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Ročník XIX., číslo 24

10. 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Když Adam pojedl ze stromu, 

zavolal na něj Hospodin bůh 

a řekl mu: „Kde jsi?“ 

On odpověděl: 

„Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě 

a bál jsem se, že jsem nahý, 

a proto jsem se skryl...
Gn 3,9-10

Bože, od tebe pochází všechno dobré; slyš naše pokorné prosby a dej, 
abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s tvou pomocí to také konali. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen

ŽALM 130   U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení
1: Gn 3,9-15                                         2: 2 Kor 4,13 - 5,1                                    Ev.: Mk 3,20-35 
Ordinárium: břízovo č. 503  
příště  Ebenovo č. 504
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 11. června  Památka sv. barnabáše, apoštola 
Středa 13. června  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
Pátek 15. června  Slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
 zábřeh: mše svatá v 7.00 a v 18.00; 
 zvole: 
 od 15.00 svátost smíření, 18.00 mše svatá
Sobota 16. června  Památka Neposkvrněného Srdce 
 Panny Marie

PRvní SvATÉ PŘiJímÁní. 
 v neděli 10. června v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze při mši 
svaté v 8.30 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
 Ve farnosti Zvole přijmou děti poprvé Eucharistii v neděli 
17. června při mši svaté v 10.15 hod. 

vÝSTAvA SoURozenCŮ TRizUlJAKovÝCH – oprava. Výstava TEXTY ŽIVOTA 
Michaely Klimanové, Trizuljakové - objekty z papíru a Marka Trizuljaka - skleněné plasti-
ky bude otevřena tuto neděli 10. a příští neděli 17. června od 8.00 do 11.00 hod. Red. 

JÁHenSKÁ A KněŽSKÁ SvěCení
 Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 16. 6. 2012 
v 9.30 hod. z rukou otce biskupa Josefa Hrdličky pro olomouckou arcidiecézi kandidá-
ti jáhenství: Ladislav Sovadina z farnosti Holešov a Michal Zahálka z farnosti Suchdol 
u Prostějova. 
Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 23. 6. 2012 v 9.30 
hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito jáh-
nové: Mgr. Petr Káňa z farnosti Nedašov, Mgr. Martin Sekanina z farnosti Cholina a Mgr. 
Stanislav Trčka z farnosti Újezd u Valašských Klobouk. 
 Do jáhenské a kněžské služby vyprošujeme všem hojnost božích milostí.

diAmAnTovÁ SvATbA
 PhDr. Zdeňka, rozená Albrechtová a MVDr. Alois Frank oznamují, že 
se dožili 60 let společného života – DIAMANTOVÉ SVATbY.
 bohu a rodičům poděkovali při mši svaté v sobotu 9. června 2012 v kos-
tele sv. barbory v Zábřeze. Připojujeme se ke gratulantům a přejeme boží 
požehnání.                                                                                               redakce

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 27. června od 9 do 16 hod. 
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn slu-
žebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou za-
pojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o za-
pojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana. 

   P. František Eliáš
PěŠí PoUŤ do KRÁlíK se v letošním roce neuskuteční z důvodu nesloužení bohoslužeb 
na Hoře Matky boží.                                             Radomír Friedl
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Čím ŽiJe domovinKA Aneb Co mŮŽeŠ PRoŽíT 
v ČeRvnU, neodKlÁdeJ nA zÁŘí
Přijďte prožít příjemné i aktivní dopoledne do denního stacio-
náře domovinka Charity zábřeh na leštinské ulici č. 16. 
ve středu 20. června 2012 od 8 hod. si budete moci vyzkoušet 
nové zahradní cvičební prvky, potrénovat paměť, navštívit vzpo-
mínkovou místnost a vyzkoušet si některou z výtvarných technik. 
O dobrou pohodu se hudebním programem postarají manželé Jarmarovi a nebude chybět 
ani malé občerstvení. Více informací v příštím čísle FI.

Jaroslav Člupný – vedoucí Domovinky, tel: 736 509 438, domovinka@charitazabreh.cz

Animátoři zábřežského děkanátu srdečně zvou na divadelní hru
CeSTA K PoKoJi v podání miroslava Gabriela Částka.

Představení se uskuteční v pátek 22.6 2012 ve 20.00 v kostele svaté barbory. 
   Více v příloze ZaMlada v těchto FI

oHlASY
PoUŤ do TiŠTínA A KŘTin. 
 V sobotu 2. června vyjely dva autobusy s poutníky ze Zábřeha a 
okolí do Tištína, rodiště a rodné farnosti stávajícího zábřežského kap-
lana P. Františka Antonína Dostála a na poutní místo KřTINY (kde 
před více než tisíci lety křtili podle pověsti naše předky sv. Cyril a Me-
toděj). V Tištíně jsme obdivovali nádherný barokní kostel sv. Petra a 
Pavla, byli jsme bohatě pohoštěni a odpoledne jsme se vydali na pouť 
do Křtin za Pannou Marií Křtinskou, abychom si vyprosili boží požehnání. Celým pro-
gramem pouti nás provázel otec František. Pouť začala mší svatou, následovala pobožnost 
křížové cesty, adorace, poutní mše svatá, požehnání, rozloučení za zpěvu poutních písní... 
cesta zpátky. 
 Velké poděkování patří kaplanu otci Františkovi za pěknou pouť, i celé jeho rodině, kte-
rá se o nás vzorně postarala. 
 K poděkování přidáváme také blahopřání k třicátým narozenínám, které otec kaplan 
oslaví na svátek svého křestního patrona sv. Antonína. Ať mu Pán žehná a na všech jeho 
cestách jej provází Panna Maria Křtinská.  poutníci

SbíRKA nA zvon KoSTelA Sv. bARboRY se setka-
la s velkým ohlasem. Od března roku 2011 se podařilo od-
vézt několik tun železného šrotu, přes metrák mědi, mosazi 
a jiných barevných kovů. K dnešnímu dni máme 67.000 Kč 
v hotovosti, plus další metráky neroztříděných barevných 
kovů. Všem dárcům ze Zábřeha a okolí moc děkujeme. Po-
kud by ještě chtěl někdo přispět železným šrotem, barevnými 
kovy, elektromotory nebo autoakumulátory, ať se ozve na tel. 
733 356 740, nebo nechá vzkaz v prodejně „Ledňáček“. Po do-
mluvě vše odvezeme.  Za zvoníky Aleš Pátek 
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UČíCí Se CíRKev - Cíl ŽivoTA
S odkazem 2. Kor. 4, 13 - 5, 1
 „bůh stvořil člověka, aby byl jeho obra-
zem“ (l. Mojž l,27). Už tato první zpráva o člo-
věku nám udává, jaký je asi cíl lidského živo-
ta. V podání Písma svatého je člověk vrcho-
lem a výkvětem všeho tvorstva, je obrazem 
božím ve vladařské povznešenosti nad celým 
tvorstvem. Důstojnost člověka je tedy zakořeněna v jeho stvoření „k obrazu a podobě boha“. 
Tím také dosahuje člověk svého naplnění - v povolání k božské blaženosti, ve společenství se 
samým bohem.
 být člověkem znamená vyjít od boha a směřovat k bohu. Náš původ sahá dál než k na-
šim rodičům. Pocházíme od boha, ve kterém spočívá veškeré nebeské i pozemské štěstí, a 
jsme očekáváni v jeho věčné a bezmezné blaženosti. Abychom dokázali najít cestu k domo-
vu, poslal nám bůh svého Syna, Ježíše Krista, který nás osvobodil od hříchu, zachránil nás 
ode všeho zlého a neomylně nás vede ke skutečnému životu. On je opravdu „cesta, pravda 
a život“ (Jan 14,16). To je vlastní a jasný CÍL ŽIVOTA. Člověk – i lidská společnost mohou 
být jen tehdy řádně uspořádány, přijmou-li jako základ svého myšlení a činnosti hodnoty 
nadosobní, nadčasové - odborně říkáme transcendentní - tedy boha a jeho Desatero přiká-
zání.
 Snaha o dosažení věčné spásy je nejlepší pomocí v životní ORIENTACI. Člověk moud-
rý se bude často ptát: „Přispívá mé jednání ke spáse, anebo mi škodí? - Získávám tím, anebo 
spíše ztratím? Proč chci dělat právě toto a proč od toho raději neupustit?“ Kdybychom si na 
dané otázky správně odpověděli, kolika hříchům by bylo zabráněno, kolika dobrým skutkům 
a mravní dokonalosti by bylo pomoženo. I spása by byla více zabezpečena. To všechno pozná-
me teprve na věčnosti, kdy se naše spása stane skutkem.
 Vždyť člověku je vrozena touha po štěstí. bůh ji vložil do lidského srdce, aby je přitahoval 
k sobě, protože jen on sám může lidskou touhu ukojit. To je ono známé: „Nepokojné je srdce 
člověka, dokud nespočine v tobě, bože!“
 Každého člověka provází životem bolest, utrpení, zklamání a desítky jiných trápení. 
Všechna tato životní břemena se nám nesou lehčeji, když mají SMYSL, hodnotou, která při-
spívá k zajištění spásy. Ano, přijde chvíle, kdy všechno trpké skončí a obejme nás boží náruč.
 Věčnost poskytuje měřítko a nynějšímu životu dodává vážnost a význam – abychom nežili 
jen pro daný okamžik, ale aby ten okamžik měl hodnotu nejen pro nás, ale i pro celek, a nejen 
pro čas, ale i pro věčnost.
 Touha po věčné blaženosti odhaluje CÍL lidské existence, poslední cíl, k němuž směřují 
lidské skutky. Ano, bůh nás volá ke své blaženosti. Tímto voláním se obrací na každého osob-
ně, ale také na celou církev, nový lid těch, kteří přijali přislíbení a žijí z něj ve víře.
bůh stvořil člověka jako rozumnou bytost, ale současně ho obdaroval SVObODOU. Tato svo-
boda je mohutnost zakořeněná v rozumu a ve vůli jednat nebo nejednat, udělat to, či ono, tak, 
či onak a tak sám od sebe konat vědomé skutky. Svoboda člověka je však omezená a vystavená 
omylu. Zahrnuje možnost volit mezi dobrem a zlem, tedy konat dobré nebo zlé. To se vztahu-
je u člověka i na boží pozvání, které je důležité k věčné jeho spáse. Ta nespadne sama od sebe 
člověku do klína, ale může ji svými dobrými skutky získat nebo špatnými ztratit. 
 Je-li člověk moudrý, prozíravý a opatrný, bude s bohem spolupracovat na svém věčném 
dobru. „Člověče, bůh tě stvořil bez tebe, ale bez tebe tě nespasí!“
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 Každého člověka čeká v okamžiku smrti soukromý soud. Tehdy bude definitivně rozhod-
nuto o jeho věčném údělu. Jaká to bude radost, když se ukáže, že jsme své svobody užívali 
správně a odpovědně! Nejlepším svědectvím u božího soudu budou ti, které jsme přivedli na 
cestu víry a k věčné spáse. V případě rodičů budou nejlepším vysvědčením děti, které vycho-
vávali, předali jim víru a na svém příkladu jim ukazovali, jak žít pro naději na věčnou spásu. 
Co bude ale s lidmi, kteří zneužijí své svobody do té míry, že věčného cíle, spásy, nedosáhnou? 
Na tuto otázku dává katolická nauka víry odpověď dnešnímu člověku znějící velmi nepříjem-
ně: „Čeká je věčné zavržení. Pohrdli boží pomocí a svou svobodu zaměřili mimo cíl života!“
 Ježíš Kristus svým slavným křížem získal spásu pro všechny lidi. buďme mu za to vděčni! 
Stane se tak, když všechny své síly dáme do služeb své věčné spásy a tím do služeb bohu a jeho 
Synu, Ježíši Kristu, který nás zve a pomáhá nám dojít.    P. Antonín Pospíšil 

mARie GoReTTi – ÚCTA 
Katolická církev slaví její svátek ve výroční den 
její smrti, tj. 6. července. Marietka bývá zobrazo-
vána jako mladá dívka s dlouhými volně rozpuště-
nými vlasy, v prostých farmářských šatech nebo bí-
lém splývavém oděvu, často také s bílými liliemi a 
dýkou. Je patronkou obětí zločinů a „náctiletých“ 
dívek. Má-li být blahoslavená prohlášena za sva-
tou, musí se stát nejméně dva zázraky spojené s její 
osobou, které církev po prozkoumání uzná za pra-
vé. během oficiálního procesu svatořečení Marie 
Goretti došlo k několika zázrakům. Například děl-
ník Giuseppe Copo prodělal vážný pracovní úraz a 
Anna Grossi Musumarro trpěla zánětem pohrudni-
ce. Oba nemocní byli zázračně uzdraveni poté, co 
vzývali Marii Goretti.
 Po Marii Goretti je pojmenováno několik škol a 
středisek pro mládež, např.: Saint Maria Goretti Ca-
tholic School v Illinois, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci na Sloven-
sku… Vydávány jsou také časopisy inspirované jejím životem, jako např. v Michiganu vydáva-
ný časopis pro mladé dívky – Saint Maria's Messenger.
 V roce 1949 vznikl na motivy života a smrti Marie Goretti italský film Nebe nad močálem. 
V roce 2003 Giulio base natočil nový snímek Maria Goretti, který byl inspirován prameny 
různorodého druhu – od oficiálních církevních, přes odborné, až po ty s uměleckou licencí. 
Postavu Marie ztvárnila teprve čtrnáctiletá Martina Pinto. 
 Svatořečení Marie Goretti je od počátku kritizováno různými nekatolickými skupinami 
socialistické, liberální a feministické orientace. Kritika vychází z ideologických důvodů, je-
jichž podstata je v naprostém odmítání principu mučednice čistoty. Nejde tedy o kritiku, která 
by se dotýkala osoby Marietky.    S přáním všeho dobrého Mgr. Luděk Diblík 

PŘiHlÁŠKY do nÁboŽenSTví. Prosíme rodiče, aby vyplnili přihlášky do náboženství 
pro příští rok a poslali je katechetům ještě před začátkem prázdnin. Pomůžete nám při pláno-
vání výuky na příští rok. Přihlášky donesou vaše děti z hodin náboženství (případně si je mů-
žete vyzvednout v kostele sv. bartoloměje).               P. František Dostál
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 5/2012

PoUŤ Rodin v milÁně
 Ve dnech od 1. do 3. června se část naší rodiny účastnila pouti, nebo také 
setkání rodin se Svatým otcem benediktem XVI. v Miláně. Dá se říci, že jsme 
tam zastupovali zábřežský děkanát. Z České republiky nás tam bylo (včetně 
těch, co jeli po vlastní ose) asi 70. Většinou to byly vícečetné rodiny. Kněz, 
který jel s námi, P. Martin Sklenář z Vlašimi, je sám z osmi dětí.
 Když jsme se účastnili nějaké konkrétní akce, vzal někdo vlajku a všichni 
jsme ji následovali. Takhle jsme se dostali až na letiště, kde se v sobotu večer 
Svatý otec nejprve setkal s rodinami a odpovídal (bez papíru!) na jejich otáz-
ky. Všechno sice bylo v italštině, ale P. Sklenář nám překládal, takže jsme si 
odnesli alespoň část myšlenek, které papež vyslovil. V neděli potom byla mše 
svatá, na které se prý sešlo přes milion lidí. Při cestě domů jsme ještě zastavili v Padově, kde je 
pohřben sv. Antonín.
 Jsem ráda, že jsem mohla jet. Zahlédnout Svatého otce, vidět, kolik lidí je kolem mě, slyšet 
všechny myšlenky bylo určitě pro všechny, co tam byli, povzbuzením. 
 Chtěla bych moc poděkovat otci Františku Eliášovi a zábřežské charitě, že jsme díky nim 
mohli jet.        K. Kolčavová

Co Se PRo vÁS PŘiPRAvUJe?
volejbalový turnaj!!!
Vážení a milí, neskutečně rádi bychom 
vás všechny pozvali na volejbalový tur-
naj, který se koná 16. června v tělocvičně 
2. ZŠ Zábřeh. Dejte dohromady šest lidí, 
z nichž minimálně jeden musí být hol-
ka...., (aby byla jistota, že to aspoň někdo 
umí) a přijeďte ukázat ostatním co ve vás 
je. Startovné je 30 korun a rozhodně to 
bude stát za to.

Pouť do Hoštejna
Také vás moc rádi uvidíme 23. června na 
pouti mládeže k svaté Marii Goretti do 
Hoštějna. Už tohle bude výborná akce, 
nicméně všichni, kteří chtějí zažít ještě 
víc, jsou srdečně zváni 22. června už na 
předprogram. Začneme v pátek ve 20.00 
v kostele svaté barbory v Zábřeze. Poté se 
přesuneme do Katolického domu. Všich-
ni, kteří se nezaleknou trošky nepohodlí 
a mají karimatku a spacák, mohou pře-
spat do druhého dne a potom hurá na 
pouť. Všichni jste srdečně zváni.
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divAdlo JednoHo HeRCe v KoSTele Sv. bAR-
boRY. Na představení hry „Cesta k pokoji“ v podání 
miroslava Gabriela Částka srdečně zvou animátoři zá-
břežského děkanátu všechny farníky ze Zábřeha i okolí. 
 Představení se uskuteční v pátek 22.6 2012 ve 20.00 
hod. v kostele svaté barbory. Pořad „Cesta k pokoji“ 
vznikl na náměty z knihy následování Krista od Tomá-
še Kempenského, hudbu složil Leoš Kuba. 
 Miroslav Částek dokončil divadelní studia na JAMU, 
v roce 1990 založil v brně divadlo Miroslava Částka a 
nyní je členem laického sdružení svatého Dominika. Již 
přes čtyřicet let se věnuje interpretaci textů a pořadů 
formou divadla jednoho herce, jichž je často režisérem, 
dramaturgem, autorem i hercem v jedné osobě. Vstupné 
dobrovolné. 

něCo nA zAmYŠlení...
 Předsevzetí. Jeden dospívající kluk si psal na papír svá předsevzetí. 
byl skloněný nad stolem, zatímco maminka žehlila prádlo.
 „Kdybych viděl někoho, kdo se chce utopit,“ psal kluk „vrhl bych se 
hned do vody, abych ho zachránil. Kdyby někde hořel dům, zachránil 
bych děti. Při zemětřesení bych docela určitě neměl strach a vrhal bych se 
do světa nebezpečných trosek, abych zachránil všechny ubožáky světa...“ 
 Maminka: „Prosím tě, dojdi mi dolů koupit kousek chleba.“ „Mami, 
copak nevidíš, že prší?“

 Jestli jsi smutný z nenávisti ve světě, neplač, neztrácej naději, ale něco dělej, třeba něco 
úplně malého... Dělej AleSPoŇ něco malého.

 vší silou. Tatínek pozoroval svého malého chlapce, který se snažil vší silou odsunout 
velký květináč s květinami. Dítě se namáhalo, supělo, rudlo, ale nepodařilo se mu květináč 
posunout ani o milimetr.
 „Použil jsi všechny své síly?“ zeptal se ho tatínek.
 „Ano,“ odpověděl chlapec.
 „Ale ne, to víš, že ne,“ odpověděl mu táta, „ty jsi mě totiž nepoprosil, abych ti pomohl.“

 modlit se znamená použít „všechny“ své síly. 
 (Příběhy pro potěchu duše - Bruno Ferrero)

Protože toto číslo ZaMlada je poslední před prázdninami přejeme 
všem požehnané léto. Nejdřív ovšem úspěšné zakončení školního 
roku a pak už jen – slunce, vodu, dálky, přátele. 
 Dopřejme si odpočinek a dá-li Pán bůh, tak v září na nashledanou.
Dej nám Pane, ať v tomto čase prázdnin nasbíráme sílu do další-
ho roku. Na všech cestách, ať je s námi tvá láska. Dej, ať se vracíme 
domů bohatší zkušenostmi.  redakce
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PRÁzdninovÉ PUTovÁní S meToděJem
Jednodenní výlety pro děti i dospělé

Sobota 30. 6. Hrad Karlštejn – včetně prohlídky kaple Sv. kříže
 Sraz před nádražím ČD v 6.20 hod. – návrat ve 21.14 hod. Cena výletu 430 Kč.
Pondělí 2. 7. Jeseníky – ovčárna, Jelení studánka, vernířovice.
 Sraz na zastávce autobusů u polikliniky v 6 hod. – návrat v 18.01 hod.Cena 150 Kč.
Úterý 10. 7. Skalní útvar maštale, Pivnická rokle, zderazské podzemí
 Sraz před nádražím ČD v 5.30 hod. – návrat ve 20.18 příp. 21.12 hod. Cena 210 Kč.
Čtvrtek 12. 7. Telč - zámek a prohlídka města, Slavonice – prohlídka s průvodcem.
 Výlet autobusem – sraz u Kulturního domu v 6.20 hod. Cena 560 Kč.
Sobota 14. 7. Český Ráj – romantické skalní bludiště Sokol
 Sraz před nádražím ČD v 5.25 hod. – návrat ve 22.18 hod. Cena výletu 200 Kč.
Pondělí 16. 7. Potštátské skalní město
 Sraz před nádražím ČD v 8.15 hod. – návrat v 17.39 příp. 19.15 hod. Cena 190 Kč.
Středa 18. 7. náchod - zámek a prohlídka města
 Sraz před nádražím ČD v 7.20 hod. – návrat v 18.18 hod. Cena výletu 360 Kč.
Sobota 21. 7. Praha – návštěva zoo, plavba parníkem po vltavě
 Sraz před nádražím v 7.10 hod. – návrat ve 22.18 hod. Cena výletu 450 Kč.

S R P e n
Sobota 11. 8. Hostýnské vrchy – Tesák, Hostýn
 Sraz před nádražím ČD v 6.00 hod. – návrat v 18.36 hod. Cena výletu 220 Kč.
Pondělí 13. 8. dinopark ostrava
 Sraz před nádražím ČD v 8.00 hod. – návrat v 18.36 hod. Cena výletu 350 Kč. 
Středa 15. 8. Skanzen veselý kopec u Hlinska
 Sraz před nádražím ČD v 8.00 hod. – návrat v 19.44 hod. Cena výletu 320 Kč.
Pátek 17. 8. zámek lysice, zámek Rájec-Jestřebí
 Sraz před nádražím ČD v 8.20 hod. – návrat ve 20.18 hod. Cena výletu 340 Kč.
Sobota 18. 8. Hrad Křivoklát – jeden z nejstarších hradů
 Sraz před nádražím ČD v 6.20 hod. – návrat ve 20.18 hod. Cena výletu 330 Kč.

Uvedená cena výletů je pro děti od 6 do 15 let a zahrnuje jízdné, vstupné do navštívených 
objektů a manipulační poplatky. Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného prů-
kazku na některý dopravní prostředek. Cena výletů pro dospělé bude stanovena na místě, 
podle počtu osob s možností využití vhodných slevových programů ČD. Na každý výlet je 
nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku a průkazku zdravotní po-
jišťovny.

Děti i dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 - pí. Hedrichová.
Na výlety pořádané v červenci nejpozději do 23. 6. 2012 - Na výlety pořádané v srpnu 
nejpozději do 5. 8. 2012
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oPRAvA KoSTelA Sv. STAniSlAvA v HYnČině
 Po příchodu nových osadníků z bavorska byl v 16. století 
postaven v Hynčině dřevěný kostelík, zasvěcený svatému Sta-
nislavovi. Tato stavba byla roku 1722 nahrazena kamenným 
kostelem a v roce 1785 tu byla zřízena lokálie a v roce 1843 
fara. Původní obec Hynčina – Hynčinov byla rozlohou dru-
há největší obec na bývalém Zábřežském okrese. Obec čítala 
164 domovních čísel a při sčítání lidu v r. 1939 měla 817 oby-
vatel. Osud obce po válce je podobný jako v nedalekém Ma-
letíně. S odsunem německého obyvatelstva začal v obci upa-
dat společenský i náboženský život, tedy i péče o kostel. 
 Velké opravy se dočkal kostel v roce 1978 a 1979, kdy byla 
provedena nová fasáda. V květnu letošního roku byla zahá-
jena generální oprava kostela v hodnotě vyšší než 3.000.000 
Kč. Na kostele bude opravena střecha a všechny klempířské 
prvky včetně věže. Opravy se dočká fasáda, která bude natřena ochranným nátěrem, zrestau-
rovány budou vnitřní omítky a celá výmalba. Opravit je potřebné také strop v lodi a strop nad 
schodištěm, které vede na kůr. Zakonzervována budou původní, poškozená, historická okna a 
před ně budou vsazena okna nová. Dále je třeba zakonzervovat pískovcové portály, vyrobit chy-
bějící dveře v hlavním vchodu a vyměnit nefunkční dveře v bočním vstupu. Okolo objektu pro-
vést výkop s drenáží k odvlhčení zdiva, opravit dřevěné žaluzie na věži kostela a k ochraně ob-
jektu vybudovat nový hromosvod odpovídající platným normám. 
 V současné době již naplno probíhají práce uvnitř i vně kostela. Do pomocných prací se za-
pojili místní i přespolní dobrovolníci, kterým touto cestu děkujeme stejně tak jako OÚ v Hynči-
ně, který je nám v našem díle nápomocen. Letošní rok je pracovně velice náročný, a to vzhledem 
k tomu, že máme v děkanátu rozpracované čtyři velké stavby a několik dalších menšího rozsahu. 
Prosím, abyste na všechny, kdo se na opravách podílejí, pamatovali ve svých modlitbách a v přípa-
dě potřeby nabídli také svoji pomoc. Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 3. června: Lubník 600; Tatenice 2.880; Hoštejn 2.020; Kosov 1.000 Kč. Všem 
dárcům Pán bůh zaplať .   P. Jaroslav Přibyl
v PoUŤ K SvATÉmU JAnU KŘTiTeli v TATeniCi oslavíme v neděli 24. června 
v 10 hod.  Srdečně jste všichni zváni. 
změnY mŠí SvATÝCH: 
 Sobota 23.června: Lubník 18.30 s nedělní platností
 Neděle 24. června: Kosov 7.15; Hoštejn 8.30; Tatenice 10.00 pouť

postřelmovsko      postřelmovsko  
v neděli 17. 6. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.962 Kč) 
a v Chromči (minule 5.100 Kč). Při mimořádné sbírce na církevní školství se vybralo: v Po-
střelmově 4.156 Kč, v Chromči 2.800 Kč, v Sudkově 839 Kč, v Lesnici 1.719 Kč a v Dlouhomilo-
vě 461 Kč. Všem dárcům ať Pán odmění jejich štědrost. 
v Slavnost nesvětějšího Srdce Ježíšova oslavíme: v Lesnici ve čtvrtek v 17.00, v Chrom-
či ve čtvrtek v 18.30 a v Postřelmově v pátek v 18.00 hodin.               P. Vladimír Jahn
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červenovodsko      červenovodsko

Sbírky z neděle 3. června: Červená Voda 1.193; Domov důchodců sv. Zdislavy 394; Mlýnic-
ký Dvůr 795; Písařov 842; Jakubovice 645; Janoušov 415 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.      P. Radek Maláč
v V neděli 10. června v 17 hod. nebude mše sv. v Moravském Karlově (oprava z minulé-
ho vydání FI).
v Popouťové setkání (nejen) poutníků do Medžugorje proběhne v Písařově na faře v pon-
dělí 11. června v 16.45 hod., a na faře v Červené Vodě v úterý 12. června v 17.00 hod. Zváni 
jsou všichni, nejen ti, co na pouti byli...
v V sobotu 16. června bude FARní den farnosti Červená Voda. Všichni jsou srdečně 
zváni. Zajištěno bude pivo, nealko, opékaná kýta, špekáčky. S sebou můžete vzít koláčky a 
jiné podobné pochutiny. Začátek v 16.00 hod.    P. Radek Maláč

lošticko      lošticko      lošticko

zaslíbení Srdce Ježíšova
 Měsíc červen je v liturgii bohatý na slavnosti, svátky, kněžská svěcení, 
primice... Jsou zasazeny do měsíce, který je zasvěcen Srdci Ježíšovu. 
 Encyklika papeže Pia XII. „Haurietis aqua” ze dne 15. května 1956 při-
pomíná, abychom se s dary Srdce Ježíšova dobře seznámily a byli Pánu za 
ně vděčni.
 „Je třeba pamatovat, že úcta k Srdci Ježíšovu nespočívá ve vnějších 
úkonech, nýbrž v tom, aby se lidé povzbudili a s větším zanícením si plnili 
povinnosti křesťanské víry.”
Text známý pod názvem „Dvanáct zaslíbení Srdce Ježíšova” sestavil neznámý autor. Čerpal ze 
zjevení Pána Ježíše sv. Markétě Marii Alacoque (1647-1690), které měla v roce 1671.
1.  „Svým ctitelům daruji milosti, potřebné k plnění jejich povinností.” Svědomité plnění 
povinností patří do plánu spásy každého člověka. Bez Boží pomoci je nelze naplnit.
2.  „Jejich rodiny obdaruji pokojem.” Všichni dobře víme, jak je důležitý pokoj a vzájemná 
úcta v našich rodinách. A víme taky, jak je pokoj mezi lidmi „křehkou nádobou”... Kéž se naše 
rodiny sjednotí v modlitbě o porozumění mezi sebou!
3. „Potěším je a ulevím v trápení.” Našemu srdci nestačí jen čirá lidská radost. Je třeba, aby si 
do něho našla cestu Boží útěcha, která tryská z Ježíšova Srdce.
4.  „Stanu se jim útočištěm v životě a zvláště v hodině smrti.” Smrt – nejdůležitější moment 
v životě každého člověka, přechod z časnosti do věčnosti. Tato chvíle může být pro duši časem 
veliké osamělosti, výčitek svědomí, úzkosti a zkoušek. Ježíš chce být právě tady blízko svým věr-
ným ctitelům. 
 

Pozvánka: 
v Pouť ke sv. Joséfkovi a sv. Hubertovi v Doubravě v Litovelském Pomoraví se koná v ne-
děli 10. června 2012. Mše svatá začíná ve 14.00 hod. bohoslužbu doprovází schola Jiřinky 
a Vyroubalova dechovka. 
v Mariánská pouť do Červenky u Litovle bude v neděli 17. června 2012. Sv. smíření od 
13. 30 hod. Mše svatá s průvodem ke cti Matky ustavičné pomoci ve 14. 30 hod. Celebru-
je P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický. Po mši sv. jsou poutníci zváni na malé občerstvení 
do farní zahrady.  
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mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

Sbírky z neděle 3. června: Mohelnice 4.397; Úsov 1.378; Studená Loučka 302 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Petr Šimara

v Ve středu 13. června v 18.45 hod. se na faře koná setkání lektorů nad texty Písma.

z FARní KRoniKY. Utrakvismus Mohelnici LP 1557 (přijímání pod obojí)
  „Toho času začaly také v Mohelnici vznikat náboženské zmat-
ky, které i přes všechna opatření ze strany biskupa, nemohly být 
tak lehce potlačeny. Již roku 1557 je zmínka o odpadlém mohel-
nickém faráři Gallusovi.
 Koncem roku 1560 jen menší část „pod obojích“ přestoupila 
nazpět ke katolické víře. Ale naopak, většina jich žádala, aby moh-
li svobodně zůstat při kalichu, což ale biskup Marek odmítl. Na-
opak zase, soukenickému cechu za jeho věrnost ke katolické víře, 
povolil dva trhy na vlnu. Důsledně žádal městskou radu, o vydání 
hlavního podněcovatele k odpadlictví od katolické víry, Valáška. 
Tento ale zavčas s několika dalšími měšťany pod obojího vyznání z Mohelnice uprchnul a 
zažaloval biskupa u brněnského zemského práva.
 Část farníků chodila častěji ke Všem Svatým (do Vyšehorek), kde přijímali podobojí, 
a další putovali řádně do Litovle. Proto biskup Stanislav II. po opakovaném bezvýsled-
ném napomínání (bylo mu žalováno kvůli neřádnému životu a častým manželským ne-
věrám, což vše nechávala městská rada bez potrestání) nařídil r. 1590 mírovskému správ-
ci, aby zabral statky odpůrců, pokud se neobrátí ke katolické víře. Jenže i tento rozkaz a 
ještě další zůstaly bez výsledku a došlo to tak daleko, že většinou nekatolické město spolu 
s některými vesnicemi dominia se podílely na revoltě r. 1620. Jenže svedené masy nebyly 
potrestány, milosrdný kardinál Dietrichstein mnohé prominul, městu potvrdil privilegia 
a udělil nová. Jako vděčnou upomínku na to, a také že přinesl řadu obětí při obnovení 
hřbitovního kostela, vyhlásili Mohelničtí den jeho sv. patrona za svátek a fundovali za 
něho jedno Rekviem (viz č. 6 v seznamu nadací), jehož kapitál v současnosti vynáší pou-
ze 74 krejcarů. Tak se v bouřlivých časech mnohé změnilo a opět v dobré obrátilo, když 
se přísně vystoupilo proti lidu.
 Pro katolickou menšinu byli i v těchto časech v Mohelnici pravověrní faráři, kteří byli 
děkany jako jejich předchůdci. Tak r. 1567 po jistém Hauptmannovi, zemřelém krátce před 
svátkem sv. Tří Králů, jistý Georg Schimberger, po něm olomoucký kanovník magistr Da-
niel z Vítkova, po něm už r. 1571 jistý Georg Speier (Speer).  Bartoš H

štítecko      štítecko      štítecko

Sbírky z neděle 3. června: Štíty 2.180; Cotkytle 640; Horní Studénky 1.200 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek
PRvní SvATÉ PŘiJímÁní
 v neděli 17. června v kostele nanebevzetí Panny marie ve Štítech, při mši svaté 
v 9 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.                       P. Stanislav Suchánek
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Sbírky z neděle 3. června: Zábřeh 9.950; Jedlí 1.200; Svébohov 1.500; Klášterec 1.520; Zvo-
le 3.940; Maletín 1.640 Kč. 
dARY. Jedlí – na opravy kostela 1.500 + 5.000 Kč sbor dobrovolných hasičů. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

PRoběHl 4. RoČníK noCi KoSTelŮ
 O letošní NOCI KOSTELŮ 1. června 2012 bylo v České re-
publice otevřeno více než 1.200 kostelů a kaplí. V olomoucké 
arcidiecézi jich bylo téměř 185 a přišlo se podívat na 67 tisíc 
lidí. 
 v kostele sv. bartoloměje v zábřeze měla letos Noc koste-
lů neopakovatelnou atmosféru. během večera přišlo do kostela 
540 návštěvníků. Zaplnili chrám zejména při přednášce RNDr. 
Františka Johna věnované dějinám farního kostela. Velký ohlas 
měl komentovaný pořad 7 svátostí, který připravili katecheté. 
 Zejména děti si mohly pomocí balónků přivázaných na niti 
ověřit, že výška klenby presbytáře je 17,60 m, v lodi výška zhru-
ba o metr větší a kolísá + - 20 cm. 
 Varhany představil Mirek Sitta a to nejen svou virtuózní hrou, 
ale ukázal návštěvníkům i konstrukci a funkci varhan. 
 Velké poděkování patří všem jmenovaným a dále také za-
městnancům Charity, kteří presentovali výrobu svíček, Petru Krňávkovi za výstavu z děl 
autorů obrazů, kteří vyzdobili zábřežské kostely, dále zvoníkům, kteří provázeli návštěvní-
ky farním muzeem a zvonicí, zpěvákům rytmické scholy za hodinu trvající koncert a vůbec 
všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě, organizaci a průběhu Noci kostelů. 
  Jaromír Herzig, koordinátor Noci kostelů 
 během večera a noci si mohli návštěvníci prohlédnout také opravovaný kostel sv. 
barbory. Koncert vážné hudby si přišla poslechnout téměř stovka posluchačů a během ve-
čera navštívilo kostel sv. barbory 168 občanů. Také pořadatelům Noci kostelů ze sv. barbo-
ry patří velký dík.    Jaroslav Jašek
 Hlas návštěvníka: chtěl bych moc poděkovat za program, který připravili dobrovolníci 
v rámci akce Noc kostelů ve farnosti Zábřeh. Člověk jako by již přestal vnímat to, s čím se 
setkává při návštěvách bohoslužeb. Tímto krokem se snaží vzbudit zájem o věci, které by 
pro nás mohli být všední a každodenní. Ještě jednou všem moc děkuji.  Petr Odstrčil
 Před půlnocí jsem ještě navštívil starobylý, románský kostelík v brníčku, kde právě po 
závěrečném koncertu končil program. Místní spojili Noc kostelů s posezením vedle hlav-
ního vchodu. Kostelíček je malý a prostor před kostelíkem se k tomu přímo nabízel. Ve tvá-
řích unavených organizátorů byla pohoda a v pamětní knize slova spokojenosti. Organizaci 
si vzala na starost rodina Žváčková s klubem mužů a žen. Celé akce se zúčastnilo 129 lidí. 
 Děkuji všem organizátorským týmům v celém děkanátu, kde se farníci spojili a udělali 
něco pěkného pro druhé k radosti jejich i vlastní. (V některých kostelech pokračuje program 
pro školky a školy a zdá se, že je to ta nejlepší prevence proti sprejerům a jiným vandalům.) 

P. František Eliáš, děkan


