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11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
 Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

 Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany

 Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

„Muselo jí být odpuštěno 
mnoho hříchů, 
když mně nyní prokazuje 
tolik lásky. 
Komu se odpouští málo, 
málo miluje.“

Lk 7,47-48

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; 
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, 
abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. 
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 32  Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.
1: 2 Sam 12,7-10.13                           2: Gal 2,16.19-21                            Ev. Lk 7,36 – 8,3    
Ordinárium: latinské č. 509               příště  Olejníkovo č. 502
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 15. června sv. Víta, mučedníka
Sobota 19. června sv. Jana Nepomuckého, Neumanna, biskupa

VARHANY. Během měsíce května, v rámci roční údržby varhan 
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze, naladil intonér Tomáš Fafírek 
za asistence varhanáře Petra Strakoše sedm jazykových rejstříků. 
Intonace těchto jazykových rejstříků je velice specializovaná var-
hanářská profese, kterou v naší republice ovládá jenom několik 
odborníků – specialistů. Tyto rejstříky dávají varhanám tónovou 
plnost, zvukovou barvu. Naladěním jazykových rejstříků je zavr-
šena péče o naše varhany ke spokojenosti varhaníků i všech, kte-
ří mají citlivý hudební sluch. Ať už tradiční varhanní maratón či 
Rybova mše vánoční o stupínek lépe vyzní k větší cti a slávě Boží 
i k potěše posluchačů. Ladění bylo provedeno v ceně 40.450 Kč. Zvláštní poděkování 
patří varhanáři Petru Strakošovi, který průběžně varhany kontroluje a reaguje na poža-
davky varhaníků.  P. František Eliáš

DĚKANÁTNÍ RADA V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. Na červnové se-
tkání kněží děkanátní rady zábřežského děkanátu, jsme byli pozváni 
P. Bohuslavem Směšným, který jako kněz – důchodce bydlí od letošní-
ho května na faře v Horních Studénkách, kde se děkanátní rada sejde 
ve středu 16. června. 

 Každou druhou neděli v měsíci se v kostele sv. Linharta v Horních 
Studénkách nabízí poutníkům možnost přijetí svátosti smíření. Začátek zpovídání ve 
14 hod. a ve 14.30 hod. svátostné požehnání. (Tip na výlet) 

KATOLICKÝ DŮM. Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 17. června na Zábavné odpo-
ledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje populární zábřežská dvojice Vašek 
a Petr. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
   Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI BUDE V JEDLÍ V NEDĚLI 20. ČERVNA.

MEMORIÁL JAROSLAVA TRUNEČKA. OREL, župa 
Stojanova vás v neděli 20. června zve do Jeseníků na tu-
ristiku. Odjezd vlakem ze Zábřeha do Lipové-lázně v 7.40 
(mše je v Lipové v 9 hod.). Odtud povedou dvě trasy do 

Jeseníku (pro méně a více zdatné turisty). Bližší informace tel. 605 536 270.         
                                                                                            Jana Kubíčková
 
MODLITBY MATEK. Maminky a babičky opět zveme na mši svatou obě-
tovanou za naše děti a vnoučata, kterou budeme společně slavit v kostele sv. 
Bartoloměje v úterý 22. června v 17 hod.                           Lenka Hamplová
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STAVEBNÍ RUCH V NAŠICH FARNOSTECH

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE ZÁBŘEH. Vertikální praskliny nad boč-
ními dveřmi kostela, které dělají vrásky na čele statiků (mimo jiné dveře 
se již těžko otvírají) stabilizuje specializovaná stavební fi rma, se kterou 
máme již dobré zkušenosti z kostelů v Maletíně a v Pobučí. 

KOSTEL SV. BARBORY (viz podrobné zprávy v FI č. 17 nebo na ná-
stěnce v kostele sv. Bartoloměje). 

JEDLÍ. Stolařská fi rma pana Valenty ze Svébohova, při-
pravuje k osazení nově vyrobené dveře do hlavního vcho-
du farního kostela sv. Jana Křtitele. Farníci si budou moci 
dveře prohlédnout v plné kráse již o svátku patrona kostela 
sv. Jana, který ve farním společenství oslavíme v neděli 20. 
června.

SVÉBOHOV. Jelikož se zatím nepodařilo získat příslib do-
tace na celkovou opravu střechy a přístupového schodiš-
tě ke kostelu, farníci se zatím musí spokojit s deponováním 
kříže před vchodem do kostela, který je v havarijním stavu. 

POBUČÍ. Nejintezivnější stavební ruch 
probíhá nyní na kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí. Kostel, který několik de-
sítek let byl mimo provoz a hrozil zřícením, je dnes staticky zajištěn i tech-
nicky a administrativně je oprava připravena. Dobrovolníci, především 
s místními hasiči, pod vedením pana Hrocha staví lešení. Příští týden za-
číná generální oprava exteriéru i interiéru kdysi farního kostela v Pobučí. 
Bude potřeba dalších ochotných dobrovolníků na osekávání omítek. Opra-
va zatím není fi nančně zajištěna, ale s Boží pomocí, díky ochotě brigádníků 
a štědrosti dárců se dílo jistě podaří.

    Na všech akcích rádi přijmeme pomoc ochotných rukou.  P. František Eliáš 

POOHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM. 
 Milé děti, které jste nedávno poprvé přijali eucharistii. Každé ka-
marádství je založeno na vztahu. Dobří přátelé se chtějí často vídat 
a hovořit spolu, být s tím, kdo je má rád. O svém kamarádovi chtě-
jí říct i ostatním.  Vy děti, kteří chodíte do náboženství a do kostela, 
jste nedávno poznali výjimečného kamaráda, jakým je Pán Ježíš. Aby-
chom dokázali o něm mluvit před ostatními, musíme ho dobře poznat, 
a abychom ho dobře poznali, musíme se s ním často setkávat. 
Snažte se co nejčastěji chodit ke svatému přijímání, aby z nás Ježíš měl 
radost, abychom se mu líbili a aspoň trochu se mu podobali. Tak to 
přece dobří kamarádi dělají. 
 PODĚKOVÁNÍ. Můj srdečný dík patří všem rodičům, katechetům 
a těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě dětí k přijetí této svátosti. 
Současně vás prosím, abyste na děti a jejich rodiče i nadále pamatovali 
ve svých modlitbách.                                                       P. Radek Maláč 
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – SEBEVRAŽDA a EUTHANASIE
S odkazem na vstupní modlitbu: „Bez tebe lidská slabost nezmůže nic,
jen ty jsi síla všech…“ a) sebevražda KKC 2280–2283 b) euthanásie KKC 2276–2279
 Učící se církev nás překvapuje svými dvěma tématy. 
Ale právě v sebevraždy i mladých a bohatých jsou vel-
kým tématem dnešní doby, stejně jako euthanasie, která 
je nám představována jako „právní a lidská vymoženost“ 
legalizovaná v některých státech i právními zákony. 
 SEBEVRAŽDA. Každý člověk je odpovědný za 
svůj život Bohu, který mu jej dal. On také zůstává jeho 
svrchovaným pánem. Člověk si život nedal, proto také 
nemá právo si jej vzít. K sebevraždě nemá nikdo právo, 
a proto je vždy bezprávím na vlastním těle. Sebevraž-
da je také bezprávím proti Bohu, který je svrchovaným 
pánem svého díla. Život máme přijímat s vděčností a 
ochraňovat jej ke cti Boží a ke spáse svých duší. Nejsme vlastníky Života, nedisponujeme 
jím.
 Sebevražda se příčí přirozenému lidskému sklonu zachovat si svůj život. Závažně od-
poruje správné lásce k sobě. Zároveň je to i urážka lásky k bližnímu, protože nespravedlivě 
láme svazky s rodinou i s národní i lidskou společností, vůči kterým máme závazky. Sebe-
vražda je také činem namířeným proti lásce k živému Bohu. „Nikdo z nás nežije sám sobě 
a nikdo sám sobě neumírá“, píše sv. Pavel Římanům. „Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, 
umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, umíráme Pánu“.
Je-li sebevražda spáchaná s úmyslem dát příklad především mladým, pak je i těžkým po-
horšením. Úmyslná spolupráce na sebevraždě se příčí mravnímu zákonu. Těžké psychické 
poruchy, úzkost nebo nadměrný strach ze zkoušky, z utrpení nebo z mučení mohou odpo-
vědnost sebevraha zmenšit. Nad věčnou spásou osob, které se usmrtily, se nemá zoufat. Bůh 
jim může dát příležitost pro spasitelnou lítost cestami, které zná jen on sám. Za osoby, které 
si sáhly na život, se církev modlí. Proto dnes, oproti minulosti, může mít sebevrah i církevní 
pohřeb. Hodnotí se více psychická stránka nešťastného, neboť nikdo z nás neví, co hrozné-
ho prožil, proč ztratil soudnost a sáhl k tomuto činu.
 EUTANASIE (z řec. ευ - eu, dobrá, θάνατος - thanatos, smrt; doslova „dobrá smrt“), je 
obvykle defi nována jako usmrcení na žádost (též asistovaná sebevražda). 
 Tělesně postižení a oslabení lidé vyžadují zvláštní ohled. Nemocní, jakkoliv postižení, 
či lidé vysokého věku mají být podporováni tak, aby mohli vést, nakolik je to možné, nor-
mální život i v období před svou smrtí. Proto se v poslední době za tímto účelem budují tak 
zvané hospice, nejblíže nás na Svatém Kopečku.
 Přímá euthanasie spočívá v ukončení života osob postižených, nemocných nebo už 
blízkých smrti. Je mravně nepřijatelná. Je to vražda, i když vražda ze soucitu. Stejně tak zá-
krok nebo opomenutí, které samo o sobě nebo záměrně přivodí smrt, aby se ukončila bo-
lest, je zabitím, těžce odporující důstojnosti lidské osoby a úctě k živému Bohu. Mylný úsu-
dek, do něhož může člověk v dobré vůli upadnout, nemění povahu tohoto vražedného činu, 
který je nutno vždy odsoudit a vyloučit.
 Přerušení nákladných, nebezpečných nebo mimořádných léčebných procedur vzhledem 
k očekávaným výsledkům může být oprávněné. V takovém případě je to odmítnutí léčby „za 
každou cenu“. Nechce se tím přivodit smrt, uzná se, že jí nelze zabránit. To byl případ.
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 Svatého Otce Jana Pavla II., který řekl lékařům, že si nepřeje zvláštní a nákladné udržo-
vání svého života, ale že se chce důstojně oddat normálnímu životaběhu, na jehož konci je 
u každého člověka smrt. Rozhodnutí musí tedy udělat pacient, jestliže je k tomu způsobilý 
a schopný, nebo ti, kteří na to mají podle zákona právo, respektujíce vždy oprávněné zájmy 
pacienta. I když se má za to, že se už blíží smrt, nelze oprávněně přerušit léčebné procedu-
ry, které se obvykle nemocné osobě poskytují. Užívání utišujících prostředků ke zmírnění 
bolesti umírajícího, i s rizikem, že se ukrátí jeho dny, může odpovídat lidské důstojnosti, ne-
ní-li smrt chtěná ani jako cíl, ani jako prostředek, nýbrž jen předvídaná a připouštěná jako 
nevyhnutelná. Mírnící léčebné zákroky patří k výsostným projevům nezištné lásky. Z toho 
důvodů je třeba k nim vybízet.
 A co odpovědnost před Bohem a věčností, do které vědomě a dobrovolně umírá ten, 
který se rozhodl pro euthanasii? Toto je velký problém a věčné riziko. Umírá totiž ve stavu 
těžkého, smrtelného hříchu, při čemž chybí lítost, a jedná právě proti ní. Může to být větší 
problém než u sebevrahů. Snad i zde bude Bůh milosrdný a přihlédne k těžké situaci člově-
ka žádajícího euthanasii.   P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – sv. Jan Nepomuk Neumann 3. část
 Do Ameriky jel sám. Cestoval s dvěma koženými kufry a velkou 
bednou knih. Na velké lodi připlul až do New Yorku a odtud pak odjel 
do své první farnosti poblíž Niagarských vodopádů. Obtíže mu zpo-
čátku dělala angličtina a také dlouhé cesty mezi jednotlivými osadami. 
Všude totiž musel chodit pěšky. Jan učil, kázal, zaopatřoval nemoc-
né a umírající lidi, sloužil mše svaté. Velkou radost mu udělal příjezd 
jeho bratra Václava. Ten pomáhal Janovi jako kostelník a učitel ve ško-
le, přestože byl vyučen punčochářem. Po čase oba bratři vstoupili do 
kláštera redemptoristů, kteří se modlili za sebe navzájem a pracovali 
v misiích, kde byla bída hmotná i duchovní. 
Pán Ježíš za Janem do Ameriky poslal po čase bratra Václava a společně 
i s jinými řeholníky pracovali pro Boží království. Pokus se vymyslet, jaký 
dobrý skutek můžeš udělat spolu s druhými. Když vás bude víc, tak to pů-
jde lépe. Pán Ježíš u sebe měl také spolupracovníky.

CO SE NEVEŠLO NA STRÁNKY ZAMLADA:
ODPOČINKEM NÁSLEDOVAT JEŽÍŠE. Potřebujeme přestávky … Když Ježíš vybídne 
apoštoly: Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte (Mk 6,31), dostávají 
tak do jisté míry nové poslání: nikoli pracovat stále na vinici Páně, 
ale odpočinout si a zotavit se, strávit s ním prázdniny. Mají Ježíše 
následovat nejen v jeho činnosti, ale i v odpočinku.
Těmito slovy míří Ježíš i na nás. Potřebujeme přestávky k nadech-
nutí, čas na ticho a klid, kdy jsme pouze s ním. Každý den nás 
volá k tiché chvilce modlitby, každý týden ke dnu odpočinku, a tu 
a tam k delší době, kdy jsme s ním o samotě. Máme se odpoutat 
od svého každodenního jednání, abychom se dokázali podívat na 
svůj každodenní život s odstupem a novýma očima. Následuje-
me-li Ježíše do samoty a odpočinku, přenese nás to přes všechny 
kritické životní události.                                             (pastorace.cz)
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Arcidiecézní charita Olomouc Křížkovského 6, 779 00 Olomouc tel.: 585 229 380, 
acho@caritas.cz, www.acho.caritas.cz, IČ: 43962726

Vážení přátelé,
 chceme Vám poděkovat nejenom jménem 
Charity Česká republika, ale hlavně jménem sta-
tisíců potřebných lidí na Haiti, kteří byli postiženi 
ničivým zemětřesením dne 12. ledna 2010. Vaše 
důvěra, se kterou jste nám svěřili prostředky na 
pomoc obětem této katastrofy, je pro nás velkým 
závazkem. Počtem obětí, více než 300 tisíc, patří 
tato přírodní katastrofa k jedné z největších v dě-
jinách lidstva. 
 Od poloviny března je náš pracovník Martin 
Zamazal koordinátorem bezpečnosti pro všechny 
pracovníky Caritas Internationalis, což je na Haiti 
nesmírně těžký a zodpovědný úkol. Irena Klim-
ková se naplno věnuje našim českým projektům, 
které částečně navazují na naše dlouhodobé ak-
tivity na Haiti, ale hlavně se soustřeďujeme na lokality nejvíce postižené mimo hlavní 
město Port au Prince. Kromě toho i nadále probíhá (a ještě dlouho bude) monitoring 
odlehlejších částí.
 Pomoc Charity ČR v Gonaives. Jak jsme předpokládali ihned po zemětřesení, tato 
událost vyvolala masivní exodus lidí z postižené oblasti do jiných částí Haiti. Do regionu 
Artibonite se z Port au Prince a okolí přesunulo kolem 160 tisíc lidí, asi 5 tisíc rodin hle-
dá zázemí v samotném městě Gonaives – třetím největším městě na Haiti. Zde pomoc 
realizujeme prostřednictvím řádových sester (Sisters of St. Joseph of Apparation). Cha-
rita ČR pomáhá zajišťovat ubytování a podporuje vytváření zdrojů obživy.
 Charita ČR (Arcidiecézní charita Olomouc) dlouhodobě podporuje základní vzdě-
lání chudých dětí na Haiti pomáhá studentům, kteří nemají možnost pokračovat na stu-
diích ve zcela zničeném Port au Prince, dostudovat na podobných školách v Gonaives. 
 Pomoc Charity ČR v Sibert. V současné době se jedná o nejrozsáhlejší pomoc Cha-
rity ČR na Haiti po zemětřesení. Navazujeme na dlouhodobou spolupráci s farností, kde 
je knězem P. Jean Francois Printemps a se sestrami řádu sv. Vincence de Paul. Okamžitě 
jsme začali podporovat místní rodiny, a to distribucí rodinných stanů, vybavením a zá-
kladními potřebami. V první fázi se jednalo o 80 rodin. Dalším rodinám pomáháme 
formou úspěšného projektu „Peníze za práci“, kdy zaměstnáváme lidi na odklízení su-
tin a obnově bydlení. Pomáháme tak lidem na Haiti, aby si pomáhali sami. Považujeme 
to za jedinou možnou dlouhodobou pomoc – aktivizovat vlastní zdroje. Základní škola 
v Sibert je zemětřesením poškozena, budova je určena k demolici. Charita ČR zde pod-
poruje výstavbu zařízení pro předškolní děti. Předpokládaný termín dokončení je květen 
až červen 2010. Školní výuku dětem z poškozené školy budou zajišťovat místní učitelé 
v osmi z dvaceti velkokapacitních stanů, které jsou darem českých sponzorů prostřed-
nictvím Charity ČR.    (pokračování příště)
  Jménem Charity ČR Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc
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CHARITA SE PŘEDSTAVUJE: 
DENNÍ STACIONÁŘ OKÝNKO. Provozova-
telem Denního stacionáře Okýnko je od roku 
2005 Charita Zábřeh. Okýnko najdete v Mo-
helnici, na Zámecké ulici 11. K budově patří-
cí městu Mohelnice náleží zahrada s terasou, na kterou 

mají klienti bezbariérový přístup přímo z relaxační místnosti a mohou ji využívat za pěk-
ného počasí k posezení a relaxaci.
 Okýnko bylo zřízeno pro bývalé žáky speciální školy, ale nejen pro ně. Nabízí svým 
klientům možnost užitečně vyplnit volný čas, prožít ho aktivně a smysluplně. Dále nabízí 
možnost rozvíjet nové a prohlubovat osvojené rozumové a tělesné schopnosti a dovednos-
ti. Důležitá je i pomoc rodinám klientů, které se o svého postiženého člena s velkým nasa-
zením a láskou starají. Denní stacionář Okýnko je v provozu v pracovní dny, a to od 7 – 
15 hodin, využít ho může 15 klientů denně. Klientem se můžete stát člověk s mentálním, 
kombinovaným, tělesným nebo zdravotním postižením. Věková hranice pro přijetí je 19 
– 64 let. Do Okýnka chodí uživatelé ve dnech, které si sami určí, vše záleží na jejich přání, 
přání rodiny a na volné kapacitě. V současné době máme 16 klientů. Návštěvnost je různá, 
někdo dochází každý den, někdo jen dvakrát týdně. 
Okýnko nabízí tyto služby: 
* pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně – 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytování stravy, výchovné, vzdělávací a ak-
tivační činnosti, mezi které patři keramika, pletení z pedigu, tkaní, navlékaní korálků, ma-
lování, zpívání, společenské hry a procházky 
* kontakt se společenským prostředím (ples, výlety)
* pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí
* mezi další využívané služby patří svoz klientů do zařízení, masáže, hipoterapie, canis-
terapie. 
 Přání klienta je pro nás důležité, každý má individuální potřebu v něčem na sobě pra-
covat a přichází k nám s vlastním cílem, na základě kterého s ním pracujeme. Okýnko také 
pořádá výstavy výrobků klientů, setkání s rodinami uživatelů – táboráky i besedy se zají-
mavými lidmi. 
 Den v Okýnku začíná příchodem klientů, nepsané pravidlo je, že nejpozději do 9.30 
se sejdou všichni v jídelně při kávě, čaji a povídají si na libovolné téma. Poté se zpravidla 
přesunou do dílny, někdo do relaxační místnosti. V dílně je již předem určené téma dne 
– košíky, keramika, drátkování. V 11.30 je oběd, odpolední káva a siesta, kdy se uživatelé 
mohou věnovat volným činnostem dle vlastního výběru. Jedná se o relaxaci, četbu, poslech 
hudby, odpočinek, práci na počítači, aj. Klienti odchází individuálně nebo společným od-
vozem, poslední v 15 hodin.
 Okýnko často navštěvuje společenské akce. V posledním měsíci jsme se účastnili ode-
mykání Jara – součástí bylo i opékání špekáčků. Dále jsme byli na výstavě Den řemesel, po-
řádaném základní školou, kterou někteří naši klienti dříve navštěvovali. V letošním roce plá-
nujeme výstavu v prostorách Okýnka s vysvěcením Okýnka. Začlenění lidí s handicapem do 
společenského života patří k jednomu z cílů denního stacionáře. Podat jim pomocnou ruku 
a ukázat, že i oni mohou žít kvalitní a hodnotný život jako jejich vrstevníci.
Kontakt: Denní stacionář Okýnko, Zámecká 11, 789 85 Mohelnice vedoucí: Jiří Dole-
žal, DiS., tel.: 736 509 466, 736 509 454 mail: okynko@charitazabreh.cz
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 6/2010

SVĚDECTVÍ MLADÝCH Z POUTI V MEDŽUGORJE:
 Na konci dubna spousta farníků spolu s otcem Radkem putovala na 
mariánské poutní místo, do Medžugorje. Mezi nimi bylo i hodně mla-
dých. Zeptali jsme se jich na pár otázek a tady jsou některé z jejich odpo-
vědí:
Jaké duchovní zážitky ti tato pouť zprostředkovala?

 Určitě nezapomenutelné adorace, modlitby za vnitřní uzdravení, ale 
také modlitby růžence a modlitby s ostatníma děckama - tohle všechno 
mě dennodenně utvrzovalo, že Pán je se mnou i se všemi těmi lidmi ko-
lem mě a na všech mu záleží...

 Měla jsem čas důkladně přemýšlet nad věcmi víry a vztahů, dalo mi 
to odvahu a sílu do dalších kroků, objevila jsem divy, které koná Bůh 
v mém životě.

 Určitě to bylo nové uvědomění si, že Bůh je stále se mnou. V každo-
denním životě na to člověk občas zapomene, ale tady to nešlo. Doslova to bylo takové, jako 
kdyby mě neustále vodil za ruku.

 Já jsem se tam duchovně zamyslel. Zážitky byly hlavně duchovní, byl jsem posílený a byl 
jsem rád, že jsem tam jel. 
Pocítil/a jsi nějakou změnu ve vztahu k Panně Marii? K Pánu?

 Určitě ano, Pannu Marii jsem začala brát jako svoji maminku a k Pánu Bohu jsem se za-
čala častěji modlit a myslet na něj.

 Pocítila jsem nenahraditelnou mateřskou lásku, která neustále podpírá a sama jde příkla-
dem jak pokorou, modlitbou, tak i životem z Pána.

 Byla to touha daleko víc svěřovat svůj život do rukou Božích. A našla jsem daleko větší 
zalíbení v modlitbě růžence než doposud.

 Určitě jsem si posílil vztah k Pánu Bohu a k Panně Marii a bylo to pro mě duchovně uži-
tečné.
Jak ses v Medžugorje cítil/a? Doporučil/a bys tuto pouť i ostatním?

 V Medžugorje jsem se cítila úplně úžasně a určitě bych doporučila všem ostatním, aby 
tam jeli. 

 Toto místo je naplněno nepředstavitelným pokojem a klidem. Žádný spěch a starosti, 
opravdový pokoj. Jsem velmi ráda za tuto zkušenost. Pochopila jsem, že moje představy jsou 

naprosto nicotné a že Bůh má lepší. 
Vím, že tento klid můžu zakoušet jen 
v každodenním ztišení.

  Nejde to popsat pár slovy, ale ur-
čitě to bylo obrovské zakoušení neu-
stálého pokoje. Jo, určitě jeďte.

 Na tomto poutním místě jsem se 
cítil hodně zvláštně, ale myslím si, že 
mi to pomohlo k hlubšímu vztahu 
k Panně Marii a k Bohu. Určitě, je to 
skvělý zážitek strávit tam nějaký čas.
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VELKÁ PŘÍLEŽITOST PRO MLADÉ! NEPŘEHLÉDNĚTE!
CHARITA ZÁBŘEH hledá přemýšlivé, aktivní a kreativní mladé lidi a nabízí spolupráci na 
společném projektu ve prospěch lidí znevýhodněných. Chcete nejen konzumovat, ale i sami 
něco tvořit, máte vlastní nápady a chcete je uvést do života? Chcete si vyzkoušet vedení pro-
jektu, od formulace záměru, přes získání fi nanční podpory až po úspěšnou realizaci a násled-
né vyhodnocení? Chcete růst v praktických dovednostech, týmové spolupráci a komunikač-
ních schopnostech? Dotýkají se Vás pohnuté osudy druhých, vnímáte problémy kolem sebe 
a myslíte, že znáte řešení? Jako významná regionální nezisková organizace, která působí na 
poli zdravotně-sociálních služeb a humanitární pomoci jsme připraveni s vámi konzultovat 
nápady a dát konkrétní obsah pojmům sociální spravedlnost, solidarita, empatie, podpora za-
čleňování lidí s handicapem či sociálně vyloučených, …
 Pojďte s námi pomáhat žít lepší životy! Staňte se při svém studiu součástí něčeho smys-
luplného, investujte svůj volný čas do toho, co bude užitečné a Vám přinese dobrý pocit a 
uspokojení.Nabízíme pomoc při přípravě a podání žádosti do grantového programu spo-
lečnosti Vodafone „Vpohybu“. Budeme-li úspěšní, získáme fi nance a vybudujeme na Zá-
břežsku, Mohelnicku či Štítecku něco nového.
 Naštěstí jste mladí (do 26 let věku) a plní energie. Jen rychlé rozhodnutí nám totiž 
umožní včas stihnout uzávěrku, která je 30. června 2010. Proto neváhejte a kontaktujte nás 
jako jednotlivci (studenti i skupiny, kroužky, oddíly, společenství) ještě dnes!
 Více informací Vám (24 hodin denně) podá Jiří Karger, tel. 736 509 430,
 email: jiri.karger@charitazabreh.cz, více o programu Nadace Vodafone naleznete na webu 
www.nadacevodafone.cz

CO S PRÁZDNINAMI…  Máš už naplánované, co budeš dělat o prázdninách? Po-
kud ne, máme zde pár návrhů na akce, které určitě stojí za to.
DUCHOVNÍ OBNOVY POŘÁDANÉ MILOSRDNÝMI SESTRAMI SVATÉHO KŘÍŽE:
Pro dívky od 10 do 16 let – LÉTO 2010:
30. 6. – 4. 7. 2010 Kroměříž (10 – 14 let), 11. 7. – 16. 7. 2010 – POUTNÍ (nad 14 let) 
Duchovní cvičení pro dívky od 16 let – Kroměříž LÉTO 2010:
4. – 8. 7. 2010: vede P. Jan Linhart, spirituál olomouckého semináře, 
20. - 24. 7. 2010: vede P. Bogdan Sikora, provinciál minoritů 
Více informací: http://www.klaster-km.cz/?page_id=107 Sestra Františka Šmajstrlová, 
Tel.: 573 342 749, e-mail: sr.frantiska@seznam.cz

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ 22. 7. - 25. 7. 2010
 Co tě čeká? Mimo jiné taky: katecheze, přednášky a besedy se 
zajímavými hosty, staří i noví kamarádi, dobrá hudba a taky kon-
certy, sport, zábava i trocha odpočinku. Víte, co je hlavním poslá-
ním křesťana - přece evangelizace! A vy si ji budete moci vyzkou-
šet přímo v praxi! Že to slovo zní příliš vznešeně a zdá se, že patří 
spíš do klášterů a kostelů? Ba naopak, toto slovo patří do každého 
dne našeho života a lze jej realizovat nejrůznějšími způsoby. A že 
to může být i pořádná zábava, si můžete vyzkoušet na vlastní kůži! 
Cena: 900 Kč. Více informací a možnost přihlášení naleznete na 
www.ado.cz/mtrebova2010
V PŘÍŠTÍCH FI BUDOU UVEŘEJNĚNY DALŠÍ NABÍDKY NA PRÁZDNINY! Red.
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ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO  
Sbírky z neděle 6. června: Červená Voda 1.618; domov důchodců sv. Zdislavy 188; Mlýnický 
Dvůr 260; Jakubovice 408 (z 3.6. - 285); Písařov 553 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 14. června v 17 hodin u Pávků.
 DĚTI, které chodily do náboženství a chtějí jet v pátek 18. června na výlet do Bludova ke 

kostelíčku, ať odevzdají přihlášku na faře v Červené Vodě do 16. června.
 FARNÍ DEN v Červené Vodě bude v sobotu 19. června od 16 hodin na farním dvoře 

(mše sv. v Mlýnickém Dvoře nebude). Je to příležitost k setkání všech farníků, k popovídání a 
zazpívání si při harmonice a ke hrám. Zváni jsou všichni od dětí až po farníky-seniory. Bude 
se opékat beránek, losos a bude se točit pivo. Oslavíme i 10 let kněžství P. Pavla Vágnera, který 
se zároveň rozloučí s farností. Jste srdečně zváni! 

 V Písařově bude farní den v podobném duchu o týden později 26. června od 18 hodin. 
 Můžete si přijít zapsat INTENCE na další půlrok. P. Pavel Vágner

LOŠTICKO    LOŠTICKO    LOŠTICKO

KONČÍ ROK KNĚŽÍ. Měsíc červen je časem, kdy si mnozí kněží připomínají 
výročí svého kněžského svěcení. Letos je to umocněno událostí ukončení Roku 
kněží v pátek 19. 6. v Římě. Stát se knězem není snadné, není to klidná volba. 
Nikdy to nebylo snadné, ale hlavně dnes ne. Kněz je člověk, který chodí po uli-
cích světa a zdá se, že je tvor z jiného světa. Je člověk jako všichni ostatní, ale 
mluví a jedná jménem Božím. Jeho posláním je činit člověka podobným Bohu. 
Stává se mostem: přináší Bohu bídu lidí, přináší lidem Boží milost. Není otcem, 
ale osidluje nebe duchovními dětmi. Mnohokrát se zdá, že je nejpohrdanějším, ale všichni si 
ho v těžkých chvílích žádají. Málokteří ho milují, jak si zasluhuje, někteří ho nenávidí, mnozí 
na něj hledí lhostejně. A přece je přítomen v životě všech: od křtu až k úmrtnímu lůžku nás 
věrně a mlčky doprovází.
 Děkujeme vám všem, kteří jste nás v uplynulém roku kněží osobně doprovázeli svými 
modlitbami. Že jsme zatím po tom všem, co se kněžskému stavu ve světě i „díky“ médiím 
špatného připisuje, zůstali věrni svému povolání, je taky zásluhou síly vašich modliteb. Nene-
chávejte nás samotné u oltáře, ani v každodenním životě. Vaší kněží. 

 P. Pavel Kavec CM ( www.farnostlostice.cz)

 Pouť do Doubravy ke sv. Joséfk ovi 13. 6.  je  kvůli povodni zrušena. Náhradní termín 
bude nahlášen.

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 6. června: Mohelnice 4.256; Úsov 1.083; Studená Loučka 521 Kč.
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

 V úterý 22. června ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. Přijměte pozvání. 

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

 BIBLICKÁ HODINA bude v Postřelmově ve středu 16. června v 19.30 hod. Všichni jsou 
zváni.
V neděli bude mimořádná sbírka v Postřelmově na opravy fary (minule 3.154Kč) a v Chrom-
či na kostel (minule 4500Kč). Všem ať Pán odplatí  štědrost.  P. Vladimír Jahn
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 6. června: Lubník 1.120 (1. sv. přijímání); Tatenice 720; Hoštejn 1.000; 
Kosov 970 Kč . Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ. V sobotu 26. června v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olo-
mouci přijme skrze vkládání rukou a konsekrační modlitbu olomouckého arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera kněžské svěcení JAN POLÁK z Tatenice. 
Primiční mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici bude v úterý 6.7. v 15 hod. 

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH
 V sobotu 26. června bude v Lubníku v 18.30 mše svatá s nedělní platností (na Ko-

runě mše svatá nebude)
 V neděli 27. června budou slaveny mše svaté: v Kosově v 7.30; v Hoštejně v 8.35; 

v Tatenici bude v 10.00 poutní mše svatá ke cti sv. Jana Křtitele. 
 Srdečně Vás zveme na pouť do Tatenice. Při pouti bude představen dar našemu no-
voknězi (kalich). P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 6. června: Štíty 1.590; Cotkytle 810 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek
V sobotu 26. června se koná druhý ročník kulturně - společenské akce s názvem „SE-
TKÁNÍ NA POMYSLNÉ HRANICI ČECH A MORAVY“ ve Valteřicích, kde mimo 
jiné vystoupí zpěvačka Heidi Janků, zpěvák Jožka Černý s cimbálovkou a zahraje Zá-
horská kapela. Akce začíná ve 13 hodin mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže ve Val-
teřicích.   

EXERCICIE PRO ŽENY NA VELEHRADĚ. Hnízdo, mateřské a rodinné centrum Zá-
břeh připravuje v termínu od 6. – 11.9.2010 duchovní cvičení pro ženy. Exercicie se bu-
dou konat na Velehradě v poutním domě Stojanov pod vedením P. Lva Eliáše. Cena činí 
2.000 Kč a zahrnuje ubytování a plnou penzi. Přihlásit se můžete na telefonním čísle 731 
626 506 či e-mailové adrese lenka.hamplova@seznam.cz. Lenka Hamplová 

JERUZALÉMSKOU BIBLI SI MŮŽETE ZAKOUPIT NA FAŘE V ZÁBŘEZE. 
 Pro ty z vás, kteří o ni máte zájem, je k dispozici v recepci Charity Zábřeh, v bývalé 
prodejně   Barborka. * *Pro ty z vás, kteří se do Zábřeha v pracovní době dostáváte ob-
tížně, mám zakoupených několik kusů Jeruzálémských Biblí na faře v Zábřeze.  **

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblis-
tiky druhé poloviny 20. století. Hlavní zásadou pře-
kladatelů je nevnášet do biblického překladu lite-
rární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou 
předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jed-
notlivým biblickým knihám a pomocný poznámko-
vý aparát..
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SBÍRKY Z NEDĚLE 30. KVĚTNA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY: Zábřeh 12.550; Jedlí 2.700; Své-
bohov 1.500; Klášterec 1.232;  Zvole 3.010 Kč. Dary: Zábřeh –  na povodně 1.000, na kostel sv. 
Barbory 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán        P. František Eliáš

POUTĚ
TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH 
19. a 20. června. Odchod v sobotu 19.6. od kříže u lihovaru v Zábře-
ze v 7 hod. nebo odjezd autobusem z Valové (stanoviště 4) v 8.45 hod. 
do Horních Studének. Odtud pěšky společně. S sebou jídlo na dva dny 
a buřty na dvojí opékání. Ubytování v poutním domě (150 Kč), pod-
mínkou je vlastní spací pytel. Věci k odvozu je třeba donést do páteč-
ního večera k Friedlům. Podrobnější informace podají Friedlovi tel. 
737 635 087.                                                                   Radomír Friedl 

HALÓ HALÓ, kdo má kolo – neváhejte, pneu nafoukejte, s otcem Radkem do Hynčiny se dej-
te. V neděli 27. června – odjezd od fary ve 13.30 hod. Jste srdečně vítáni i vy s jinými doprav-
ními prostředky, které by ke kostelu sv. Stanislava dojely či dolétly. Poutní mše svatá v 15 hod.  
Ve zdravém těle je i zdravý duch, veselého dárce miluje i Bůh.  
  Vlaďka Rýznarová a P. Radek 

CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI 4.-5. července 2010

Bližší informace na plakátech a na www. farnostvelehrad.cz

14. FRANTIŠKÁNSKÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE (FSM) proběhne od pátku 2. do úterý 6. čer-
vence na Cvilíně u Krnova. Mottem setkání bude tento rok věta z 2. listu sv. Kláry sv. Anežce 
České: „K velké blaženosti v tichém následování“ a tématem svatost. V programu budou: spo-
lečné mše sv., pobožnosti, setkání ve skupinách, přednášky a koncerty křesťanských skupin. 
FSM je určeno pro mládež ve věku od 15 do 35 let.  Účastnický poplatek je 400 Kč. Závaznou 
přihlášku s uvedením věku a adresy pošlete do 20. června na e-mail: fsm@minorite.cz  pří-
padně na adresu  P. Kryštof Skibiński OFMConv, Masarykova 39, 746 01 Opava, mobil: 604 
206 623. Po přihlášení dostanete podrobnější informace.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
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