončený půlnoční 
mší svatou.
 Následně ve středu 5. července v 10.30 hod. o Slavnosti svatých Cyrila a Me-
toděje budou biskupové Čech a Moravy celebrovat hlavní poutní mši svatou na 
nádvoří před bazilikou, kterou přenáší Česká televize a Český rozhlas Praha.
 

 POUŤ V RÁJEČKU. Ve středu 5. července oslavíme svátek 
sv. Cyrila a Metoděje. A protože ne každý se může zúčastnit ná-
rodní slavnosti na Velehradě, dovoluji si Vás pozvat do Ráječka 
ke společné oslavě těchto apoštolů slovanských národů. Slav-
nost začne v 11. hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, 
kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan P. František 
Kunetka Th.D. Liturgii hudbou a zpěvem doprovodí sbor pod 
vedením Josefa Hrocha. Slavnost pak bude pokračovat v hasič-
ském areálu v Ráječku, kde místní sbor dobrovolných hasičů 
pořádá tradiční SOUSEDSKÉ POSEZENÍ. Pro děti bude připra-

ven skákací hrad a elektrická autíčka. Pro všechny pak kromě tradičního guláše 
i občerstvení všeho druhu, či bohatá tombola. K poslechu a tanci bude známé me-
lodie vyhrávat skupina MIROX ze Šumperka. Zkrátka a dobře sláva skoro jako na 
Velehradě a tak nezapomeňte přijít!             Za farníky z Ráječka Josef Klimek

 POUŤ RODÁKŮ VE VÁCLAVOVĚ k výročí 630 roků obce 
o víkendu7.-9. července. V neděli 9. července v 10.30 hod. 
v kapli sv. Václava ve Václavově bude slavena mše svatá, kte-
rou bude celebrovat P. Václav Vrba. 
Po skončení slavnostní mše svaté bude program pokračovat 
v kulturním domě (podrobný program akcí najdete na plaká-
tech).            P. František Eliáš

 KAPLE V PIVONÍNĚ DOSTALA NOVÝ KABÁT. Stavební firma pana On-
dráčka z Hoštejna obnovila fasádu kaple štukovou omítkou včetně nového uchy-
cení kříže na věži kaple a ochranného nátěru střechy proti napadání lišejníky 
a mechy. Do tradiční pouti k Panně Marii růžencové budou ještě na kapli vymě-
něna okna a proveden ochranný nátěr fasády (když najdeme dost finančních pro-
středků).                                                                P. František Eliáš
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 SBÍRKA Z NEDĚLE 18.6.2006
Zábřeh 9.090; Jedlí 1.850; Zvole 3.120; Klášterec 1.690; Svébohov 1.550; Postřel-
můvek 770 Kč. 
DARY: Zábřeh – na HAITI 4.000Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.             P. František Eliáš

KAM NA PRÁZDNINY 
 NABÍDKA Z PŘÍSTAVU RAJNOCHOVICE
 HEJ, RUP! 30. 6.-5. 7. 2006
Všechno završíme na koncertě spojeném s celonárodní poutí na Velehradě. 
 BOMBASTIK 16.-22. 7. 2006
Týden pro kluky a holky od 13 do 15 let, kteří se ničeho nebojí.
 CYKLO-TOUR 31. 7.-4. 8 .2006
Hostýnskými vrchy na kole křížem, krážem. 
 MINISTRANTSKÉ EXERCICIE od 12 do 15 let, 20.-25. 8. 2006
 ARRIVEDERCI, PRÁZDINY 30. 8.-2. 9. 2006
Na všechny nabízené akce je třeba se přihlásit nejméně 14 dnů předem. Všem přihlá-
šeným bude zaslán dopis s podrobnými informacemi. Kromě Bombastiku a ministrant-
ských exercicií jsou všechny naše akce určeny pro mládež nad 15 let. ADCŽM Přístav, 
768 71 Rajnochovice 12, tel. 573 391 215, mail: pristav@centrum.cz

 16. ROČNÍK – AKADEMICKÉ TÝDNY V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ
 29. 7. – 11. 82006
Úkolem Akademických týdnů je setkávání lidí všech věkových kategorií, svobodných i 
rodin, za účelem obohacení svých znalostí, vzájemného poznání a tělesné i duševní re-
kreace. Program Akademického týdne si můžete vyzvednout na faře v Zábřeze, případně 
na požádání zašleme. 
Informace: Akademické týdny, Nádražní 219, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 
491 472 182 nebo 777 194 750..760, www.akademicketydny.info. 
 
 KOMUNITA BLAHOSLAVENSTVÍ Vás zve na 
LETNÍ SETKÁNÍ RODIN OD 23.7. DO 29. 7. 2006 v budově SOU železničního v 
Trenčíně na Slovensku. Přednášet budou manželé Claude a Cathy Brenti z Fran-
cie. Program: přednášky, mše svatá společná liturgie, adorace, animované večery, 
možnost svátosti smíření... Předběžná cena 1.800 (děti od 3 do 12 let 900 Kč) Hlá-
sit se můžete na adrese: Komunita Blahoslavenstiev, Kláštorná 123, Okoličné, Lip-
tovský Mikuláš 031 04, Slovenská republika, tel. 00421/445 526 364, 00421/908 
270 446, mal: blahoslavenstva@stonline.sk.



ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 18. června: Štíty 2.620, Horní Studénky 1.350, Cotkytle 590 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. Stanislav Suchánek

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

 Sbírky z neděle 18. června: Mohelnice 6.872, Úsov 1.102, Stude-
ná Loučka 460 Kč.
 „Pán Bůh zaplať“.        P. Petr Šimara
 V ÚTERÝ 27. 6. 2006 ve 14 hodin NA FAŘE SE KONÁ SETKÁNÍ 
SENIORŮ

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

 Sbírky z neděle 18. června: Hoštejn 4.460, Kosov 420, Lubník 750, Tatenice 
1.620 Kč.   „Pán Bůh zaplať“            P. Jaroslav Přibyl

 Změny mší svatých na Tatenicku
Neděle 25. 6. neděle – Hoštejn 7.30, Kosov 8.45, Tatenice 10.30 (pouť a 1. sv. při-
jímání)
1. 7. sobota – Tatenice 18.30 s nedělní platností, 2.7. neděle - Hoštejn 7.30, Lubník 
10.30 (pouť k sv. Petru a Pavlu)

POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

 Sbírky z neděle 18. června: Postřelmov 3.740, Lesnice 
1.630, Dlouhomilov 890 Kč. 

 V sobotu 24. a v neděli 25. června si obec Dlouhomilov při-
pomíná 650 let od založení. Mši sv. v neděli 25. června v 10:00 
hodin bude slavit v místním kostele Všech svatých otec bis-
kup Josef Hrdlička. Proto mše svatá v Lesnici bude s neděl-
ní platností již v sobotu 24. června v 17.00 hodin. Mše svatá 
v Chromči bude v neděli 25. června v 18.00 hodin. 

 V sobotu 1. července v 17 hodin bude v Leštině v kapli slavnostní bohoslužba, 
při které otec biskup Josef Hrdlička požehná nový prapor SDH v Leštině. Proto 
příští sobotu nebude mše sv. v Sudkově. 

 Patrocinium sv. Prokopa oslavíme v Sudkově při mši sv. v neděli 9. července 
v 11 hodin.                      P. Jiří Putala 

ZÁBAVA NA UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
KDY: v pátek 30. 6. 2006 ve 20: 30
KDE: Chromeč – hospoda Obra Drásala – horní sál. VSTUPNÉ: 25 Kč
Možnost přespání – spacák a kalimatku s sebou.         Těší se pořadatelé.



FARNOST LESNICE
Farnost Lesnice zahrnuje kromě Lesnice ješ-
tě Leštinu, Brníčko, Kolšov a Strupšín. Již 
dlouhé roky je knězem neobsazená a je spra-
vována duchovním správcem z Postřelmova. 
Nedělní bohoslužby se účastní přibližně 150 
věřících, z okolních obcí jsou lidé dopravo-
váni zvláštním autobusem.
Jako odezva na setkání s panem arcibisku-
pem v závěru roku 2004 na téma roku far-
nosti jsme se dvakrát sešli, abychom dali hla-
vy dohromady a společně o farnosti popře-
mýšleli, co a jak bychom mohli zlepšit. Bylo 
to příjemné neformální setkání kolem jed-

noho stolu, které už samo o sobě mělo smysl, přestože přišlo jen velmi málo farníků. 
Byla to příležitost, kdy každý mohl vyslovit svůj názor nebo přání a tím třeba ovlivnit 
dění ve farnosti.
 Ukázalo se, že na některých tématech se shodneme téměř všichni. Například že jen 
velmi málo známe a rozumíme Bibli, což je pro katolíky velká ostuda, a že je třeba s tím 
něco dělat. Domluvili jsme se, že budou bývat biblické hodiny, což se také děje. Schází-
me se jednou měsíčně v místnosti obecního úřadu, který nám tím ochotně vyšel vstříc. 
Pod vedením P. Jiřího Putaly jsme začali probírat úvod do Písma svatého a postupně se 
seznamujeme s obsahem a posláním jednotlivých knih. Na závěr každého setkání je 
díky ochotným ženám podáváno malé občerstvení. Na biblickou hodinu přichází kolem 
dvaceti věřících.
 Druhým tématem našich rozhovorů byly finance ve farnosti. O tom, že by farnost
směřovala k ekonomické samostatnosti, se nám může nechat jenom zdát. Alespoň jsme 
se dohodli, že je dobré poskytnout farníkům více informací o výši sbírek, kolik nás co 
stojí, návrh rozpočtu. Možná budou pak lidé štědřejší. Určitě je velkým problémem péče 
o kostely, kaple a ostatní stavby. Například na opravu fasády (zejména věže) farního 
kostela, která už je velmi potřeba, protože omítka nebezpečně opadává, byl stanoven 
rozpočet blížící se jednomu miliónu korun. Pro farnost s celkovou roční výší všech sbí-
rek 140.000 Kč je to trochu velké sousto…
 Lépe se nám daří ve společném prožívání různých akcí. Již dvakrát jsme byli na far-
ním zájezdu, který má vždy dvě části. Ta první se dá nazvat poutní a poznávací, kdy 
jsme navštívili již řadu kostelů a zajímavých míst. Druhá část je pak společensko-zábav-
ná. Ono takové posezení ve vinném sklípku s doprovodem muziky dokáže farní spole-
čenství také dobře stmelit. Vloni jsme byli na Valašsku, o rok předtím na Uherskohra-
dišťsku a letos vyrazíme na Břeclavsko.
 Za zmínku určitě stojí též fotbalový turnaj „O putovní pohár pastorační rady“, který 
se bude letos konat již potřetí. Kdo nehraje fotbal, též nepřichází zkrátka, protože sou-
částí akce je i posezení při muzice a pro děti pestrá nabídka her.
 Každou první neděli v měsíci máme kytarovou mši se zaměřením na děti, která čas-
to přiláká i pár rodin s malými dětmi z okolních farností. Také se najdou aktivity, které 
dobře fungují i bez kněze – například společenství živého růžence, pobožnosti křížové 
cesty nebo májové.      Pastorační rada farnosti


