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15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Mým bližním 
je také člověk,  
o kterém bych si 
nejraději myslel, 
že si nezaslouží 
ani kousek 
mé pozornosti.

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, 
aby se mohli vrátit na správnou cestu; 
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, 
co odporuje křesťanskému způsobu života, 
a ať usilují o to, co se s ním shoduje. 
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 69 Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.
1: Dt 30,10-14                           2: Kol 1,15-20                                  Ev: Lk 10,25-37  
 

Ordinárium: latinské č. 509 Olejníkovo č. 502



Tuto neděli 15. července slaví obec Vyšehoří 610 roků od svého založení. V kapli sv. 
Jana Nepomuckého při mši svaté v 10 hod. požehná  děkan P. František Eliáš obecní 
prapor.                               Redakce

Zlatá svatba
Dne 27. července 2007 oslaví manželé Marie a Jan Zíkovi ze Zá-
břehu 50 roků společné cesty životem. Při děkovné mši svaté, 
sloužené 21. července 2007 v 10.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje 
v Zábřehu, vzpomenou na všechny, kteří je v životě provázeli a na 
všechny, kteří s nimi kráčí na jejich cestě.
Připojujeme se ke gratulantům, děkujeme za obětavou službu, 
kterou už léta věnují farnosti a které není málo (například: koor-
dinace sbírky do misií na likvidaci lepry, péče o kapličku P. Marie Lurdské v dě-
kanském kostele v Zábřeze, údržbové práce kolem kostela a mnoho dalšího). Pře-
jeme manželům Zíkovým dobré zdraví, hojnost Božího požehnání a nám, aby jim 
jejich elán vydržel.         Za farnost P. František Eliáš 

VZDĚLÁVACÍ KURZ děkanátu Zábřeh má za sebou již první třetinu 
plánovaných přednášek a v současné době (ke smutku některých účast-
níků) máme zasloužené prázdniny. Předkládám nyní malé ohlédnutí za 
dosavadním průběhem kurzu.
Z celkem 7 tématických bloků máme ukončeny první dva – Víra a Bib-

le. Pořádáno bylo celkem 13 přednášek, z toho jsme se dvanáctkrát setkali v Katolic-
kém domě a jedenkrát v hudební škole v Zábřehu. Přednášky trvaly celkem 43 hodin 
a podílelo se na nich 11 přednášejících. Vzdělávací kurz navštívilo 193 lidí a průměr-
ná účast na jednu přednášku je 53 účastníků. Jako pastorační kurz (tedy se složenou 
zkouškou na závěr) pojalo vzdělávání celkem 18 účastníků.
 Jménem nás všech, kteří kurz navštěvujeme, děkuji P. Františkovi za veškerou jeho 
snahu a pomoc při uskutečnění systematického vzdělávání takovéhoto rozsahu. Podě-
kování za spolupráci patří také vždy ochotnému řediteli „Kaťáku“ – Josefu Klimkovi 
a řediteli hudební školy Mgr. Pavlu Doubravovi. Poděkovat chci také všem, kteří naši 
snahu podporují svojí účastí na přednáškách či jiným způsobem. 

S přáním pokoje a dobra Mgr. Luděk Diblík 

 Vážení přátelé, končí podpora projektu „Komunitní-
ho plánování sociálních služeb Zábřežska“ z prostředků 
EU a Olomouckého kraje. Nicméně, pokračování procesu 
KPSS bylo zajištěno díky pochopení Města Zábřeh a Svaz-
ku obcí Mikroregionu Zábřežsko. Takže jedeme dál a naší další spolupráci nic nebrání.
Chtěl bych Vám všem poděkovat za přízeň KPSS a sociálním službám vůbec, zvláště 
těm, co mají naše stránky www.kp-zabrezsko.cz nastaveny jako domácí. 
 Brzy překročíme magickou hranici 3000 návštěv na tomto webu. Všem návštěvní-
kům děkujeme! Krásné prázdniny, dovolené a hezký den přeje koordinátor projektu 
KPSS Zábřežska.                                                  Mgr. Josef Zika 739 524 393



 NAZRÁL ČAS. V devadesátých letech pod vedením pana Aloise Ehrenbergera jsme 
dali nový kabát na Šubrtovu kapličku. Už tehdy se ukázalo, jak chatrné má základy z cihel, 
které jsou za 230 roků neustálým podmáčením a promrzáním 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 

 OREL ŽUPA STOJANOVA zve všechny v pátek 27. a v sobotu 28. čer-
vence na IX. Ročník turistického a dálkového pochodu „PODHŮŘÍM JESE-
NÍKŮ“. Start u Katolického domu v Zábřeze - trasy 100 km v pátek ve 20 
hod., trasy 50, 35, 25, 15 a 11 km startují v sobotu od 6 do 9 hod. Informace Antonín Hei-
ker, Lesnice 143, tel. 604 501 426.                    Srdečně zvou pořadatelé

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 Nejenom seniory zveme na úterý 17. července na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUD-
BOU A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. 
hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
 POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Na sobotu 28. července Vás zveme na zájezd, při kterém 
navštívíme poutní slavnosti ke cti sv. Anny ve Staré Vodě u Libavé a na Annenském vrchu 
v Andělské Hoře u Bruntálu. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 
583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 
415 434. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 200 Kč splatná v autobuse.

 Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA. Ve středověku, po 
prohraných křižáckých válkách, kdy už nebyla možnost 
putovat do „Svatého města Jeruzaléma“, bylo tělo sv. Ja-
kuba, prvního jeruzalémského biskupa slavnostně uloženo 
v Santiago de Compostela. Poté se rozvinula tradice puto-
vat místo do Jeruzaléma k jeho hrobu ve španělské Galícii, 
odkud je již jen kousek na nejzažší evropský výběžek, kte-
rý se dodnes jmenuje Finis terrae – „Konec Světa“. 

 Všechny ctitele svatého Jakuba a všechny příznivce zdravé-
ho pohybu zveme k účasti na projektu, při kterém chceme 
společně překonat vzdálenost více než 3.000 kilometrů – to 
znamená vzdálenost rovnající se délce cesty ze Zábřeha do 
Santiago de Compostella. Při pravidelných setkáních kaž-
dý z účastníků projektu, podle svých sil, schopností a mo-
mentální zdravotní dispozice, absolvuje na rotopedu část 
této fiktivní cesty. Překonaná vzdálenost bude z počítadla
rotopedu zapsána do deníku a zakreslena do mapy. Jednot-
livé absolvované výkony budeme sčítat a projekt ukončíme 

v momentě, kdy v součtu absolvujeme celou vzdálenost. 
 Celý projekt bude doprovázen videoprojekcemi a besedami s auten-
tickými poutníky. Toto naše obrazné putování za svatým Jakubem spo-
lečně zahájíme v neděli 22. července v 16 hodin v Katolickém domě.
Bližší informace a případné přihlášky do pořadníku na rotoped na tel. 
583 412 108, nebo na mobilu 731 465 717. 

Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Sv. Jakub z inventáře farnosti Zá-
břeh
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKY Z NEDĚLE 8. ČERVENCE Zábřeh 12.740 (včetně sbírky z 5.7.), Jedlí 1.800, Svébo-
hov 960 (5.7.) a 1.850 (8.7.), Klášterec 1.550, Kč. 
Dary Zábřeh: na opravy 1.500, na kostel sv. Barbory 1.000, na Haiti 800 Kč.
Dary Svébohov: na Haiti 500 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. František Eliáš

 FARNOST ZÁBŘEH NA INTERNETU. Již několik let má zábřežská farnost své inter-
netové stránky. Obsah tvoří především základní informace o zábřežské farnosti, dále údaje 
o společenstvích a organizacích, které ve farnosti působí. Prostor je věnován také historii 
farnosti a památkám. Každý týden jsou stránky pravidelně aktualizovány, mimo jiné na-
bízejí ke stažení také aktuální čísla Farních informací včetně archivu. Internetové stránky 
slouží k prezentaci farnosti navenek i k vzájemné informovanosti uvnitř farnosti. Virtuální 
prostor se nabízí k prezentaci také dalších aktivit ve farnosti. Stačí zaslat texty a obrázky, 
ostatní už uděláme za vás. Stejně tak uvítáme připomínky k formě i obsahu. 
 Adresa: http://rkfzabreh.rps.cz.                          Petr Odstrčil a František John

TIPY NA PRÁZDNINY
ZŘÍCENINA KLÁŠTERA V KORUNĚ. Na území dneš-
ního děkanátu Zábřeh se kdysi nacházely dva kláštery, 
jedním z nich je klášter augustiniánů eremitů Corona 
Sanctae Marie (Koruna Panny Marie) u Třebářova, kte-
rý byl založen ve 13. století jako nejstarší augustiniánský 
klášter na Moravě. V roce 1267 klášter nadal (bohatě za-
jistil majetkem) Boreš z Rýzmburka. Za husitských bouří 
byl klášter roku 1422 zpustošen a majetek zcizen. Řehol-
níci odešli nejprve do kláštera v Jevíčku a odtud pozdě-
ji do kláštera sv. Tomáše v Brně. Po navrácení majetku z 
držení Tunklů v letech 1466 a 1477 byl klášter obnoven 
a sloužil řeholníkům až do roku 1544, když se Moravská Třebová dostala do rukou lute-
ránských Boskoviců a klášter poté nadobro zanikl. Z klášterního komplexu se do dnešních 
dnů zachovalo obvodové zdivo původně raně gotického jednolodního klášterního kostela 
z poslední třetiny 13. století, přestavěného po roce 1484. Vysoká okna v lodi kostela jsou 
zakončena trojlaločnou kružbou, tzv. jeptiškou. Z původní výbavy chrámu se vedle pozd-
ně gotické Madony Svatokorunské (dnes v Olomouci) zachovaly také tři mariánské zvony.

 Mgr. František John

 „FILM VE ZNAMENÍ RYBY“ V Olomouci se uskuteční VI. ročník mezinárodního fes-
tivalového filmového setkání „Film ve znamení ryby“, a to od 30. 8. do 2. 9. 2007. Kromě

mnoha jiných tvůrců, produkcí a teoretiků duchovně (křesťansky) 
zaměřených filmů a dokumentů letos potvrdil účast také vzácný
host, světově uznávaný režisér Krzysztof Zanussi. Setkání bude 
obsahovat představení produkcí a tvůrců ze zemí střední Evropy, 

interaktivní projekce, přednášky, workshopy, besedy a pod. Celá akce je ekumenicky ote-
vřená. Pořádá Studio Velehrad Olomouc. Partnery jsou Střed na okraji, Olomoucké arci-
biskupství, Muzeum umění Olomouc, Město Olomouc, Olomoucký kraj, Pension Antica, 
Polský institut Praha, Maďarské kulturní středisko v Praze a Ministerstvo kultury ČR. 

Více info: Kamila Pattermanová; pattermanova(at)arcibol.cz, tel. 587 40 52 43



ODKUD ZNÁME JMÉNA RODIČŮ 
PANNY MARIE?
V Písmu svatém se nedočteme nic o rodičích 
ani o dětství Panny Marie. Přesto však málo-
kdo z nás pochybuje o tom, že maminkou Mat-
ky Boží, tedy babičkou Pána Ježíše, byla Anna, 
která byla provdána za Jáchyma. Tato dvě jmé-
na i s popisem událostí spojených s naroze-
ním a dětstvím Panny Marie popisuje apokryf-
ní (nezařazené do kánonu PS) evangelium Ja-
kubovo: Jáchym a Anna, oba spravedliví před 
Bohem, žili v opovržení lidu, neboť jejich man-
želství zůstávalo dlouho bezdětné. To se sta-
lo také příčinou toho, že velekněz prohlašuje 
oběť, kterou Jáchym přináší v chrámu za nezá-
konnou. Nešťastný Jáchym odchází – snad bez 
rozloučení s manželkou – do pustiny, kde se 
čtyřicet dní postí a modlí se. 
Anna pláče nad svojí neplodností a nad ztrá-
tou muže, když tu se u ní objevil anděl Páně 
a řekl: „Anno, Anno, Pán slyšel tvoji modlit-
bu a ty počneš a porodíš a o tvém plodu bude 

mluveno po celém světě.“ A Anna odpověděla: „Jako je živ Pán, můj Bůh, tu jestliže 
porodím, ať je to chlapec nebo děvče, věnuji svoje dítě Pánovi, svému Bohu, aby mu 
sloužilo ve svatých věcech po celý svůj život.“ Také Jáchymovi se ukázal anděl a ozná-
mil mu, že Anna počne dítě. Tato radostná zpráva vrací Jáchyma z pustiny zpět domů. 
V jeruzalémské bráně se potkává se svojí ženou, která je mu poslána naproti a spo-
lečně se radují z požehnání, které se jim dostalo. Když se pak naplnilo devět měsíců, 
Anna porodila a dítě nazvala jménem Maria. 

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA 
 Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna, která se koná již tradič-
ně první neděli po svátku sv. Anny. V letošním roce 29. 7. 2007. 
První poutní mše začíná v 8.45 hod. a celebrovat ji bude rektor 
kněžského semináře v Olomouci – Mons. Vojtěch Šíma. Začá-
tek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem je opět P. V. Šíma, 
koncelebrovat bude hoštejnský farář P. J. Přibyl. Odpoledne ve 
14.00 hod. bude slavnostní požehnání.
 Sv. Anna je patronkou za šťastný sňatek a manželství; za požehnání dětí; za šťast-
ný porod; za matky; vdovy; hospodyně... 
 Stejně jako v letech předešlých zveme Vás všechny, především maminky, babičky, 
ale i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny babičky našeho Pána a maminky Pan-
ny Marie. Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny. Vy starší s sebou vezměte i své 
děti a naopak vy mladší doprovoďte své rodiče či prarodiče, kteří by se bez Vaší pomo-
ci na pouť nedostali.                      Srdečně zvou farníci z Hoštejna

Oltářní obraz z kostela v Hoštejně



  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 8. července: Štíty 1.860; Cotkytle 740; Horní Studénky 1.350 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.      P. Stanislav Suchánek

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 8. července: Mohelnice 4.693; Úsov 853; Studená Loučka 330 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                 P. Petr Šimara

 V pátek 29. června popřála po mši svaté jménem věřících paní učitelka Halt-
marová našemu panu faráři Petru Šimarovi k jeho jmeninám a poděkovala Panně 
Marii za to, že v něm máme tak výborného kněze a člověka.      Věřící z Mohelnice

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 8. července: Lubník 1.850; Tatenice 1.060; Hoštejn 900; Kosov 
540 Kč. „Pán Bůh zaplať“             P. Jaroslav Přibyl

 V sobotu 21. 7. přijmou svátost manželství v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici 
pan Jan Klíma z Nejdku a paní Vlasta Dostálová z Nejdku.

 ADORAČNÍ DEN. Úterý 24. června je adoračním dnem farnosti Hoštejn. 
 Zahájení adorace bude ve 14 hod., zakončena svátostným požehnáním v 18.30 
hod. Jde o možnost využít této příležitosti i jako duchovní přípravy na nadcháze-
jící pouť k patronce farnosti sv. Anně (pouť v neděli 29. červenec mše sv. 8.45 a 
10.30 hod.)

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 8. července byla 4.200 Kč Dárcům ať Pán odplatí svým požehná-
ním.           P. František Janhuba

 Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli jakýmkoliv způsobem na opra-
vě kaple v Lukavici, a rovněž i těm, kdo se podíleli na krásném setkání po boho-
službě v kapli.          P. František Janhuba

ČERVENOVODSKO   ČERVENOVODSKO   ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 1. 7.: Jakubovice 320; Písařov 650; Moravský Karlov 166; Červe-
ná Voda 1.243 Kč.
Sbírka na Haiti za měsíc červen vynesla: Jakubovice 194,50 (celkem za půl roku 
1.700 Kč), Písařov 636 (celkem za půl roku 2.200 Kč), Moravský Karlov 110 (cel-
kem za půl roku 845 Kč), Mlýnický Dvůr (celkem za půl roku 96 Kč), Červená 
Voda 1.030,50 (celkem za půl roku 4.059 = celkem za farnost ČV 5.000 Kč). 
 Pán Bůh zaplať.                              P. Pavel Vágner


