
30. 7. 2006 Ročník XIII. 
číslo 31

17. 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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Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine
1: 2 Král 4,42-44            2: Ef 4,1-6                              Ev: Jan 6,1-15
 
Ordinárium: latinské č. 509 příští neděli Břízovo č. 503 

Bůh může nasytit jenom hladové. 
Sytým a spokojeným 
nemůže dát nic. 
Už to je zázrak, 
když nám dá pocítit hlad.
– „Pane, dej mi hlad a žízeň 
po Tobě, živém Bohu.“
                                 „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



NOVÝ ZÁBŘEŽSKÝ KAPLAN SE PŘEDSTAVUJE: 
    Pocházím z malebné vesnice Halenkovice, která 
se nachází na hranici okresů Zlín, Kroměříž a Uher-
ské Hradiště. Předky máme z Valašska, za kopcem je 
Haná, ale hlásíme se k Slovácku. Pocházím z relativ-
ně zbožné rodiny. V předávání víry měla velký vliv 
babička a později také mamka. Odmalička jsem spo-
lu s bratrem ministroval. Ale v době totality nebylo 
lehké ministrovat, natož se rozhodovat pro kněžskou 
dráhu, zvláště když chyběla podpora kněží.
    V té době jsem chtěl být zedníkem, podobně jako 
můj strýc. Asi mě nadchlo stavění našeho rodinné-
ho domku. V osmé třídě jsem chtěl jít na mechani-

ka-elektronika, ale to byl úzký profil, tak jsem se vyučil strojním mechanikem. 
Nevyhnul jsem se ani vojenské službě, při níž jsem se musel naučit komunikovat 
s velkou řadou rozličných lidí. Po vojně, kdy jsem zapadl na pár let do pracovního 
procesu, začalo u nás vznikat spolčo, které začalo ovlivňovat můj osobní pohled 
na Boha. S přispěním výborného kněze, který u nás nastoupil v polovině deva-
desátých let jsem se začal rozhodovat pro kněžství. Napřed jsem musel kvůli ma-
turitě absolvovat nástavbu a později jsem nastoupil do konviktu – přípravného 
ročníku, jež předchází vstupu do kněžského semináře. Moc jsem se nezajímal, 
co mě bude čekat na vysoké škole. Kdybych věděl co mě čeká, asi bych to zabalil 
ještě před nástupem do semináře. Ale Bůh mě vedl, ukázal mně jen nezbytně nut-
ný obzor a zasadil do dobrého kolektivu spolužáků, kteří dokázali vždy podržet 
v kritických obdobích. Teologická fakulta zboří naše představy o Bohu a pak něco 
postaví, ale spoustu věcí se musíme učit až ve farnosti. Spousta lidí si myslí, že se 
učíme pět let sloužit mši svatou, ale tak to není, na to máme jen jeden den před 
kněžským svěcením. Většinou se učíme spoustu věcí, které málo kdy použijeme. 
 Po jáhenském svěcení jsem byl poslán do farností v Hranicích na Moravě. Zde 
jsem především učil náboženství a kázal. Ale taky se účastnil společenství man-
želských párů, seniorů, katechetů a animátorů. Zakládal jsem spolčo středoškolá-
ků, ale skončil jsem na počátku, protože již v říjnu jsem se musel stěhovat na nové 
působiště. V Luhačovicích onemocněl kaplan a již nemohl dále vykonávat svou 
službu, tak mě tam poslali jako náhradu. Protože je to silně tradiční oblast, tak mě 
většinu času vyplnila výuka náboženství a účast na mších.
 A mé vize do budoucnosti. Můj sen, že půjdu ve třiceti do důchodu a budu 
se plně věnovat tomu, co mě zajímá, se již neuskuteční, protože kněží si v tomto 
smyslu odpočinku neužijí. Ale co mě těší je, že všude, kam mě Bůh pošle, se dají 
najít dobré duše, které nám pomáhají nést nelehký úkol kněžství.
 Mé zájmy? Jsou velmi široké až tak, že málo čemu se věnuji pořádně. V posled-
ní době mě kromě teologie zajímá psychologie (komunikace, mezilidské vztahy), 
něco ze zdravotnictví. Rád fotím krajinky, portréty a dokumentární snímky a pu-



PRÁZDNINOVÁ PUTOVÁNÍ
  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 neděli 13. srpna. Poutní mše svatá bude v 10.30 hod., 
svátostné požehnání v 15 hod. 
  VELKÁ ORELSKÁ POUŤ NA HOSTÝNĚ se uskuteční v neděli 
20. srpna. Odjezd z Valové v 6 hod. 
  Čtvrtek 24. srpna, na svátek sv. Bartoloměje, je adorační dnem 
farnosti Zábřeh.

  V sobotu 26. srpna pořádají farnosti Velké Losiny a Zábřeh již tradiční POUŤ NA 
VŘESOVOU STUDÁNKU. Zářijové putování na Vřesovou Studánku pak bude v so-
botu 9. září. 
 Patrocinium sv. Bartoloměje oslavíme letos v neděli 27. srpna.

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

 FARNÍ KNIHOVNA upozorňuje, že během prázdnin neposkytuje své služby. 
 SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku v měsíci, 4. srpna, můžete v kostele svatého 
 Bartoloměje přijmout od 15 hod.               P. František Eliáš

blikuji v tisku nebo na netu. Účastním se a propaguji české misijní dílo Antiochia. 
Díky Antiochii znám už pár let několik antiošáků ze zábřežska. Také mě láká prá-
ce s počítačem a vůbec rád vrtám do elektroniky. Zpíval jsem ve sborech a zkoušel 
hrát na klávesy a kytaru. Prostě neznám slovo nuda.
 Dovolenou trávím většinou prací, ale nejraději bych chodil po horách a objevo-
val člověkem nedotčenou přírodu. Ale samého mě to už nebaví, tak beru alespoň 
foťák, když vyrážím do terénu, ať se s tím někdy mohu podělit s ostatními.
 Moje životní motto? Nikdy neříkej nikdy.
 Další dotaz: Jaké jídlo mám nejraděj? Od jisté doby jím všechno (i špenát a du-
šenou mrkev), nemám rád tučná jídla, na sladké mám vždy místo a čokoládě odo-
lávám jen stěží.
 Co bych chtěl vzkázat čtenářům? Aby se mě nebáli zastavit a oslovit (co je trá-
pí a v čem jim můžu pomoci). Nebojte se mého vzhledu (výšky), nebo tajemného 
pohledu, nelamte si hlavu, že si nezapamatuji vaše jméno (to je moje slabina), ale 
vaši tvář si zapamatuji a rád se vám budu věnovat.

 Přejeme otci Pavlovi, ať je mu naše farnost po dobu jeho působení v Zábřeze, jedním 
z dočasných domovů na Zemi. Prostě, ať je mu mezi námi dobře.                       Redakce
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 TELEFONNÍ KONTAKT NA FARU VE ZVOLI 732 263 903. 

OPRAVY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE. 
 Ze zápisu z kontrolního dne na pracích restaurátorů v interiéru 
kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze. Pokračování o nových zjištěních 
ohledně figurální výzdoby soch andělů – adorantů a beránka:
 „Sondy na soše beránka prokázaly existenci vrstvy stříbření. 
Křídla andělů byla původně celá zlacená. Bylo dohodnuto, že sochy 
budou restaurovány na tuto originální vrstvu. V první fázi budou 
odstraněny přemalby ze svatostánku a ze sochy beránka a tyto bu-
dou restaurovány. Na drapériích adorujících andělů budou rozšíře-
ny sondy ve zlacení. „
 Sošky andělů držící rohy hojnosti, opatřené věčnými světly, byly 
odvezeny akademickým sochařem Jiřím Látalem do restaurátorské 
dílny k dalšímu zkoumání. 
 Obnova nového „oděvu“ soch andělů a beránka se stává stále 

zajímavější. Ukazuje na vysokou kvalitu umě-
leckého cítění autorů z 18. století, kterou je již 
možno vnímat - zatím ze strohých sond našich 
restaurátorů. Ač původní zdobení je poškozené, ukazuje se, že si za-
slouží obnovu v původní kráse, i když to bude podstatně zvyšovat ná-
klady na restaurování původního hlavního oltáře.
   Hledáme dárce, donátory, či sponzory, kteří by nám pomohli kaž-
dého z andělů převléci do původní, pozdně barokní, možná rokoko-
vé krásy. 
    Kdo by se chtěl finančně spolupodílet na ošacení andělů do staro-
nového - původního oděvu, ať dá vědět na faře. Jména dárců, spolu se 
zprávou o průběhu restaurování, budou přidána a uložena do schrá-
ny oltáře tak, jak to bývalo v minulosti zvykem.
(Beránek a malí andělé po 25.000 Kč, adorující andělé 100.000 Kč). 

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  31. července Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Úterý    1. srpna  Památka sv. Alfonsa z Liguori,
Pátek    4. srpna  Památka sv. Jana Marie Vianneye
Neděle    6. srpna  Svátek Proměnění Páně

SBÍRKA Z NEDĚLE 23. 7. 2006: Zábřeh 9.970; Jedlí 2.050; Zvole 3.100 ; Klášterec 1.350; 
Svébohov 1.550 Kč. 
DARY: na opravu svatostánku 5.500 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.       P. František Eliáš

Srdečně děkuji všem, kteří mi pomohli a pomáhají při opravách fary
i stěhování. Ať jim Pán odplatí jejich úsilí svým požehnáním. 

  P. František Janhuba, farář ve Zvoli 



ZPRÁVY PRO VARHANÍKY
 ŠESTÝ KURZ PRO VARHANÍKY otevírá Katedrální vzdělávací stře-
disko liturgické hudby a zpěvu v Olomouci. Kurz je dvouletý, probíhá je-
denkrát za měsíc v prostorách CARITAS, vyšší odborné školy sociální, 
Křižkovského 6, Olomouc od 9 do 16 hod. Kurzovné je stanoveno 500 Kč 
na rok. Máte-li o tento kurz zájem, přihlaste se na adrese: Katedrální 
vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu, Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskup-
ství olomoucké, Biskupské nám 12, 779 00 Olomouc, tel. 587 405 243, mail: varhani-
k@arcibol.cz. Uzávěrka přihlášek je 20. září 2006. 
 DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA VELEHRADĚ pro varhaníky a chrámové zpěváky 
bude od 22.8. do 25.8. pod duchovním vedením P. M. Javory. 
Možnost přihlášení: Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 
Velehrad, tel/fax: 572 570 420, 572 571 531.

                 VÝSTAVY V OLOMOUCI
 Dne 1. června 2006 bude v objektech bývalého kapitulního děkan-
ství na Václavském náměstí v Olomouci slavnostně otevřeno Arcidie-
cézní muzeum. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 hod. do 18 hod. 
Ve středu a v neděli je vstup volný. Jsou zde vystaveny exponáty z celé 
arcidiecéze. 
Kontakt: 585 514 111, email: info@olmuart.cz, www.olmuart.cz.

 Výstava k roku arcidiecéze. Pod názvem „Z pramene“ je od 20.  dubna v kryp-
tě dómu sv. Václava v Olomouci instalována výstava, která netradičním způso-
bem seznamuje návštěvníky se současným životem církve v olomoucké arcidiecé-
zi. Výstava je otevřena do konce října: pondělí-sobota: 9-17, neděle 11 – 17 hod.  

ČBK Z VATIKÁNU I Z DOMOVA
 OD ZÁŘÍ BUDE ZPŘÍSTUPNĚN ARCHIV PAPEŽE PIA XI. Papež Benedikt XVI. 
Rozhodl, že všechny archiválie týkající se pontifikátu papeže Pia XI. (1922-1939) bu-
dou vědcům ve vatikánských archivech k dispozici od pondělí 18.9.2006. Podle vyjád-
ření prefekta Vatikánského tajného archivu bylo zpřístupnění těchto dokumentů přá-
ním již papeže Jana Pavla II. Badatelům tak budou k dispozici listiny z vatikánských 
archivů datované až do února roku 1939

 NÁVŠTĚVA SVATÉHO OTCE V NĚMECKU. Benedikt 
XVI. vykoná svou čtvrtou apoštolskou zahraniční cestu do 
Německa ve dnech 9. – 14. září tohoto roku. Během ní papež 
navštíví tři bavorská města Mnichov, Altotting a Řezno.

Upozorňujeme, že na webových stránkách:
http://www.benedikt-in-bayern.de/EMF163/EMF016214.asp

(domovská stránka: www.benedikt-in-bayern.de) jsou infor-
mace k bohoslužbě se Svatým otcem Benediktem XVI. dne 
12. září 2006 v Řezně psány v českém jazyce, včetně progra-
mu a přihlášek.



MOHELNICKO          MOHELNICKO          MOHELNICKO

Sbírky z neděle 23. července: Mohelnice 6.522, Úsov 645, Studená Loučka 2111 Kč.
  „Pán Bůh zaplať“.                   P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 23. července: Štíty , Horní Studénky 1.100, Cotkytle 680 Kč. 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 23. července: Hoštejn 2.100, Kosov 320, Lubník 800, Tatenice 
1.640 Kč. „Pán Bůh zaplať“.            P. Jaroslav Přibyl

 POUŤ KE SVATÉ ANNĚ V HOŠTEJNĚ se uskuteční v ne-
děli 30. července. Mše svaté budou slaveny v 8.45 a v 10.30 
hod., odpoledne ve 14.30 hod. bude udělováno svátostné po-
žehnání. Hlavním celebrantem bude arcibiskupský kancelář 
P. Antonín Basler. 

 KOSOV: v neděli 30. července nebude slavena mše svatá v kosovské kapli, 
v neděli 6. srpna bude celebrovat mši svatou v kapli v Kosově zábřežský děkan 
P. František Eliáš.

  

Myslivecké sdružení Dlouhomilov spolu s Řádem sv. Huberta se sídlem v Kuk-
su zve všechny myslivce a přátele myslivosti na MYSLIVECKOU POUŤ, která se 
koná dne 12. srpna 2006. 
 SVATOHUBERTSKÁ TROUBENÁ MŠE u kapličky na „Skalce“, v podání tru-
bačů Lesy Ruda a.s. a za účasti členů Řádu sv. Huberta, bude v 15 hod. sloužena 
za zemřelé lesníky a myslivce.      

Buďte všichni srdečně vítáni. Myslivci Dlouhomilov


