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slavnost seslání
ducha svatého

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 V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

bože,
ty štědře rozdáváš 
církvi své dary; 
dej, ať to, 
co jsme od tebe přijali, 
nepřijde naší vinou nazmar, 
aby v nás milost Ducha Svatého 
neustále rostla 
a duchovní pokrm 
aby nám prospíval 
k dosažení spásy

Modlitba po přijímání

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; 
sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej 
působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. 
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 104 sešli svého ducha, hospodine, a obnovíš tvář země! 
1: Sk 2,1-11 2: 1 Kor 12,3b-7.12-13; Ev. Jan 20,19-23; 
Ordinárium: břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504
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svátKY a PaMátKY tÝdne
neděle 19. května  slavnost seslání ducha svatého
Pondělí 20. května  památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze 
neděle 26. května  slavnost neJsvĚtĚJŠí tRoJIce

svátost BIŘMování
 Tuto neděli 19. května 2013 v 10 hod. o Slavnosti Seslání Ducha 
Svatého bude v katedrále sv. Václava v Olomouci při slavnostní boho-
službě arcibiskup Jan Graubner udělovat svátost biřmování. Ze Zábře-
ha a okolí přijme svátost biřmování 5 biřmovanců, kteří se na přijetí 
síly Ducha Svatého připravili.                                          P. František Eliáš

tuto nedĚlI 19. května v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše 
v Maletíně.  P. František Eliáš

PŘíŠtí nedĚlI rovněž v 15 hod. bude mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v PObUČÍ.
   P. Pawel Zaczyk 

KŘesŤansKá lItuRGIcKá hudBa PRvního tIsícIletí 
ve středu 22. května od 18 hod. přednáší v Katolickém domě prof. evžen Kindler. 

Ukázky podobných melodických úryvků v hudbě liturgie latinské, řec-
ko-byzantské, arménské a slovanské, s přesahem k hudbě liturgie etiopské 
a syrské (chaldejské). 
Charakter tradiční liturgické hudby a jeho odlišnost od liturgické hudby 
pozdější. Rozhovor s prof. Kindlerem si můžete přečíst v ročence Parrésia. 
Revue pro východní křesťanství (2011) – bližší informace viz http://www.
parresia.cz/cz/parresia/aktualni-cislo

XI. MeZInáRodní FestIval duchovní voKální hudBY
v sobotu 25. května v 19 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje v Zá-
březe, v rámci Mezinárodního festivalu duchovní a vokální hud-
by, koncert ženského komorního sboru z německa. 
 Hudební festival duchovní hudby, který opakovaně probíhá 
v našem kraji, se již pravidelně dotýká kulturního života v Zábře-
hu. V minulých ročnících jsme mohli v kostele sv. bartoloměje sly-
šet nejeden pěvecký sbor, který svou kvalitou dosahuje evropské-
ho formátu. I v tomto roce do Zábřehu zavítá výjimečný pěvecký 
sbor. MITTELDEUTSCHER FRAUENKAMMERCHOR je ženský 
komorní sbor ze středního Německa. Uměleckým vedoucím sboru 
je Sebastian Göring. 

setKání RodIČŮ PRvoKoMunIKantŮ se uskuteční v neděli 26. května od 19 hod. 
na faře v Zábřeze. Probereme věci, které se týkají prvního svatého přijímání dětí. 
 Vás všechny prosíme o modlitbu za čtrnáct dětí, které letos poprvé přijmou do svého 
srdce Pána Ježíše.                                                    P. Pawel Zaczyk 



3

RelIKvIe s ostatKY Bl. Jana Pavla II. 
 Na Slavnost Nejsvětější Trojice 26. května bude v Zábřeze 
při mších svatých v 6.55 a v 8.30 hod. uctívání ostatků bl. Jana 
Pavla II. 
 Tato relikvie je darem otce kardinála Stanislawa Dziwisze, 
který byl dlouholetým sekretářem papeže. Daroval ji farnos-
ti Kokory na Přerovsku, která zřídila na faře kapli, zasvěcenou 
Janu Pavlovi II. Relikvie obsahuje malou část papežské kleriky, 
která byla ponořena do krve Jana Pavla II. 
 Uctívání ostatků v kostele ve Zvoli bude tuto neděli o Slav-
nosti Seslání Ducha Svatého při mši svaté v 10.15 hod.

KatolIcKÝ dŮM
v PoJeĎte s náMI na sv. hostÝn. Autobusový zájezd na 
nejnavštěvovanější moravská poutní místa Hostýn a Velehrad při-
pravovaný na Svátek Navštívení Panny Marie, tj. na pátek 31. května 
je již téměř vyprodán. Nabízí se možnost putovat dvěma autobusy. 
Pokud tedy zvažujete, že se k nám připojíte, přihlaste se prosím co 
nejdříve na kontaktech: Josef Klimek, tel. 731 465 717, nebo Josef 

Flášar, tel. 737 618 172. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 300 Kč splatná v autobuse.

v  Putování s MetodĚJeM. Jakousi „předehrou“ k prázdninovému cyklu oblíbe-
ných jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí bude v sobotu 15. června výlet 
na jeden z našich nejstarších a nejkrásnějších hradů – Křivoklát. bližší informace a přihláš-
ky (nejpozději do 5. 6.) na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové.

Na setkání při akcích spolku Metoděj se těší Josef Klimek

PŘednáŠKa „souRoZencI BeZ RIvalItY“
 Zažíváte doma sourozenecké třenice nebo žárlivé scény? Přednáška 
s besedou je určena pro ženy, které chtějí načerpat praktické informace 
o tom, jak své děti spravedlivě vychovávat a zabránit jejich věčným spo-
rům, ale současně je vést k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Před-
náší Mgr. Marta Rýznarová v pondělí 27. května od 17 do 19 hodin v pří-
zemí Charity Zábřeh (zvonek Oáza). Děti (od 4 let) lze vzít s sebou, bě-
hem besedy mají připravený doprovodný program. Kontakt na: rodina-
zabreh@gmail.com.                                                             Monika sikorová 

Farnost Rychnov na Moravě oznamuje zahájení poutní sezony v lesní kapli Panny 
Marie: Od 5. 5. do 3. 11. 2013 budou mše sv. každou neděli vždy ve 14.30 hod. 
hlavní pouť bude 8. 9. 2013 ve 14.30 hod. (kaple se studánkou se nachází v lese 0,5 km od 
hlavní silnice).  srdečně zve P. Pavel Jagoš a farníci

PĚŠí PouŤ do KRálíK se letos koná 22. – 23. června. 
V Roce víry * pouť posílí. * Za farnost a za rodiny * půjdeme celé hodiny. 
 Podrobnější informace později.                       Radomír Friedl 739 957 933
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učící se církev oBŘad BIŘMování S odkazem KKC 1297-1301
 Za svého života dlouhého 87 let si nevzpomínám, že by byl nějak vážně zdůrazňován 
Duch Svatý, stejně jako nebyl kladen důraz na svátost biřmování. Ani tenkrát, když jsem 
tuto svátost v roce 1935 přijal. Duch Svatý - to byl tehdy „bůh neznámý“ a svátost biřmo-
vání příslibem dárku od kmotra, kmotřičky. Já jsem tehdy dostal od strýčka-kmotra hod-
notný dárek, kapesní, stříbrné hodinky s řetízkem, kterými jsem se mohl a taky chválil před 
spolužáky. 
 Nevzpomínám si, že by někdo z dospělých tuto svátost přijal. byla součástí vyučová-
ní náboženství, kam ostatně chodili všichni žáci. Jistě i takto, prakticky bez valné přípravy 
přijatá svátost, má určitý výsledek na duši z titulu „Ex opere operato“ (prostým udělením) 
z působnosti toho, co naznačuje. Ale i tehdy je účinek přijaté svátosti odvislý, od osobního 
stavu víry a mravů, postojů k této svátosti a síly Ducha Svatého.
 Jaká je to dnes změna, když se Duch Svatý a jeho svátostná síla staví na přední místo 
v životě církve i v životě každého křesťana a přijetí svátosti – sedmera darů Ducha Svatého 
– musí předcházet důkladná příprava. I proto byl vyhlášen „Rok biřmování“. 
 dnes projdeme obřad udílení svátosti. Když se biřmování slaví odděleně od křtu, jak 
tomu bývá v římském obřadu, liturgie svátosti začíná obnovou křestních slibů a vyznáním 
víry biřmovanců. Z toho jasně vyplývá, že biřmování navazuje na křest. (Je-li křtěn dospě-
lý, dostává hned, bez svátosti smíření biřmování a přijímá Tělo Páně.)
 Není-li posvěceno posvátné křižmo-smíšenina olivového oleje a balzámu, učiní tak bis-
kup před vlastním udílením. Jinak křižmo pro celou diecézi světí biskup na Zelený čtvrtek 
během mše svaté. Olej je symbolem radosti, síly a zdraví, balzám pak má chránit příjemce 
od hniloby hříchu. Lidé pomazáni křižmem, svátostí křesťanské dokonalosti, mají šířit ve 
svém okolí a mezi všemi lidmi „Kristovu vůni“. (2. Kor 2,15)
 V římském obřadu vztahuje biskup ruce nad shromážděné biřmovance - gesto, které 
je od dob apoštolských znamením daru Ducha. A sám biskup pak vzývá vylití Ducha: „Vše-
mohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tys dal ve křtu těmto svým služebníkům od-
puštění hříchů a život věčný. sešli na ně svého Ducha Utěšitele: dej jim ducha moudrosti a ro-
zumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky, a naplň je duchem bázně před tebou. skrze 
Krista, našeho Pána.“
 následuje vlastní obřad svátosti. V latinském obřadu se svátost biřmování uděluje 
prostřednictvím pomazání křižmem na čelo, spolu s vkládáním ruky a prostřednictvím 
slov „Přijmi pečeť Ducha svatého“. Ve východních církvích se pomazání křižmem koná 
po modlitbě epiklese (prosba k Duchu Svatému, aby proměnil chléb a víno v Tělo a Krev 
Páně). Ve východní církvi jsou věřící mazání křižmem na všech nejvýznamnějších částech 
těla: na čele, na očích, na nose, na uších, na rtech, na prsou, na zádech, na rukou i na no-
hou. Každé mazání je doprovázeno formulí: „Pečeť daru, kterým je Duch svatý“. Může to 
být krásné a působivé – ale buďme rádi za obřad katolický. Políbení pokoje, kterým kon-
čí obřad svátosti, je potvrzením církevního společenství s biskupem a se všemi věřícími, 
zvláště křesťany.
 Svátost biřmování patří k úkonům, které nás přivádějí blíže k bohu, ke křesťanskému 
životu, ale i k našemu věčnému cíli - spáse. Platí zde vážná slova, která řekl bůh Mojžíšovi 
a tím celému národu židovskému, když mu byly předloženy zákony, pravidla života: „Po-
volávám dnes jako svědky proti vám nebe a zemi: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání 
a kletbu. Zvol si život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.“(Deut 30,19).  P. Antonín Pospíšil
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Z hoMIlIe svatého otce FRantIŠKa K velIKonoČní doBĚ:
 Kdo je však Duch Svatý? Ve vyznání víry říkáme: 
„Věřím v Ducha Svatého, Pána a Dárce života“. Prv-
ní pravdou, ke které lneme v tomto vyznáním víry, je 
to, že Duch Svatý je Kýrios, Pán. To znamená, že je 
opravdu bohem stejně jako Otec a Syn, a z naší strany 
je předmětem téhož úkonu klanění a oslavování, kte-
rým se obracíme k Otci i Synu. Duch Svatý je totiž tře-
tí Osobou Nejsvětější Trojice; je velkým darem Zmrt-
výchvstalého Krista, otevírá naši mysl a naše srdce víře 
v Ježíše jakožto Syna poslaného Otcem a vede nás ku přátelství, ke společenství s bohem. 
 Chtěl bych se však pozastavit především u toho, že Duch Svatý je nevyčerpatelným 
zdrojem života božího v nás. Člověk v každé době a kdekoli touží po plném a krásném 
životě, spravedlivém a dobrém životě, kterému nebude hrozit smrt, ale který bude moci 
dozrát ke své plnosti. Člověk je jakýmsi pocestným, který prochází pouštěmi života, žízní 
po živé, pramenité a svěží vodě, schopné utišit jeho hlubokou touhu po světle, lásce, kráse 
a pokoji. Všichni tuto touhu vnímáme! A Ježíš nám dává tuto živou vodu, jež je Duchem 
Svatým, který vychází z Otce a kterého Ježíš vlévá do našich srdcí. „Já jsem přišel, aby měli 
život a aby ho měli v hojnosti“ (Jan 10,10). 

chaRIta ZáBŘeh
RoZuMíMe PenĚZŮM. Charita Zábřeh vás zve na sérii přednášek: „Ro-
zumíme penězům“ uskutečněné v rámci projektu Abeceda rodinných financí. 
Setkání se uskuteční v úterý 21.5.2013 od 9 do 13 hodin v Penzionu pro dů-
chodce v Hněvkově. Přednáška se zaměřuje na základní principy hospodaření 
domácností, potřebnost vedení rodinného rozpočtu, základní pravidla smluv-

ních vztahů až po principy zodpovědného zadlužování. Navazující přednášky proběhnou 
4. a 11. června na stejném místě. Účast je zcela zdarma a připraveno je i drobné občerst-
vení. Přihlášky a bližší informace podá koordinátorka projektu Zdeňka Hrubá na tel. čísle 
734 435 080 nebo emailem: socialni.sluzby@charitazabreh.cz.

PoMŮcKY K PalIČKování. Pro naši klientku, která podlehla kouzlu paličkování, shá-
níme herduli a paličky. Pokud je nevyužíváte a můžete je věnovat nebo zapůjčit, budeme 
Vám vděčni. Zanechat je můžete na recepci Charity (každý pracovní den od 7 do 16.30 ho-
din). Děkujeme.  Jana skalická, propagace, tel: 736 509 431

Ohlášky
Do stavu manželského vstoupí:

V sobotu 25. května v kostele sv. Izidora ve Strážné 
Jan Kriegler ze Zábřeha a Daniela beštová z Olomouce

V sobotu 1. června v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze 
Jiří Kret z Telče a Dana badalová ze Zábřeha
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PASTÝřSKÝ LIST NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

Drazí přátelé, 
sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovrši-
la jejich formace a oni přijali zodpovědnost za život 
a rozvoj církve. I pro nás, kteří prožíváme Rok víry, 
je dnešek dovršením naší duchovní obnovy a dnem 
vyslání budovat církev, jejíž členové nežijí podle těla, 
ale podle Ducha (řím 8,4). Dnes znovu prožíváme 
boží příslib: Dám vám nové srdce, vložím do vás no-
vého ducha. (Ez 36,26) Ti, kdo se nechávají vést bo-
žím Duchem, jsou boží synové (řím 8,14), ujistil nás dnes apoštol Pavel. 
 V Roce víry jsem Vás několika pastýřskými listy vyzval ke konkrét-
ním krokům. Připomeňme si, že při vyhlášení Roku víry jsem Vám napsal: 
V našich farnostech uspořádáme krátké kurzy modlitby, pro které jsem při-
pravil malou pomůcku. Rád bych, abyste se zapojili všichni, kteří jen tro-
chu můžete. Poznání boha není jen věcí rozumu, ale i srdce a vůle. Čím 
hlubší je osobní vztah, tím větší je touha po dalším poznání. Čím větší je 
radost z boha, ze života s ním, tím větší je touha přivést k němu všechny, 
na kterých nám záleží. Doufám, že většina z Vás se Malé školy modlitby ve 
společenstvích účastnila a dnes cítíte touhu přivádět k bohu ostatní lidi. 
 Na Vánoce jsem Vám psal: Zvu Vás nejen k častému svatému přijímání 
a opakovanému hlubokému prožívání vánoční radosti z narození Krista ve 
svém srdci, nebo k návštěvám svatostánku s tichým nasloucháním, přátel-
ským zahleděním a posvátným klaněním, ale i k pohledu víry na sebe a na 
všechny, kteří jsou také chrámem božím. Kéž hloubka setkání s bohem nás 
vede k úsilí o čisté srdce dobře připravené pro vzácného Hosta. Kéž úcta 
k bohu, jemuž je zasvěcen chrám, ve kterém se s bohem setkáváme, nás 
vede k zachování posvátného ticha v kostele i mimo bohoslužbu, protože 
tím ukazujeme, jak hluboký vztah k bohu máme. 
 Na začátku velkého postu jsme pojmenovali některé vážné hříchy, které 
je nutné odsoudit, a je třeba pomoci těm, kteří se chtějí dostat z jejich pout. 
Pro mnohé může být změna životního stylu těžká a všechno se nemusí po-
dařit hned. Proto jsem Vás vyzval k vzájemné modlitbě, zvláště za ty, kteří 
chtějí změnit život, ale nemají dost sil a kromě boží milosti potřebují i naši 
konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních důsledků jejich obrá-
cení. 
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 A o Velikonocích: Vím, že pro někoho z Vás může být těžké mluvit o své 
víře, o intimním životě s bohem. Prosím však, najděte odvahu a nemluvte 
mezi sebou o skandálech a špatných příkladech, které nám předkládá te-
levize, ale vyznejte svou víru tím, že budete mluvit o svém vztahu k bohu 
a jeho velkých skutcích. Překonejte ostych a začněte ve své rodině. Snad 
právě v té chvíli zakusíte Ježíšovu přítomnost jako apoštolové. Mluvte také 
s bohem, jak každý sám, tak společně. Vaše společná modlitba je bohosluž-
bou rodinné církve. Prožívejte neděli, která každý týden připomíná veliko-
noční událost vzkříšení jako skutečný svátek. V neděli ať je středem celé-
ho dne mše svatá. V neděli nepracujeme, ale slavíme, odpočíváme v boží 
přítomnosti. Nekonejme ani domácí práce, pokud nejsou opravdu nutné, 
a nechoďme ani nakupovat, abychom nenutili k nedělní práci prodavače. 
 Nežijeme-li už tedy podle těla, ale podle Ducha, pak přidejme další ob-
last: Žijme tak skromně, abychom mohli odmítat nákupy i letní dovolené 
na půjčky, i když vypadají výhodně. Senioři, odmítejte předváděcí akce, na 
kterých se necháte přesvědčit k nevýhodným půjčkám. Učme se nejprve 
šetřit na to, co chceme pořídit, a nespadneme do otroctví dluhových pas-
tí. Nevytloukejme klín klínem. Dejme se vést Duchem Svatým, ne touhou 
po majetku a požitku, potřebou mít všechno, co mají druzí. Umějme se ra-
dovat z víry, z boha a jeho darů. Pak budeme skutečně svobodní a radost 
z Hospodina bude naší silou (Neh 8,10). 
 Naše příprava dnes vrcholí a Pán, který nám dal svého Svatého Ducha, 
nás dnes posílá do světa, abychom byli jeho svědky. Vybavil nás a posílá 
nás: Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky. Dnes vyjděme jako mi-
sionáři do svého okolí. Dělme se o svou víru s nevěřícími slovem i skutkem. 
Nabídněme jim pomoc při poznání Ježíše. Mysleme i na ty, kteří mezi nás 
přijdou jen občas, nebo přestali na bohoslužby chodit. Laskavě je pozvěte, 
případně nabídněte pomoc při zapojení do bohoslužby a přípravě na svá-
tosti. Nepočítejte jen s přesvědčivostí svých slov a argumentů, ale modlit-
bou a obětí jim vyprošujte potřebnou milost a buďte vytrvalí. O tom, co se 
Vám s boží pomocí podaří, mi pak napište. Těším se na Vaše svědectví, na 
dopisy spolupracovníků pastýři, který Vám posílá pastýřské listy. 

 S prosbou „Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvář země“, 
 každému Vám ze srdce žehná 
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KnIhoMol PRoJeKt
 

…aneb o knihách, co dávají lidem křídla…

 Na chvíli jsem se se zprávami o našem Knihomolu od-
mlčela, ale to jen proto, abych si kdesi mezi kapkami Vik-
toriiných vodopádů a krásou Malawských hor na chvíli vydechnula...a vrátila se zpět. A i když 
jsem se moc těšila, tak mi věřte, že poslední kilometry cesty na motorce po polní rozbahněné 
cestě jsem se o svůj život bála více, než když jsme v Zambii skákali jištěni lanem do hloubky 
kaňonu. Nakonec jsme tu rozbahněnou skluzavku i se stavebním materiálem, jež jsem po ces-
tě dokoupila, zdolali.
 Veronika musela odjet domů, takže teď ji už můžete zastihnout na Slovensku, stejně jako 
Peťu, jež se s touto červenou půdou rozloučil minulý týden. Veru vděčím za to, že svým ne-
zdolatelným nadšením pokračuje ve sbírání financí. Chcete-li vědět více, podívejte se ještě 
jednou na naše fb stránky www.facebook/kniznicaburaniro.com anebo www.knihomol.org 
a naleznete tam i další novinky, včetně toho, co je pro nás naprosto nedocenitelnou odměnou 
a to faktu, že nám dobrovolně a bez nároku na cokoli pomáhá řada lidí…děkujeme.
 Stále více se právě tady učím, že když člověk v něco věří a o něco žádá a jde si za tím, tak se 
to nakonec stane. Chvíli jsem se trápila myšlenkou na to, že nemám peníze na splacení solár-
ních panelů, nechala jsem si sice udělat více cenových kalkulací, ale tak jak tak, ty, co byly pro 
mě finančně dostupné, neposkytovaly vůbec žádnou záruku na to, že budou fungovat již nyní, 
natož v budoucnosti.(To je Afrika) Naráz zazvonil telefon a bylo mi řečeno, že mi do burun-
di přijdou darem peníze na solární panely i na dva notebooky. A pak, že se zázraky nestávají. 
Stávají, ale jenom těm, co na ně věří a udělají jim ve svém životě prostor.
Dnes jsem zadávala poslední stavební práce na knihovně. Zbývají jen květiny, pískoviště 
a průlezky pro děti…Už jsem Vám psala, že jsme pojali myšlenku, v dopoledních hodinách 
provozovat v knihovně školku. Sbírám proto náměty na dětské hry, kreslím návrhy na dětské 
hračky, a kdybyste nějaké měli, sem s nimi, protože mi to velmi pomůže.

Jestli vše půjde podle plánu, příští týden dokončíme s no-
minovaným správcem knihovny Theodorem a jeho po-
mocníkem Hermesem registraci prvních knih a snad za tři 
dny proběhne slavnostní otevření knihovny. Další knihy 
budu dokupovat postupně. Solární panely by měly být na-
instalovány v časovém horizontu čtyř týdnů. 
V hlavě mi dozrávají plány na nedělní, edukační (vzdělá-
vací) - nejen čajové dýchánky. Knihovna je umístěna pří-
mo uprostřed městečka, hned vedle farnosti. Místní se po 
absolvování nedělní mše přesouvají rovnou do barů, ale 
žádný z nich nemá takovou zahradu plnou zahradních 
domečků a průlezek pro děti jako my. Mám postavenou 
i malinkou kuchyňku, kde je možno připravovat místní 
pochoutky - hlavně špízy z kozího masa, a protože záro-
veň vedu projekt výstavby stájí pro kozy a krávy a jejich 
chov, tak mi ty dva projekty nakrásně zapadají do sebe. 
Z výdělku se tak alespoň bude spolufinancovat knihovna 
a její pracovníci. během těchto nedělních dýchánků chce-
me mít přednášky se zdravotnickým personálem, místní 
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inteligencí, atd. Věříme, že to pomůže rozšířit obzory i těm, kteří jsou 
negramotní. 
Možná ani tak nejde o knihovnu, ale právě o to posouvání hranic…kni-
hy bývají plné lidí a jejich životních osudů. Tyto literární postavy nás ne-
sobecky staví na svá vlastní ramena, abychom mohli vidět více…
My, bílí, obklopeni všemi možnými médiemi, jsme na to možná už za-
pomněli…A já si na to vzpomněla, právě když jsem hledala knihu Al-
chymista.
Děkuji za to, že mně - vy všichni tam a všichni tady, dáváte zakusit to, co 
znamená být člověk člověku člověkem…J))    
 Eliška (redakčně zkráceno)

ModlItBa PRo KaŽdÝ PRst RuKY 
1.  Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou ti nejblíže. 
Jsou to lidé, na které si vzpomeneme nejsnadněji. Modlitba za naše drahé je 
„milá povinnost.“
2.  dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí, vzdělávají a pe-
čují o druhé. Sem patří učitelé, profesoři, lékaři a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby 
ostatním ukazovali správný směr. Vždy na ně pamatuj ve svých modlitbách.
3.  další prst je největší. Připomíná nám naše vůdce. Modli se za prezidenta, poslance, 
podnikatele a další zodpovědné. Jsou to lidé, kteří řídí osud naší vlasti a ovlivňují veřejné 
mínění. Oni potřebují boží vedení.
4.  Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to náš nejslabší prst, což 
může potvrdit každý učitel hry na klavír. Tento prst nám má připomínat modlitbu za slabé, 
zkoušené a nemocné. Oni potřebují tvé modlitby ve dne i v noci. Modliteb za ně nebude 
nikdy dost. Prsteníček nás zve i k modlitbě za manželské páry.
5.  nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně malými se máme cítit před 
bohem a před bližním. bible říká, že „poslední budou prvními.“ Malíček ti připomíná, aby 
ses modlil za sebe. Poté, co se pomodlíš za všechny ostatní, lépe pochopíš, jaké jsou tvé po-
třeby a uvidíš je správným úhlem pohledu.   papež František

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 12. května: Štíty 2.320; Cotkytle 640; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. stanislav suchánek 

V kapli sv. Martina na Olšanských Horách se koná tuto neděli 19. května ve 14.30 hod. 
májová pobožnost a mše svatá. srdečně zvou farníci z Olšan

cotKYtle. Tuto neděli o Slavnosti Seslání Ducha Svatého při-
jmou biřmovanci při mši svaté v 10.30 hod. z rukou Mons. Jose-
fa Nuzíka, generálního vikáře olomouckého arcibiskupství svátost 
biřmování. Při mši svaté oslavíme také patrona kostela sv. Jana Ne-
pomuckého. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.  
                                                                              P. stanislav suchánek
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 12. května: Červená Voda 1.860, Písařov 1.181, Jakubovice 841, Moravský 
Karlov 240 Kč. Dary: Červená Voda – na opravu varhan 500 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

„osMÝ” daR ducha svatého
 Skot si na smrtelné posteli nechal k sobě zavolat svého kamaráda a skomíravým hlasem 
mu pověděl: „Johne, mám k tobě poslední prosbu a chtěl bych, abys mi ji splnil.“„Ale jen 
mluv, Angusi, jen mi to pověz.“ „Ve sklepě schovávám dlouhé roky jednu láhev výtečně dob-
ré whisky. Chci, abys po mém pohřbu láhev vzal a nalil ji na můj hrob...“ „Jen buď klidný, 
Angusi, whisky tam každopádně naliju, ale chci se zeptat ještě na jednu věc.“
„Mluv, můj příteli.“„Ještě než ji vyliju na tvůj hrob, mohl bych ji nechat projít svými led-
vinami?“
K zamyšlení: Proč neprosit boha, aby nám kromě pěti smyslů a sedmi darů Ducha Svaté-
ho, které už jsme od něj darem dostali, nenadělil ještě další dar: smysl pro humor?
Pro úsměv: V nemocnici pracoval lékař, který byl kvůli své pleši často terčem narážek 
a vtípků. Po takové jedné narážce z úst zdravotní sestry se k ní obránil se slovy:
„Milá slečno, bůh stvořil hlavy dokonalé, a pak ty další, které ale musel pokrýt vlasy.“
 Hojnost darů Ducha Svatého, mezi nimi i smysl pro humor Vám všem o Letnicích vy-
prošují misionáři z Loštic.  P. Pavel Kavec, CM
PRoGRaM nocI KostelŮ 24. května 2013 - kostel sv. Jiří – Moravičany:
 18 hod. mše svatá, 18.45 – 19.15 dějiny kostela, 19.15 – 20.15 prohlídka věže, cesta ke 
zvonům, prohlídka stroje hodin, 19.15 – 20.15 varhany zblízka, 20.15 – 20.45 vystoupení 
scholy JIřINKY, 20.45 – 21.30 prohlídky interiéru kostela s odborným výkladem. 

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 12. května: Tatenice 740; Hoštejn 700; Lubník 720; Kosov 1.750 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
K nocI KostelŮ se i letos připojí kostely v Tatenici a Hoštejně, v obou kostelech v čase 
od 19 do 22 hod. 

postřelmovsko    postřelmovsko

sbírka na pomoc křesťanům v Pákistánu byla: v Postřelmově 2.750, v Chromči 1.040, 
v Sudkově 2.000 a v Lesnici 1.640 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán jejich štědrost.   P. Vladimír Jahn

noc KostelŮ. stejně jako loni, bude v pátek 24. května ote-
vřen pro všechny taky kostel v Brníčku. V 17.30 hod. začneme 
májovou pobožností. V 19.30 hod. je připraven program pro děti 
„Putování po stopách sv. Cyrila a Metoděje“. během večera si mů-
žete prohlédnout výstavu modlitebních knížek a obrázků.
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 12. května: Mohelnice 3.884; Úsov 765; Studená Loučka 364 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara 
V úterý 28. 5. 2013 ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková 
Ve středu 29. 5. 2013 se po mši sv. na faře v 18.45 hod. koná setkání lektorů nad Písmem

Z MohelnIcKé FaRní KRonIKY
V den sv. Anny r. 1942 byl jsem uveden na faru v Mohelnici! Při investituře 
mi kdosi řekl: „Vy můžete být nejmladší v řadě zdejších farářů!“ Je-li to prav-
da, nemohu dosvědčit. Ale mnohokrát říkávali mohelničtí farníci: „ V tomto 
století je jedním, který přinesl mnoho dobré vůle!“ A to je pravda!
 Takto začínají v kronice zápisy mohelnického faráře THDr. Rober-
ta Jaschka. Narodil se jako první dítě rolníků Josefa a Klothildy Jaschkových 3. července 1902 
v Melči u Opavy. Po školních letech vstoupil r. 1914 na knížecí arcibiskupské gymnasium 
v Kroměříži. Počátkem r. 1918 přešel se 70 spolužáky ukončit studia do bruntálu, kde r. 1922 
maturoval. Po maturitě odešel Robert studovat na teologickou fakultu v Olomouci. Po dokon-
čení studií přijal 5. 7. 1927 z rukou nejdůstojnějšího pana arcibiskupa Dr. Prečana kněžské 
svěcení. Poněvadž mladý THDr. Jaschek měl důvěru představených, byl povolán do chlapec-
kého semináře v bruntále. Zde tři roky působil jako prefekt různých věkových skupin. Pak mu 
byla svěřena funkce spirituála. V roce 1939 ústav několik měsíců vedl.
 Jak píše Dr. Jaschek v kronice „na vlastní přání jsem milé působiště opustil, abych po 3 roky 
konal prostou duchovní správu jako farář v Třebářově (Triebendorf) u Moravské Třebové. Byla 
to má léta učednická v novém, nezvyklém životě. Když po delším uprázdnění byla stále volná 
Mohelnice, rozhodl jsem se jí, s využitím svých seminárních časů dosáhnout. Volba J. E. knížete 
arcibiskupa padla mezi čtyřmi spolukompetenty na mne! Takže - přes válečnou dobu - opět balit 
a jako neznámý jet do Mohelnice.“
 Do úřadu mohelnického faráře jej uvedl místní rodák, kanovník Msgr. Antonín Klug. Uby-
toval se v kaplanském domě, stravoval se na faře. Pak začala všední duchovní práce. Jak sám na-
psal - „o vážnosti válečné doby svědčí i 27 bohoslužeb za padlé farníky v roce 1943“. S koncem vál-
ky se Mohelnice proměnila ve dvojjazyčné město, což přinášelo duchovní správě nemalé staros-
ti. Následovaly volby v roce 1946 s vítězstvím komunistů. Po odsunu německých občanů, byly 
bohoslužby jen v českém jazyce. Velké změny následovaly po únoru 1948 a po volbách, v nichž 
již zvítězili kandidáti Národní fronty. Následovala 50. léta se zrušením církevních svátků, ode-
bráním matrik farním úřadům, klesající návštěvností bohoslužeb, přihlašováním dětí do ná-
boženství. Měnová reforma, odevzdání a prodej fary, stodoly a farní zahrady, úmrtí dlouholeté 
farské hospodyně Marie Hedwigerové, přesvědčování dětí, aby navštěvovaly náboženství. Tyto 
i mnohé další události farář těžce nesl. V roce 1960 na Velikonoce, byl nucen Dr. Jaschek vyhle-
dat lékařské ošetření v nemocnici ve Šternberku - onemocněl parkinsonovým syndromem. 1. 
září 1962 byl pensiován a odstěhoval se na faru do Vyšehorek. 24. září r. 1964 se vystěhoval do 
NSR, kde 20. května 1965 v Kaufbeuren umírá. Pohřben byl 22. května v Munsterberg. Obřad 
vedl jeho spolužák P. F. Wanka, za účasti Jaschkových krajanů z Melče u Opavy. 
 Kdo jste thdr. Roberta Jaschka znali, vzpomeňte na něj v modlitbách. Mše sv. za zemře-
lého, bude obětována ve středu 22. května v 18 hod. ve farním kostele v Mohelnici.   
  Bartoš H
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tuto nedĚlI Je ve vŠech FaRnostech sBíRKa na cíRKevní ŠKolství
sbírky z neděle 12. května: Zábřeh 8.580; Jedlí 1.600; Svébohov 2.000; Klášterec 1.035; 
Zvole 2.950; Hynčina 400; Postřelmůvek 680 Kč. 
dary: Zábřeh – na kněžský seminář 1.000; Jedlí – na opravy 1.500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

24. KvĚtna PŘIJMĚte PoZvání na noc KostelŮ.
Kostel sv. BaRBoRY. V opraveném kostele sv. 
barbory vám od 19 hod. zazpívají SEVEROMO-
RAVŠTÍ UČITELÉ. 
 Od 20 hod. se vám potom představí v kompo-
novaném pořadu s hudbou klasiků a starých mis-
trů pan Josef Adamec, bc. Veronika Valentová, Ka-
rel Hampl a Martin Hroch. 

noc KostelŮ v kostele sv. Bartoloměje začne-
me obvyklou páteční mší svatou v 18 hod. a po je-
jím skončení bude následovat program, ve kterém nabízíme: ve 20 hod. prohlídku interiéru 
kostela svatého bartoloměje s odborným výkladem RNDr. Františka Johna Ph.D., od 21 do 
22 hod. můžete využít možnosti rozhovoru s knězem, od 21 do 23.30 budou probíhat ko-
mentované prohlídky, ve 22 hod. zazpívá a zahraje rytmická schola, kterou vystřídá až do 
půlnoci varhanní hudba. 
 Po celý večer a noc bude probíhat prezentace Charity, prohlídky věže a farního muzea 
a budete moci nahlédnout do obrazových materiálů k zábřežské kronice od roku 1994 do 
dneška. 

noc KostelŮ bude v Zábřeze probíhat také v Křesťanském centru (pěší zóna u billy) 
v čase od 18 do 23 hod. Program najdete na www.aczabreh.cz

noc KostelŮ ve svéBohovĚ začne v 18 hod. a skončí ve 22 hod. V 18.30 zahra-
je bELFIATO QUINTET a od 20 hod. můžete zhlédnout snímky z opravy střechy kostela 
s výkladem a diskusí. 

na www.nockostelu.cz najdete podle krajů nebo diecézí všechny kostely, které jsou při-
hlášeny k nocI KostelŮ, jejich adresu, historii i podrobný program. 

XXXIII. PĚŠí PouŤ
Z KRaKova do Čenstochové 
se letos uskuteční od pondělí 5. do pondělí 12. srpna. Délka trasy cca 
150 km (denně 25 km), cena 1.400 (studenti 1.300 Kč) zahrnuje ces-
tovné do Polska a zpět, cestovní pojištění a organizační náklady. 
Přihlásit se můžete do 15. 7. 2013. 
Kontakt: P. Pawel Zaczyk, tel. 736 139 264, pawelzaczyk@onet.eu.  
Více se o pouti můžete dozvědět na www.kyjov.dekanat.cz/akce


