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16. 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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„Mnozí spatřili, jak odjíždějí 
a poznali je; 
pěšky se tam ze všech měst sběhli 
a byli tam před nimi.
Když vystoupil, uviděl velký zástup 
a bylo mu jich líto, protože byli 
jako ovce bez pastýře. 
I začal je učit mnohým věcem.“
Mk 6.33,34

„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 23 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
1: Jer 23,1-6       2: „Ef 2,13-18    Ev: Mk 6,30-34
 

Ordinárium: Ebenovo  č. 504   příští neděli latinské č. 509 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 25. července Svátek sv. Jakuba, apoštola, mše sv. ve Svébohově 8 hod.
Středa 26.července Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie,
  mše svaté: Zábřeh 9.40, Jedlí 18 hod. 
Čtvrtek 27. července Památka sv. Gorazda a druhů, mše svatá v Ráječku 8 hod.
Sobota 29. července Památka sv. Marty, mše svatá v Zábřeze v 7 hod.

KAM O PRÁZDNINÁCH 

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI JEDLÍ. Na svátek sv. 
Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, ve středu 26. čer-
vence se farnost Jedlí tradičně schází k adoraci.
V tento adorační den bude kostel zpřístupněn k osob-
ní tiché modlitbě, při níž se budeme modlit zvláště na úmysly, které se týkají naší 
farnosti. Nejsvětější svátost bude vystavena od 8 hod. ráno, adorace bude uzavře-
na svátostným požehnáním v 17.30 hod. a v 18 hod. mší svatou.

 POUŤ KE SVATÉ ANNĚ V HOŠTEJNĚ. Příští neděli 30. 7. 2006 se koná již 
tradiční pouť ke sv. Anně do Hoštejna. Zveme všechny 
věrné, dlouholeté poutníky z okolních farností, a také 
Vás všechny, kteří jste k nám v den svátku naší patron-
ky ještě nezavítali. Červencová pouť v Hoštejně býva-
la nedílnou součástí života věřících z okolí, kteří při-
cházeli prosit sv. Annu převážně o požehnání pro své 
rodiny. Přesto, že dnes již nepřichází tolik poutníků 
jako dříve, stále má tato pouť v zábřežském děkanátu 
své místo a je na nás, jestli se podaří předat tuto krás-
nou tradici dalším generacím. Otec biskup J. Hrdlič-
ka (v Hoštejně působil od srpna 1976 do března 1986) 
jednou vyprávěl o tom, že mu připadá, jakoby viděl ve 
tvářích starých babiček, které celý život s důvěrou kle-

kávaly v kostele před oltářním obrazem sv. Anny výraz jejího obličeje. Jakoby se jí 
tyto maminky a babičky v průběhu svého života skrze své vyslyšené modlitby po-
znenáhlu připodobňovaly. Přijďte i vy pokleknout před obraz svaté Anny trojjedi-
né, přijďte si vyprosit požehnání a milosti pro své blízké tak, jako to dělaly gene-
race našich předků. Mše svaté budou slouženy v 8.45 a v 10.30 hod., odpoledne 
ve 14.30 bude uděleno svátostné požehnání. Hlavním celebrantem bude arcibis-
kupský kancléř P. Antonín Basler.                                        za farníky Luděk  Diblík

 DO KOCLÍŘOVA o první mariánské sobotě 5. srpna odjíždíme v 11.30 z Valové. 

 NA POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ do Svébohova jste zváni v nedě-
li 13. srpna . Poutní mše svatá bude v 10.30 hod., svátostné požehnání v 15 hod. 
Poutní program  zajistí kněží z kongregace sv. Vincence z Pauly, lazaristé z Loštic



 U příležitosti 250. let posvěcení poutní-
ho chrámu Očisťování Panny Marie v Du-

bě nad Moravou bude v sobotu 29. čer-
vence v 16 hod. slavnostní mši svatou 
celebrovat Mons. generální vikář Milán 
Kouba za účasti novokněží olomoucké arcidiecéze. Slavnost-

ní odpoledne začne průvodem ve 14.30 hod. z Nenakonic, 
původního místa obrazu Panny Marie Dubské. 

 VELKÁ ORELSKÁ POUŤ NA HOS-
TÝNĚ se uskuteční  v neděli 20. srpna. Od-

jezd z Valové v 6 hod. 

 Čtvrtek 24. srpna, na svátek sv. Bartoloměje, je adoračním
dnem farnosti Zábřeh.

 V sobotu 26. srpna pořádají farnosti Velké Lo-
siny a Zábřeh již tradiční POUŤ NA VŘESOVOU 
STUDÁNKU. Zářijové putování na Vřesovou Stu-
dánku pak bude v sobotu 9. září. 

 Patrocinium sv. Bartoloměje oslavíme letos 
v neděli neděle 27. srpna.

 NA POPOUŤOVÉM ODPOLEDNI se v pondělí 28. srpna sejdou děti a mládež 
    (případně i s rodiči) za Katolickým domem v Zábřeze.

Ohlášky na srpen 2006
Svátost manželství 

chtějí v kostele sv. Jana Křtitele
ve farnosti Liptovská Osada (Slovenská rep.)

přijmout

Martin Koštial z Liptovské Osady a Jana Langerová z Lupěné

V sobotu 26. srpna vstoupí do stavu manželského
v kostele sv. Bartoloměje

Petr Havlíček  a Stanislava Plháková ze Zábřeha
a

Ing. Lukáš Žanda a Veronika Štáblová  ze Zábřeha
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SBÍRKA Z NEDĚLE 9. 7. 2006
Zábřeh 9.540; Jedlí 2.100; Zvole 3.720;  Klášterec 2.190; Svébohov 2.600 (na opravy) Kč. 
DARY  na opravy: Zábřeh  na Haiti 200, na opravy 1.800 Kč.   

 Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

MOHELNICKO          MOHELNICKO          MOHELNICKO

Sbírky z neděle 16. července: Mohelnice 5.488, Úsov 691, Studená Loučka 251 Kč.
                                                                                        „Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle16. července: Štíty 2.210, Horní Studénky 1.150, Cotkytle 530 Kč.               
                                                         Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

 OPRAVY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Ve středu 20. července se sešli památkáři s restaurátory 
k posouzení pokračujících restaurátorských prací. Účast-
níci provedli prohlídku bočního oltáře sv. Jana Nepomuc-
kého. Oltář byl očištěn od povrchových nečistot, byla pro-
vedena revize dřevořezeb napadených červotočem, dopl-
nění chybějících prvků a dozlacení.
K oltáři sv. rodiny a ke kazatelně bylo postaveno lešení 
a budou zde pobíhat stejné konzervační a restaurátorské práce jako  u oltáře sv. 
Jana Nepomuckého.
Dále probíhá snímání nepůvodních vrstev nátěrů na svatostánku. Pod emailovým 
nátěrem byla nalezena originální vrstva imitace mramorování.
Bylo dohodnuto, že sochy budou restaurovány na originální vrstvu, která byla 
sondami objevena. V první fázi budou odstraněny přemalby ze svatostánku a ze 
sochy beránka a tyto prvky budou restaurovány. 
Nová zjištění ohledně figurální výzdoby (soch andělů – adorantů a Beránka nad
svatostánkem) budou postupně uváděna v dalších FI.

ČTENÍ NA PRÁZDNINY
Z myšlenek Jana Maria Vianney:

  Jaká bude naše láska na zemi, taková bude naše sláva v nebi.
  Ježíš Kristus je ochotný plnit naši vůli, když my začneme plnit 

jeho.
  Panna Maria je zprostředkovatelkou mezi svým Synem a námi. 
 - Dítě, které stálo svou matku nejvíce slz, je nejdražší jejímu srdci.
  Bděte nad čistotou svých úmyslů.



FARNOST TATENICE

K Tatenici přináleží také obce Krasíkov a Koruna. Obec Tatenice má asi 860 oby-
vatel, Krasíkov 320 obyvatel. Účast na nedělních bohoslužbách je kolem 70 věří-
cích.

AKTIVITY: 

 Do tříkrálové sbírky se zapojují i dě-
ti z nevěřících rodin. V letošním roce 
v Tatenici pět skupinek vykoledovalo 
18.291 Kč, v Krasíkově dvě skupinky 
7.076 Kč. 

 Pravidelně bývá ples KDU-ČSL za účas-
ti farnosti i obyvatel obce.

 Křížové cesty a májové pobožnosti si 
dvakrát týdně organizující sami věřící. 

 V době velikonoční bývá celo-obecní sbírka na výzdobu kostela. 
 Místní skauti spolupracují se skautskou organizací v Lanškrouně a spolupodílí 

se na pořádání letních táborů. 
 I společenství mladých rodin se setkává s mladými rodinami v Lanškrouně. 
 Farnost nezapomíná na své farníky při jejich výročích a pamatuje na ně, ná-

vštěvou, kytičkou  a malou pozorností.
 Svátek sv. Mikuláše bývá příležitostí setkání dětí z celé obce v kostele sv. Jana 

Křtitele. Minulý rok byla připravena i malá scénka, ve které účinkoval Miku-
láš, dva andělé a pokušitel. Děti byly obdarovány balíčky, které sponzorovala 
KDU-ČSL. 

 V Krasíkově bývá v době adventní a vánoční  osvětlená kaplička, která je do-
minantou obce a vytváří tak pěknou předvánoční atmosféru. 

 První adventní neděli pořádáme pravidelně prodej „Vánočních hvězd“. Minulý 
rok se prodalo 64 kusů a výtěžek jako již tradičně byl odeslán na dětskou on-
kologii fakultní nemocnice v Olomouci. 

 V době vánoční si farníci vyzdobí slavnostně kostel a při otvírání jesliček se ak-
tivně podílí dětský sbor základní školy.      

Při této  příležitosti chceme vyjádřit velké díky
našemu panu faráři Jaroslavu Přibylovi. 

Sbírky z neděle 16. července: Hoštejn 7.530 
(na opravy),  Kosov 400, Lubník 900, Tatenice 
1.400 Kč.                                                  

 „Pán Bůh zaplať“P. Jaroslav Přibyl



Tisková zpráva ze 17. července 2006 – Nové chráněné pracoviště
 

 Charita Zábřeh se po pátečním uvedení do zkušebního provozu 
stala provozovatelem veřejných WC na nádraží železniční stanice Zá-
břeh na Moravě. Charita poskytuje tuto službu cestujícím Českých 
drah, a to formou chráněného pracoviště, které vzniklo ve spolupráci 
s úřadem práce a slouží pro zaměstnávání zdravotně postižených. Není v tomto 
„podnikání“ nováčkem. Navázala totiž na dobrou zkušenost, kdy podobnou služ-
bu provozuje i pro město Zábřeh na autobusovém nádraží Valová.
 Snažíme se tak předcházet sociálnímu vyloučení u pár lidí z jinak velmi početné sku-
piny nezaměstnaných se zdravotním postižením, vedených dlouhodobě v evidenci žada-
telů o práci. Cíleně se pro ně snažíme vyhledávat jednoduchou práci, kterou by zvládali 
i s ohledem na své omezení. Prostor pro jejich uplatnění se přitom postupem času stále 
zužuje - na vrátnicích firem je nahradili bezpečnostní agentury, na ústřednách telefonní
automaty. 
 Z vlastní zkušenosti víme, nakolik je pro člověka s handicapem důležité najít si prá-
ci. Zaměstnání pomáhá dostat se do kontaktu s lidmi, zapomenout na chvíli na zdravot-
ní problémy, které je trápí. Je to možnost být nezávislý na podpoře státu a vydělat si pro 
přilepšení rodinného rozpočtu, šance být pro společnost potřebný.
 Zábřežská Charita se řadí mezi významné zaměstnavatele osob se zdravotním 
postižením (dle dřívější terminologie zákona o zaměstnanosti se změněnou pra-
covní schopnosti) v regionu. K dnešnímu dni zaměstnává 35 lidí se zdravotním 
postižením z celkového počtu 92 zaměstnanců neziskové organizace. 
 Kromě chráněných pracovišť provozujeme také v současné době dvě chráněné dílny 
– kompletační dílnu v Paloníně a šicí dílnu vyrábějící pracovní oděvy v Zábřehu. Komu-
nikujeme i se zaměstnavateli, kteří přemýšlí o možnosti převedení či vyhrazení části své 
výroby pro zaměstnávání zdravotně postižených. 
 Díky vstřícnému jednání ze strany vedení zábřežské železniční stanice (ing. 
Vítězslav Šmelko – vrchní přednosta) se zase o kousek podařilo srovnat příležitos-
ti k dosažení zaměstnání. Přestože i mezi lidmi s handicapem jsou lidé, kteří pra-
covat nechtějí, o zaměstnání byl při schůzce na zábřežském pracovišti ÚP zájem. 
Vážných uchazečů bylo více, než kolik bylo nakonec možné přijmout.
 Pro provozování toalet je tedy na nádraží ČD zaměstnáno na zkrácený úvazek 
celkem 5 lidí. Veřejné WC je otevřeno denně (včetně víkendů a svátků), nepřetrži-
tě od 5 do 23 hodin. Cestující jej najdou ve „staré“, původní zrekonstruované ná-
dražní budově, v přízemí, u příchodu k výtahu. K dispozici jsou zde také dvě ka-
binky pro cestující na vozíčku nebo pro seniory se sníženou schopností pohybu. 
 V prvních dnech jsme se setkali s tím, že část cestujících se těžko orientuje podle no-
vého piktogramu, označujícího toalety. Na ukazatelích v prostorách nádraží totiž chybí 
dříve známé označení WC, místo toho je použit symbol panáčka a panenky. Postupem 
času se to ale určitě v paměti zažije.

Ludmila Macáková - vedoucí projektů chráněných pracovišť
Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh (tel. 736 509 430)


