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14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec
Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Ježíšovi učedníci mají být 

ve světě posly 

a nositeli pokoje. 

Bůh chce smíření. 

On sám buduje jeho základy; 

když člověk zakusí a pochopí, 

že mu bylo odpuštěno, 

může začít znovu. 

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět 
a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; 
naplň nás radostí z vykoupení a dej, 
ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

ŽALM 66   Jásejte Bohu, všechny země!
1: Iz 66,10-14C   2: Gal 6,14-18      Ev: Lk 10,1-12.17-20 
Ordinárium: Ebenovo  č. 504 příští neděli latinské č. 509



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa  11. července  Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Obec VYŠEHOŘÍ slaví ve dnech 13. až 15. července výročí 610 roků od založe-
ní obce. Obecní úřad zve na tuto slavnost všechny příbuzné, rodáky a příznivce 
obce. V neděli 15. července vyvrcholí slavnost v kapli sv. Jana Nepomuckého ve 
Vyšehoří, kdy při mši svaté v 10 hod. požehná děkan P. František Eliáš obecní 
prapor.                                         Převzato z vyšehorského zpravodaje

 NAZRÁL ČAS. V devadesátých letech pod vedením pana 
Aloise Ehrenbergera jsem dali nový kabát na Šubrtovu kaplič-
ku. Už tehdy se ukázalo jak chatrné má základy z cihel, kte-
ré za 230 roků neustálým podmáčením a promrzáním jsou 
zborcené. Před třemi lety jsem kapli vylíčil vápnem a znovu 
je omítka do metru mokrá. Hledám parťáka, který mi pomůže 
postupně základ vyměnit a zeď odizolovat. 

František Odstrčil, Oborník 13, mobil:604 620 431

 ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC – TIP NA PRÁZDNINY. V době ry-
tířů a velkých bitev období 
středověku se mohou ocit-
nout návštěvníci Arcidie-
cézního muzea v Olomou-
ci. Umožní jim to unikátní 

téměř 70 metrů dlouhá replika nejslavnější světové tapisérie známé pod názvem 
Tapisérie z Bayeux, na níž více než tři roky pracovala Olomoučanka Věra Mič-
ková. Gobelín představuje okamžiky zápasu o anglický trůn ukončeného bitvou 
u Hastingsu v roce 1066. Replika bude v prostorách muzea vystavena do konce 
září. Připomínáme, že monstrance Zlaté slunce Moravy bude vystavena v arcidie-
cézním muzeu do 28.10.2007 a výstava „Malované epitafy“ končí 26.8.2007. Ote-
vírací doba celoročně, mimo pondělí 10.00-18.00 hod.                                  redakce

SVATÝ OTEC V MARIAZELL. V sobotu 8. září 2007 
navštíví Svatý otec Benedikt XVI. jedno z hlavních stře-
doevropských poutních míst – rakouské Mariazell. 
 Národním koordinátorem pouti do Mariazell jme-
novala ČBK poutní centrum královéhradeckého biskup-
ství vedené P. Mgr. Pavlem Dokládalem.
 Národní koordinátor vyzývá všechny cestovní kan-
celáře či jiné organizace a farnosti pořádající pouť do 
Mariazell v sobotu 8. září 2007, aby se co nejdříve ohlá-
sily a seznámily se s organizačními pokyny pro tuto 
pouť. Z pokynů vyplývá, že individuální účast jednot-
livců osobními vozy bez registrace a vstupenek, a to ani 
autobusů bez registrace nebude možná.



ZAHÁJENÍ PROVOZU INDIVIDUÁLNÍ PŘEPRAVY LIDÍ
S PODSTATNĚ SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Rozšíření služeb pro lidi se zdravotním postižením připravuje Středisko 
osobní asistence a odlehčovacích služeb Charity Zábřeh. Od 1.7. 2007 bude 
v rámci osobní asistence poskytována individuální doprava osob se sníže-
nou schopností pohybu a osob pohybujících se na invalidním vozíku.

Cílem poskytnutí služby je zmírnění dopadů zdravotního postižení, podpora sociál-
ního začlenění a předcházení sociální izolace zdravotně postižených. Individuální do-
pravu budou moci využívat osoby, které mají podstatně sníženou schopnost samostat-
ného pohybu a mají trvalé bydliště na území děkanátu Zábřeh. Zájemce lze dopravit 
všude tam, kam bude třeba - za vzděláním, prací, sportem nebo kulturou, na úřady, k 
lékaři či k vlakovým spojům. Cesta musí být uskutečněna v jednom dni. Služba bude 
dostupná ve všední dny i o sobotách a nedělích, bude realizována pouze na území ČR. 
Součástí služby bude osobní asistence při cestě např. pomoc při přesunech, oblékání, 
na požádání lze také využít elektrický schodolez pro zdolávání překážek. Objednávku 
přepravy lze učinit 3 pracovní dny dopředu u vedoucí projektu.
 Doprava bude realizována vozidlem Citroën Berlingo, přestavěným firmou API CZ 
pro přepravu vozíčkáře. Vozidlo je vybaveno výklopnou rampou, se snadnou ovlada-
telností, vozík je upevněn speciálními pásy s ukotvením. Přepravovaná osoba je ještě 
připoutána samostatně bezpečnostním pásem. Upravené vozidlo zajišťuje snadný pří-
stup a vysokou úroveň bezpečnosti při přepravě tělesně postižené osoby na vozíku. 
Vozidlo bylo pořízeno částečně z výtěžku Tříkrálové sbírky 2006, z těchto prostředků 
byla použita částka 252.000 Kč, celková investice včetně přestavby pak činila 400 tisíc 
korun. 
 Charita Zábřeh chce poskytnutím služby reagovat na obtížnou situaci vozíčkářů 
v regionu. Veřejná doprava v regionu zatím není pro vozíčkáře přizpůsobena. Posky-
tování služby je také dílčím řešením opatření dopravy zdravotně postižených zábřež-
ského mikroregionu, toto opatření bylo zpracováno pracovními skupinami pro seni-
ory a zdravotně postižené v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb 
Zábřežska.
 Vzhledem k tomu, že přeprava handicapovaných není považována za sociální služ-
bu (není základní činností asistenční služby) musí příjmy pokrýt náklady na její za-
jištění. Tito lidé však v převážné většině mají zdroj na zaplacení této služby v podobě 
dávek sociální péče - příspěvku na provoz motorového vozidla nebo na individuální 
dopravu. Úhrada za asistenční službu se řídí platným ceníkem Charity Zábřeh s re-
spektováním maximálních sazeb daných vyhláškou č. 505/2006 Sb. provádějící zákon 
o sociálních službách. Přílohou je letáček s podrobnými podmínkami nové služby a 
platným ceníkem.
Helena Balcárková – vedoucí Střediska osobní asistence a odlehčovacích služeb

Bc. Jiří Karger, ředitel

O bližší informace se můžete obracet na realizátora – vedoucí Střediska osobní asis-
tence a odlehčovacích služeb Helenu Balcárkovou (tel. 736 509 439) nebo na koordi-
nátorku zdravotně-sociálních projektů Charity Zábřeh Mgr. Miloslavu Šotolovou (tel. 
736 509 440).
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Protože byly farní informace připravovány v předstihu, nejsou v tomto čísle uve-
deny finanční částky nedělních sbírek.               redakce

AKCE V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEZE
 Pro všechny příznivce dechovky připravujeme zájezd na FES-
TIVAL SLOVÁCKÝCH DECHOVÝCH HUDEB, který se usku-
teční v neděli 8. července na fotbalovém stadionu v Ratíškovi-
cích. Odjezd v 7 hodin z Valové, příspěvek na dopravu 200 Kč, 
vstupenka 100 Kč. Po skončení festivalu možnost posezení ve vin-
ném sklípku. Bližší informace na tel. 583 412 108, nebo na mobilu 
731 465 717.
 Nejenom seniory zveme na úterý 17. července na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Za-
čátek ve 14 hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.

POZNAMENEJTE SI! Jelikož se blíží čas prázdnin a dovolených, chceme vás již v před-
stihu upozornit na připravované autobusové zájezdy :
 Na sobotu 28. července připravujeme zájezd na poutní místa zasvěcená sv. Anně 
do Staré Vody u Libavé a na Annaberg v Andělské Hoře.
 Tematicky zcela odlišný je pak zájezd připravovaný na sobotu 1. září, kdy navštívíme 1. září, kdy navštívíme 1. září
Národní divadlo v Praze a zde shlédneme nastudování hry Carla Goldoniho Sluha dvou 
pánů v režii Ivana Rajmonta s vynikajícím Miroslavem Donutilem v roli Truffaldina.
 Bližší informace a případné přihlášky na tel. 583 412 108, nebo na mobilu 
731 465 717.       Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Ohlášky
Svátost manželství v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

přijmou v sobotu 14. července
Ing. Milan Malina z Kostelan nad Moravou a Ing. Pavla Hrubá z Postřelmůvka

Svátost manželství v kostele sv. Mikuláše v Maletíně
přijmou v sobotu 7. července

Jaroslav Svozil z Maletína a Martina Alková z Mohelnice

FARNÍ MUZEUM v Zábřeze děkuje všem, kteří již přispěli fotografiemi i vzpomínka-
mi k chystané výstavě „Katoličtí faráři v Zábřeze od roku 1900“ a stále se ještě obrací-
me na veřejnost s žádostí o zapůjčení fotografií nebo jiných dokumentů, se vztahem 
k duchovním, kteří sloužili v zábřežské farnosti ve 20. století. Pro účely připravované 
výstavy je třeba shromáždit co nejširší spektrum podkladů, abychom mohli tuto část 
historie zábřežské farnosti pečlivě zmapovat. Materiály můžete přinášet na faru v Zá-
březe v obálce označené „FARNÍ MUZEUM – KNĚŽÍ“. Děkujeme.               

Za Farní muzeum Zábřeh Petr Krňávek



ŘEKLI O VÍŘE...
 Osvícenecký racionalismus minulého století, jenž dosud 
většina veřejnosti ztotožňuje s postojem současných vědců, 
víceméně naznačoval, že se při zkoumání přírody bez Boha 
docela dobře obejde, či - řečeno slovy Laplaceovými - „tuto 
hypotézu nikde nepotřebuje“. Odtud také vyvěrala typicky 
ateistická víra marxistů, že věda postupně dokáže vysvětlit 
veškeré dění v přírodě, že neexistují věci vědecky nepozna-
telné, nýbrž pouze dočasně nepoznané.
 Během XX. století však došlo v hlavních oborech přírod-
ních věd k velmi významným objevům a posunu celkového 
pohledu na schopnost člověka postihnout pravé příčiny dějů a vztahů v přírodě 
a předešlá vědecká pýcha tím vzala patrně již definitivně za své. Mám tím na mys-
li zejména obecnou teorii relativity, kvantovou mechaniku a molekulární gene-
tiku, jež ukázaly, jak naivní byly naše předešlé pokusy objasnit existenci a chod 
vesmíru jako jakéhosi gigantického věčného orloje, který pěkně tiká proto, že do 
sebe zapadají nějaká ozubená kolečka. Existence a vývoj vesmíru nám dnes připa-
dá snad ještě tajemnější než v době, kdy naši předkové věřili na bohy blesku, vod 
a sopek.
 Troufám si proto tvrdit, že věřící přírodovědec může dnes svou víru v Boha 
opřít také o kvalifikovaný údiv nad podivuhodným řádem materiálního světa, jak 
to kdysi tak předvídavě a výstižně vyjádřil žalmista Páně: „Nebesa vypravují slávu 
Boha silného a dílo rukou jeho obloha zvěstuje“ (Ž 19,2). ... 

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

 Mohu říct, že za své životní štěstí pokládám to, že jsem byl 
od dětství vychován ve víře: moje maminka byla z Bystřice 
pod Hostýnem a velice citlivě mi předávala svoji víru. Denně 
se modlila a každý den mi před cestou do školy udělala kří-
žek na čelo a řekla, abych se cestou pomodlil za „dar osvíce-
ní Ducha svatého“. Nevěděl jsem tehdy přesně, co to je, ale 
musím říct, že tu modlitbu se modlím dodnes. 
Mně víra v Boha usnadňovala přežít i ty nejtěžší situace v ži-
votě. Mohl bych jmenovat řadu takových situací. Nevím tedy, 
proč by mělo být těžké žít ve víře v Boha, naopak se mi zdá, 

že mi to život vždy projasňovalo.               Prof. Radovan Lukavský

Charitní domovinka nabízí za příznivé ceny páranou vlnu (klubíčka), celé škály Charitní domovinka nabízí za příznivé ceny páranou vlnu (klubíčka), celé škály Charitní domovinka nabízí
barev. Jedná se o vlnu, mohér, akryl, bavlněnou přízi apod. Vybrat si a zakoupit 
vlnu můžete každý pracovní den od 9 do 14 hodin na adrese: Domovinka - denní 
stacionář, Leštinská 16, Zábřeh, tel.: 583 414 622. 

Olga Dvořáková, vedoucí Domovinky



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

Příští neděle je třetí v měsíci, proto budou mimořádné sbírky: 
v Postřelmově na opravy (minule 5.161 Kč), v Chromči na opravy kostela (minule 
2.150 Kč), v Dlouhomilově na opravy kostela (minule 1.717 Kč). Všem dárců ať Pán 
odplatí jejich štědrost.                                               Vladimír Jahn

ČERVENOVODSKO   ČERVENOVODSKO   ČERVENOVODSKO

 Přicházejte si dát zapsat úmysly mší svatých na další půl rok do konce roku 2007.

ZMĚNA BOHOSLUŽEB: 
 V neděli 8. 7. a 15. 7. nebude mše sv. v Moravském Karlově. 
 V neděli 15. 7. bude poutní mše sv. v Písařově k „Rozeslání sv. apoštolů“ v 9 hod., 
proto v Červené Vodě bude mše až v 10.45 hod. Svátostné požehnání je v Písařově 
v 15 hod.

Ve všech kostelích je k nahlédnutí nový časopis pro novou evangelizaci určený hlav-
ně pro mládež s názvem „MILUJTE SE!“ Podtitul „Poznáte pravdu a pravda vás osvo-
bodí“ (Jan 8,32). www.milujte.se

 CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ OPAVA vznikla v roce 1999/2000 jako Církevní 
střední varhanická škola .Ve školním roce 2006/2007 proběhla její transformace na 
Církevní konzervatoř Opava (CKO) s možností dalšího navazujícího vyššího odbor-
ného vzdělání v 5. a 6. ročníku. 
CKO poskytuje denní studium v oboru vzdělání se zaměřením na církevní hudbu 
a to formou:
   čtyřletého studia, ukončeného maturitní zkouškou
  šestiletého vyššího odborného studia ukončeného absolutoriem

v oborech: hra na varhany, hra na klavír, sólový zpěv a řízení sboru. 
Adresa: CKO, Beethovenova 1, 746 01 Opava, tel. 553714257, e-mail: info@konzerva-
tor.cz, www.konzervator.cz
Církevní konzervatoř Opava a Biskupství ostravsko-opavské pořádá 
v termínu 22. – 26.8.2007 I. KURZ CHRÁMOVÉ HUDBY pro varhaní-
ky, zpěváky sborové i sólové, dirigenty schol a sborů. Bližší informace 
a přihlášky si můžete vyzvednout na faře v Zábřeze. 

 NOVÁ PUBLIKACE PRO VARHANÍKY. Jednota MUSICA SACRA vydala 4. 
díl ediční řady VARHANNÍ PRELUDIA – Snadná preludia v různých stylech a tó-
ninách. Obsahuje 71 drobných kompozic brněnských varhaníků (J. Pukl, P. Kolař, 
D. Postránecký, L. Stichová, O. Múčka, T. Syrek aj.) a chce být pomocí a podporou 
zvl. amatérským chrámovým varhaníkům. Součástí publikace je CD s nahrávkou 
kompozic v autorské interpretaci. Cena včetně CD je 170 Kč. Publikace je k dostání 
v kanceláři jednoty MUSICA SACRA, Grohova 14, Brno 602 00, tel.: 549 251 008, 
e-mail: musicasacra@biskupstvi.cz, a v prodejně DONUM. 
 Možnost objednat také na faře v Zábřeze.                                  Karel Cikrle, Willi Türk


































