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17. 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

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

ŽALM 138   Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě
1: Gn 18,20-32                         2: Kol 2,12-14                                      Ev: Lk 11,1-13 
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

Přítele může najít pouze ten, 
kdo je sám schopný být přítelem. 
Přítel ho může poprosit o všechno 
a sám všechno dává příteli. 
Je vždy k dispozici, když jej přítel potřebuje.
(Bůh je nám přítelem nad přítele). 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý   31. července  Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Středa    1. srpna Památka sv. Alfonsa z Liguori
Sobota    4. srpna  Památka sv. Jana Marie Vianneye

Tuto neděli 29. července vás zveme k putování za sv. Mikulá-
šem. Mše svatá v maletínském farním kostele, zasvěceném sv. 
Mikuláši bude v 15 hod.                         P. František Eliáš

ČTVRTEK 2. SRPNA 
– PANNY MARIE ANDĚLSKÉ Z PORCIUNKULE 

Porcinkule je malá kaplička pod assiským kopcem, zasvěce-
ná Panně Marii Andělské. Jak se uchovalo v paměti, vyprosil 
si sv. František od Krista odpustky pro věřící, kteří tam při-
putují a budou prosit o odpuštění trestů za své hříchy. 
Od roku 1966 bylo Apoštolským listem Pavla VI. i násled-
ným Apoštolské konstituce „Učení o odpustcích“ stanoveno, 
že ve všech farních kostelech lze 2. srpna tyto plnomocné 
odpustky získat. 
Plnomocný odpustek získá ten, kdo zbožně navštíví farní 
kostel.

 Ke třem obvyklým podmínkám, které můžeme splnit i v jiný den: svátost smí-
ření, svaté přijímání, jakákoliv modlitba na úmysl svatého otce je třeba se ještě bě-
hem návštěvy kostela pomodlit Otče náš a Vyznání víry. (Enchiridion odpustků)

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ. Tento týden bude 3. srpna první pátek 
v měsíci. Jako obvykle můžete v kostele sv. Bartoloměje od 16 hod. přijmout svá-
tost smíření.        P. František Eliáš

DUCHOVNÍ ZASTAVENÍ. Stolní, občanský kalendář 
s církevními svátky na rok 2008 dal vytisknout P. Mi-
lan Palkovič, farář ve Velkých Losinách. 
 Najdete v něm fotografie moravských chrámů, kos-
telů i kapliček na lokalitě, kterou určují tři významná 
poutní místa: Hora Matky Boží u Králík, „Mariahilf“ 
ve Zlatých Horách a Svatý Kopeček u Olomouce. 
 Kalendář si můžete zakoupit za cenu 50 Kč v za-
kristii kostela sv. Bartoloměje nebo na faře v Zábřeze.
           Redakce

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ. Žádáme rodiče 
dětí, které budou v příštím roce navštěvovat výuku 
náboženství a ještě nevyplnili přihlášku, aby tak co nejdříve učinili. Přihlášky si 
mohou vyzvednout ve farním kostele v Zábřeze na stolku u novin.          katecheté

Kostel sv. T. Becketta v Mohelnici



POUTĚ V NAŠEM REGIONU
 HOŠTEJNSKÁ POUŤ KE SV. ANNĚ se 
koná tuto neděli 29.7.2007. První poutní mše 
začíná v 8.45 hod. a celebrovat ji bude rektor 
kněžského semináře v Olomouci – Mons. Voj-
těch Šíma. Začátek druhé mše je v 10.30 hod. 
a celebrantem je opět P. V. Šíma, koncelebro-
vat bude hoštejnský farář P. Jaroslav Přibyl. 
Odpoledne ve 14 hod. bude slavnostní požeh-
nání.

 DO SVÉBOHOVA K PANNĚ MARII NA-
NEBEVZATÉ budeme putovat v neděli 12. 
srpna. Mše svaté v 9 a v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod. Po požeh-
nání jsou všichni zváni na malý varhanní koncert, kterého se zúčastní také varha-
nář Petr Strakoš, který dal naše varhany do pořádku. 

 POUŤ VE ŠTÍTECH K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ budeme slavit v ne-
děli 12. srpna. Mše svatá v 9 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod. 

 HLAVNÍ POUŤ K PANNĚ MARII POMOCNÉ DO ZLATÝCH HOR bude 
v sobotu 11. srpna 2007. Program začíná v 8.45 křížovou cestou. Mši svatou v 11 
hod. slouží biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička se spolubratry v kněžské 
službě. Svátostné požehnání bude ve 14 hod. 

POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ:
 HLAVNÍ POUŤ v neděli 12. srpna. Pontifikální mši svatou v 10.15 hod. celeb-
ruje otec biskup Josef Hrdlička 
 TITULÁRNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE ve středu 15. srp-
na. Mše svaté stejně jako v neděli v 7.15, 9.15 a 11 hod. 
 ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A DĚTSKÁ POUŤ NA KONCI PRÁZDNIN so-
bota 25. srpna. Mše svaté v 9.00 a v 10.15 hod. , odpoledne začíná orelská pouť.
 TRADIČNÍ ORELSKÁ POUŤ v neděli 26. srpna 
Pontifikální mši svatou v 10.00 hod. celebruje otec arcibiskup Jan Graubner

POUTNÍ SLAVNOST NA HOŘE MATKY BOŽÍ – KRÁLÍKY v neděli 19. srp-
na 2007. Mše svatá v 10 a v 15 hod., celebruje královéhradecký biskup Dominik 
Duka. 

NA VŘESOVOU STUDÁNKU budeme putovat 25. srpna a 8. září, (mše svatá 
vždy ve 14.30 hod.). 

V ZÁBŘEZE OSLAVÍME PATROCINIUM SVATÉHO BARTOLOMĚJE v neděli 
26. srpna. 
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SBÍRKY Z NEDĚLE 22. ČERVENCE: Zábřeh 9.680; Jedlí 2.100; Svébohov 1.600; Pivonín 
600; Klášterec 1.140; Vyšehoří 1.760 Kč. Dary Zábřeh: na kostel sv. Barbory 5.000 Kč, na 
potřeby farnosti 6.000 Kč, na Haiti 100 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                 P. František Eliáš

 Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
 Požehnáním poutníkům, které přítomným udělil otec František byla v ne-
děli 22. června zahájena virtuální poutní cesta ze Zábřeha k hrobu apoštola 
Jakuba v Santiago de Compostella. Otec František pak společně s kaplanem 
Martinem Vévodou a ředitelem Katolického domu Josefem Klimkem zdolali 
první kilometry této cesty. Během první etapy se na pěti rotopedech vystřída-
lo celkem 21 poutníků, kteří dohromady ušlapali úctyhodných 296 kilometrů a na své vir-
tuální pouti dospěli na Svatou Horu u Příbrami.

Druhá etapa odstartuje v úterý 31. července v 17. hodin v Katolickém domě. A proto-
že Svatá hora je v péči otců redemptoristů a etapa startuje v předvečer svátku zakladatele 
kongregace - sv. Alfonsa z Liguori, je více než symbolické, že nás na této etapě doprovo-
dí redemptoristé z Hory Matky Boží v Králíkách, kteří nám kongregaci, jejího zakladatele 
a místo startu etapy více přiblíží.
 K tomuto našemu virtuálnímu putování za svatým Jakubem se můžete kdykoliv připo-
jit vždy v úterý v době od 17. do 19. 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

VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM. Jakoby zcela náhodou jsme v uplynulém týdnu slavili svá-
tek dvou svatých, kteří mají ke Compostele zvláštní vztah. 
  V pondělí 23. července svátek svaté Brigity, patronky nejenom Evropy, ale také pout-
níků. Narodila se v roce 1303 ve Švédsku. Vdala se velmi mladá za šlechtice, kterému ve 
šťastném manželství darovala osm dětí.Ve věku 32 let se stala vychovatelkou u krále Mag-
na Eriksona Spolu se svým manželem vykonala pouť do Santiaga de 
Compostela. Po smrti jejího muže jí král daroval jeden ze svých stat-
ků, na kterém Brigita zřídila klášter, první dům svého brigitského 
řádu. Spolu se svou dcerou Kateřinou Švédskou, která byla později 
také svatořečena, odešla ve 46 letech do Říma. Zemřela v roce 1373, 
brzy po pouti do Svaté země, kterou vykonala jako sedmdesátiletá.
 Ve středu 25. srpna jsme slavili svátek sv. Jakuba, který je mimo 
jiné též patronem poutníků. Právě jeho ostatky udělali v 10. století 
z chrámu v Santiagu de Compostela slavné poutní místo.        redakce

UPOZORNĚNÍ. 
 Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh nabízí zájemcům videozáznam 
přednášky pana RNDr. Jiřího Grygara – Okna vesmíru stále dokořán. srovnalf@arcibol.cz 
731 402 026.                                Ing. Mgr. František Srovnal
 FARNÍ KNIHOVNA oznamuje, že v době prázdnin nebude v provozu. Knihy si budete 
moci opět půjčovat se začátkem školního roku, od září.                            Ing. Pavlů



FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 22. července byla 3.080 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY:
29. července mše svatá v Lukavici v 8.30 hod., 
5. srpna mše svatá v Jestřebí v 8.30 hod. 

Nedělní mše svaté se v těchto kostelích střídají každou druhou neděli.
 Každou neděli se koná mše svatá ve farním kostele ve Zvoli, a to v 10.15 hod. 

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 22. července: Cotkytle 980; Horní Studénky 1200 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.        P. Stanislav Suchánek

 ŠTÍTECKÉ OSLAVY K SVÁTKU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE začnou v sobotu 11. 
srpna. V 16 hod. vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie pěvecký sbor ze Svéboho-
va pod vedením Josefa Hrocha a na zakončení koncertu zazní varhanní skladby v podání 
účastníků „zábřežského varhanního maratónu“. 
 V neděli oslavíme patrocinium při mši svaté v 9 hod. Svátostné požehnání bude ve 
14.30 hod. 

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 22. července: Mohelnice 5.194; Úsov 913; Studená Loučka na opravy 
kostela 7.870 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                    P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 15. července: Lubník 1.790; Tatenice ; Hoštejn 800; Kosov 340 Kč. 
 „Pán Bůh zaplať“                  P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 
PATROCINIUM V LESNICI. Tuto neděli 29. srpna slaví farnost Lesnice svého patrona, sva-
tého Jakuba. Mše svatá je v 9.30 hod, odpoledne v 15 hodin bude svátostné požehnání.

P. Vladimír Jahn

ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírka z neděle 8. 7.: Jakubovice 230, Písařov 787, Červená Voda 1.492 Kč.
Sbírka z neděle 15. 7.: Jakubovice 245,50, Písařov (pouť) 1.995, Červená Voda 1.107 Kč.
Sbírka z neděle 22. 7.: Jakubovice 227,50, Písařov 707, Červená Voda 1.492, Moravský Kar-
lov 375 Kč.

 VIZITACE. Ve středu 1. srpna. 2007 bude pokračování vizitace pana děkana v Červené 
Vodě. Po mši svaté, která začne v 18.30 hod. se sejdeme se členy pastorační a ekonomické 
rady.

ZMĚNA BOHOSLUŽEB. V neděli 5.srpna 2007 nebude mše svatá v Moravském Karlo-
vě, ale bude poutní mše svatá na Křížové hoře v 16 hodin. Společný odchod bude od kos-
tela v Červené Vodě v 15 hodin.                    P. Pavel Vágner



ZNÁME KOSTELY V NAŠEM DĚKANÁTU? 
Kostel Zvěstování Panny Marie v Klášterci. V Klášterci stával 
ve středověku benediktýnský klášter nazvaný Cella Janua Vi-
tae. Podle mínění některých historiků mohl být klášter, kte-
rý byl pobočkou kláštera v Postoloprtech, založen slovanskými 
mnichy vypuzenými ze sázavského kláštera kolem roku 1150. 
Benediktýnské proboštství zaniklo za husitských válek. Památ-
kou na gotický původ současného kostela je sanktuář s pískov-
covým ostěním v presbytáři. Z inventáře původního kláštera 
se dochovala gotická Madona Klášterecká (Bojkovická) z roku 
1350, přenesená ve 20. století na zámek v Bojkovicích. Na věži 
visí hodnotný barokní zvon Panny Marie ulitý roku 1656 putu-
jícím zvonařem z Lotrinska, který v pamětním nápisu připomíná švédské válečné ta-
žení v Polsku.            Mgr. František John

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V TÁBOŘE 13. – 19. 8. 2007
Ze zábřežškého děkanátu se na setkání v Táboře přihlásilo ko-
lem 60 lidiček. Bylo by fajn, kdybychom jeli pohromadě. Všem 
přihlášeným je doporučován vlak, který bude posílen. Ze Zá-
břeha odjíždí v pondělí 13. 8. v 10.31 hod. Sraz všech, kteří si 
chtějí kupovat společnou jízdenku bude v 10.00 hod. na hl. ná-

draží v Zábřeze. Je nás hodně, tak přijďte včas. Před odjezdem si nezapomeňte pročíst 
dopis, který vám došel z Centra pro mládež, jsou tam důležité informace. Těším se na 
vás.        Za animátory Veronika Drlíková

ZPRAVODAJSTVÍ ZE SETKÁNÍ, denní zpravodajství a online přenosy bude zajišťo-
vat Rádio Proglas, Tv Noe a každou hodinu v průběhu setkání budou aktuální zprávy 
na webu setkání http://tabor2007.signaly.cz/

DUCHOVNÍ CVIČENÍ 
 pro dívky ve věku 18-26 let připravila Společnost sester Ježíšových v termínu stře-
da 19.9. až neděle 23.9.2007 v exercičním domě V Českém Těšíně. 
Kontakt: Společnost sester Ježíšových, Zeyerova 5, 772 00 Olomouc, tel. 585 229 613, 
e-mail: ssjol@box.cz nebo Exerciční dům Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín, tel. 
558 761 429, mail: ex.dumtesin@jesuit.cz

 pro dívky od 13 do 16 let nabízí v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříží. Příjezd 29.8. 
do 17. hod., zakončení 2.9. ve 14 hod. Cena: 800 Kč (po dohodě možnost individuální 
slevy).
 S sebou: Bibli, zápisník a tužku, průkazku zdrav. pojišťovny, potvrzení o bezin-
fekčnosti (od rodičů), léky (s popisem), osobní potřeby, přezůvky, turistickou obuv, ba-
toh, láhev na vodu, pláštěnku, čepici nebo šátek, spacák ....Závazné přihlášky (jméno 
a příjmení, datum narození, adresa, telefon rodičů, příp. e-mailová adresa), nejpozději 
10 dní před začátkem obnovy na adresu: Sr. Klára M. Stráníková, Koperníkova 1446, 
Kroměříž, 767 01, tel. 573 342 749, klaramarie@tiscali.cz


