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15. 6. 2014
Ročník XXI., číslo 24

slavnost nejsvětější trojice
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

Žalm (Dan 3,52-56)
Požehnaný jsi, Pane, bože našich otců, 
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. 
Požehnané je tvé slavné svaté jméno 
O: a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky. 
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě 
O: a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky. 
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně 
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky. 
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny 
a trůníš na cherubech, 
O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky. 
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
O: a velebený a plný slávy navěky.

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství 
svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, 
abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného 
božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.                                        Amen

1: Ex 34,4b-6.8-9  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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Farnost jeDlí – slavnost nejsvětější trojice. Tuto neděli 15. června ve 
14.30 hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), k modlitbě ke cti a slávě Nejsvě-
tější Trojice. Pobožnost povede P. bohuslav Směšný.  P. František Eliáš

Farnost Maletín. Tuto neděli 15. června v 15 hod. bude jako obvykle slavena mše 
svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.  P. František Eliáš

*  V pondělí 16. června v 18 hod. v kapli Narození Panny Marie v Rovensku bude slavit mši 
svatou novokněz P. Vojtěch Loub. Po skončení mše svaté udělí novokněžské požehnání. 
   P. Ladislav Sovadina
*  V úterý 17. června v 18 hod. bude slavit mše svatou v kostele sv. barbory P. František 
Dostál, bývalý zábřežský kaplan, který nyní působí v Hustopečích nad bečvou. 
 Všichni jste srdečně zváni. 

slavnost těla a Krve PÁně slavíMe ve ČtvrteK 19. Června: 
Ten, kdo se živí Kristem v eucharistii, nemu-
sí čekat na věčný život až po smrti: má jej už 
na zemi jako prvotinu budoucí plnosti, která 
pojme člověka v jeho úplnosti. „Kdo jí mé tělo 
a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkří-
sím v poslední den“ (Jan 6,54).
Mše svaté: v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod.
ve svébohově v 18.00 hod. Po skončení mše 
svaté půjdeme průvodem ke kaplím.
v jedlí ve středu 18. června v 17.00 vigilie 
slavnosti.                                 P. František Eliáš

*  První svatÉ PŘijíMÁní. v neděli 22. 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 22. června při mši svaté 
v 10.15 hod.  P. František Eliáš

*  jeDlí. V neděli 22. června v 9.00 hod. oslaví farnost Jedlí mší svatou narození svého 
patrona sv. Jana Křtitele. Liturgii mše svaté doprovodí pěvecký mužský sbor řádu sv. Hu-
berta  P. František Eliáš

*  PoBUČí. V neděli 22. června v 15 hod. v kostele sv. Jana a Pavla budeme slavit mši 
svatou.  P. Ladislav Sovadina 

* * *
KatolicKÝ DŮM. Nejenom seniory zveme na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem, 
které se uskuteční v úterý 17. června. Známé melodie zahraje populární skupina F-bAND 
z Klášterce. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
                            Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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PoUtě a eXercicie

PoUŤ K Marii Goretti. buďte součástí rodící se tradi-
ce! Třetí ročník putování ze Zábřeha do Hoštejna za sv. Ma-
rií Goretti startuje 21. 6. 2014 v 8.00 v Zábřeze na vlakovém 
nádraží. Cestou se zastavíme v Pobučí na adoraci. V Hoštej-
ně je v plánu mše svatá v 15.00 s otcem Petrem Káňou. Tě-
šit se můžete nejen na duchovní zážitek, ale také na spoustu 
kamarádů a krásnou přírodu. I tato akce se koná pod zášti-
tou o. s. Sarkander.             Animátoři zábřežského děkanátu.

PoUŤ na tUrZovKU. Pouť se uskuteční v sobotu 28. června, cena 350 Kč. 
Odjezdy: Jestřebí 6.30, Ráječek 6.40, Zábřeh-Valová 6.45, železniční stanice Zábřeh 6.55, 
Rájec 6.50, Zvole 7.00 hod.   Helena Pěničková tel. 608 311 469

eXercicie s otceM lveM na svatÉM KoPeČKU U oloMoUce
 V Norbertinu, který je vybudován v prostorách klášte-
ra sester premonstrátek na poutním místě Svatý Kopeček 
u Olomouce pořádá farnost Zábřeh ve dnech od 3. do 9. 
července duchovní obnovu s otcem lvem eliášem. 
Cesta na Svatý Kopeček je ve vlastní režii. Začínáme ve 
čtvrtek v bazilice v 16 hod. mší svatou a končíme ve středu 
po snídani. Cena za ubytování a stravování je u jednolůž-

kových pokojů 2.800 a u dvoulůžkových 2.600 Kč. Hlásit se můžete v zábřežské farní kan-
celáři, případně telefonicky nebo mailem. 
   Hana Lexmanová 583 414 531, mobil 731 626 509, mail rkfzab@rps.cz 

 Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou na exercicie 
s P. lvem Pavlem eliášem, oFMcap., které se uskuteční ve dnech 13.– 19. července 2014. 
téma: na cestě proměny (člověk-důkaz boží existence, hřích, muž a žena, modlitba).
Program začíná v neděli 13. 7. v 17.00 večeří a končí v sobotu 19. 7. v 10.30 hod.
 Exercicie jsou určené pro všechny, bez omezení.
 Přihlásit se lze do 2. 7. 2014: e-mail: info@premonstratky.cz

P. Pawel Zaczyk zve na Pěší PoUŤ Z KraKova Do 
ČenstocHovÉ, která se letos uskuteční 5. 8. (útery) 
až 11. 8. (pondělí). Délka trasy cca 150 km (denně 25 
km). Cena je 1.400 Kč (studenti 1.300Kč). Zahrnuje ces-
tovné do Polska a zpět, cestovní pojištění a organizační 
náklady. První den tradičně navštívíme Łagiewniky a no-
vou baziliku sv. Jana Pavla II. a večer je čas si prohlédnout 
starý Krakov. Do Polska a zpět společně pojedeme auto-
busem z Přerova. Přihlásit se můžete do konce července. 
Kontakt: P. Pawel Zaczyk, tel. 736139264, pawelzaczyk@
onet.eu (šternberský kaplan) nebo P. Jan Šimoník (žeravický farář), jansimonik@seznam.
cz. Podrobné informace je možné získat u kněží a na www.kyjov.dekanat.cz.
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jUBileUM 260 let 
Děkanský chrám sv. Bartoloměje v Zábřeze vstoupil do 260. 
roku nepřetržité služby zábřežským farníkům. 
 Je to vhodný impulz k tomu, abychom před slavností sv. bar-
toloměje pokročili s péčí o něj. V jeho interiéru čekala až dosud na 
vyčištění, údržbu a odbornou péči výpravná řezbářská architektu-
ra nad křtitelnicí. Péče o tento monument se ujal, dnes již zkušený 
restaurátor, Mgr. art Dušan Rohlík z Hoštejna, který se podílel na 
regeneraci interiéru kostela již před lety. Povolal svého kamaráda 
restaurátora Otakara Kaloče, který vede dobrovolné pomocníky, 
aby práce rychle pokračovaly a lešení nepřekáželo liturgii.
 brzy se také objeví na věži kostela horolezec břetislav 
Zemene, aby vyspravil nátěry fasády, které jsou ve výškách v okolí 
říms, extrémně zatížené pově-
trnostními vlivy.
Zároveň již máme stavební 
povolení na stavební úpravy 
sakristie, které se týkají zvláš-
tě výměny některých oken 

a dveří, záchovy a ochrany oken památkově chráně-
ných a také výměny klempířských prvků. 
 Dále je součástí stavebního povolení demontáž 
podhledu v prvním patře sakristie (na oratoři) a opra-
va původního stropu a natažení nové štukové omítky.
 Ve věži čeká na výměnu dosluhující elektroinsta-
lace. 
 Samozřejmě se opravy neobejdou bez modlitby za 
boží požehnání, bez finanční pomoci a pomoci dob-
rovolníků, které tímto prosíme o pomoc.
 Sbírka určená na opravy bude příští neděli 22. 6. 
Kdo by chtěl poslat svůj finanční dar na účet farnosti 
Zábřeh, ať tak učiní pod variabilním symbolem 2214 
na číslo účtu 1902287359/0800.         P. František Eliáš

BiŘMovÁní
 O slavnosti Seslání Ducha Svatého vyvrcholila příprava biř-
movanců přijetím svátosti biřmování z rukou arcibiskupa Jana 
Graubnera. biřmovanci připutovali z více míst našeho děkanátu 
i celé arcidiecéze. 
 Společenství biřmovanců a biřmovaných se bude dále schá-
zet každý pátek v 19 hod. na faře v Zábřeze nad Písmem svatým 
a rádo mezi sebe přijme další křesťany mladé i starší, kteří dopo-
sud tuto svátost nepřijali a chtějí prohloubit svou víru a zapojit se 
do společenství.                                                       P. František Eliáš 
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„K MírU je tŘeBa oDvaHY, MnoHeM více neŽ K veDení vÁlKY“ 
 Ve vatikánských zahradách se v neděli 8. června s papežem Františkem společně modli-
li za mír izraelský prezident Šimon Peres, prezident Státu Palestina Mahmúd Abbás a kon-
stantinopolský patriarcha bartoloměj I. 
„Uslyšeli jsme povolání, na které musíme odpovědět: Povolání rozbít spirálu nenávisti 
a nepřátelství, rozbít ji jediným slovem: Bratr. Abychom mohli říci toto slovo, musíme 
všichni pozvednout oči k nebi a poznat, že jsme děti jednoho Otce,“ vyjádřil papež.

 KněŽsKÉ svěcení

 V neděli 29. června 2014 
 o Slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla
 Dom Samuel, opat kláštera Matky boží v Novém Dvoře
 nechá vysvětit na kněze
 bratra Maria Lva 
 (Ondřeje Franka, mateřská farnost Svébohov).

Farnost Svébohov vypravuje autobus. Několika z vás nabízíme možnost doplnit volná mís-
ta v autobuse a osobně se slavnosti kněžského svěcení v klášteře bratrů cisterciáků zúčast-
nit. Odjezd v neděli 29. června ve 3.00 hod. ze Zábřeha – Valové, ze Svébohova ve 3.15 hod. 
Jízdné splatné v autobuse je 500 Kč, na slavnostní oběd jsme pozvaní do kláštera. Závazně 
se přihlásit můžete ve farní kanceláři v Zábřeze u paní H. Lexmanové (tel. 731 626 509)

cHarita ZÁBŘeH
Poděkování. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli a přispívají Charitě svými 
dary do pokladničky umístěné v kostele sv. bartoloměje. Ke dni 10. června byl 
její výtěžek 1.210 Kč. Děkujeme vám za podporu charitního díla. 
 Pokud byste chtěli svoji Charitu podporovat pravidelně, můžete se zapojit do 
akce

„Koruna denně pro charitu“ či jednoduše odeslat dárcovskou sms ve tvaru DMS CHA-
RITAZAbREH na číslo 87777. 
 Tyto prostředky budou využity na pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek 
pro seniory, nemocné a lidi s postižením.  Více informací vám podá Jana Skalická. 

Prosba – nábytek, dvoukolák. Obracíme se na vás s prosbou. Můžete-li věnovat nepotřebné 
či jinak doma nevyužívané skříně (nejlépe pološatní), jídelní stoly a židle, postele-jedno-
lůžka (válendy), ozvěte se, prosím, vedoucímu střediska Naděje Františku Klíčovi, tel.: 736 
509 436; nadeje@charitazabreh.cz. (Věci potřebujeme k doplnění našeho humanitárního 
skladu nábytku, elektrospotřebičů a dalšího vybavení domácnosti.)
 S prosbou se na vás obrací i pracovníci technického úseku: velice by uvítali dvoukolák 
(káru) – jakékoliv velikosti, v jakémkoliv stavu. Pokud vám někde takový manipulační pro-
středek zahálí či zavazí, kontaktujte nás. Děkujeme vám. 

  Jana Skalická, propagace@charitazabreh.cz, tel. 736 509 431
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 8. června: Červená Voda 2.004, Písařov 866, Jakubovice 807 (z neděle 1. 6. 
1.017), Domov důchodců sv. Zdislavy 191 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč
slavnost těla a Krve PÁně oslavíme: v Jakubovicích ve čtvrtek 19. 6. v 16.00 hod.; 
v Červené Vodě v neděli 22. 6. v 8.30 (změna), po skončení mše svaté průvod, v Písařově 
v neděli 22. 6. v 10.30 hod., po skončení průvod. 
 Farní Den farností Písařov a Jakubovice bude v neděli 22. června od 15 hod. na faře 
v Písařově. Pivo a nealko zajištěno, něco na opékání s sebou. Pro děti tradiční hra „dobývá-
ní fary“, soutěž v lukostřelbě, jízda na koni. 
 Farní Den farnosti Červená Voda bude v sobotu 28. června od 16 hod. na faře v Čer-
vené Vodě. Pivo, nealko a vepřová kýta zajištěny. Tradiční soutěž v lukostřelbě, hry pro 
děti.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

Bůh před člověkem „nezavírá dveře“...
V létě roku 2007, poblíž Krakova, se podařilo lidem ulovit piraňu, 
obávanou rybu s ostrými zuby, která žije v řekách a jezerech Jižní 
Ameriky. Jak se dostaly piraně do Polska?
Je pravděpodobné, že se někteří turisté po návratu z prázdnin chtě-
li zbavit těchto hrozných ryb a tak je vyhodili do Visly. A že to 
může být nebezpečné pro ty, kdo se zde koupají?
To nás nezajímá! Důležitější je, že se nebezpečí už nedotýká nás!
K zamyšlení: Nejhorší věta na světě zní: „Když zavřu dveře svého 
domu, nic jiného už pro mě neexistuje!“ být člověkem však zname-
ná nechat dveře a okna otevřená, jinak riskujeme smrt duše. „bůh 

poslal svého Syna, aby byl svět skrze něho spasen“(Jan 3,16.)
 Tajemství Trojjediného boha je obsaženo taky v nepochopitelné lásce k nám. bůh ote-
vřel a má otevřeno pro nás. Jak odpovím?  P. Pavel Kavec,CM

*  Tuto neděli 15. 6. v 15.00 hod. zveme všechny na mši svatou do kaple Svaté Trojice 
v obci Doubravice.  P. Miroslav Obšivan 

 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 8. června: Štíty 2.430; Cotkytle 580; Horní Studénky 2.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať. P. Stanislav Suchánek 

PoUtě Ke sv. janU KŘtiteli:
*  do Heroltic vás zveme na pouť v sobotu 21. června. Mše svatá v 18.00 hod. 
*  ve Zborově oslavíme sv. Jana Křtitele v sobotu 21. června při mši svaté v 10.00 hod. 

Farní Den – pro všechny farnosti bude v pátek 27. června na faře ve Štítech od 15 hod. 
Pěkné počasí s sebou.....                                       P. Stanislav Suchánek 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 1., a na církevní školství z 8. června: Mohelnice 3.283, 4.597; Úsov 712, 
1.123; Studená Loučka 280, 750 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara
V úterý 24. června ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

farnosti spravované z  tatenice

sbírka z neděle 8. června: Lubník 820, Tatenice 1.500, Hoštejn 1.850, Kosov 410 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

Srdečně zveme na aBsolventsKÝ varHanní Koncert Vojtěcha 
Poláka, žáka ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu brno, který se uskuteční 
v neděli 15. června od 16.00 hod. v kostele sv. jana Křtitele v tatenici. 
Spoluúčinkují: Pavel Hamřík zpěv, Marie Poláková housle, Jiří Zatloukal 
lesní roh, Jana Hamříková varhany.

*  PoUŤ k sv. janu Křtiteli oslavíme v tatenici v neděli 22. června v 10.00 hodin. 
s tím souvisí i změny mší sv.: Lubník v sobotu 21. 6. v 18.30 (s nedělní platností), v neděli 
22. června Kosov v 7.30, Hoštejn 8.45 hod. Každý poutník je srdečně vítán.

*  PoUŤ k svatým Petru a Pavlu oslavíme v lubníku v neděli 29. června v 10 hodin.
 s tím souvisí i změny mší sv.: v sobotu 28. 6. v 18 hod. v Tatenici (s nedělní platností), 
v neděli 29. 6. v Kosově v 7.30 hod. a v Hoštejně v 8.45 hod.  P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko    postřelmovsko  
Ve středu 18. června od 19.30 hod. bude biblická hodina na faře v Postřelmově. 

slavnost těla a Krve PÁně oslavíMe:
*  v chromči ve čtvrtek 19. června. Mše svatá začíná v 17.30 hod. a průvod obcí v 18.30 
hodin. 
*  v Postřelmově v neděli 22. června. Mše svatá začíná v 8.00 hod. a průvod obcí v 9.00 
hodin. 
*  v lesnici v neděli 22. června. Mše svatá začíná v 11.00 hodin. 
Mše svatá s nedělní platností bude v Chromči v sobotu 21. června v 18.00 hodin a v Sudko-
vě v sobotu v 16.30 hodin.  P. Vladimír Jahn
 

* * *
svatojÁnsKÉ slavnosti ve velKÝcH losinÁcH.
 řKF Velké Losiny vás zve na Svatojánské slavnosti, které se konají od pátku 20. 6. – 22. 
6. 2014. Program: pátek: 17.00 mše svatá, po ní koncert písničkářky Evy Henychové
Sobota: 14.30 skupina Gentlemens Singers s programem „Cestování v čase“, kdy nám při-
blíží skladby od gregoriánského chorálu až po americké spirituály.
16.30 poutní bohoslužba, 18.00 přednáška ředitele televize NOE P. Leoše Ryšky
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sbírka z neděle 8. června na církevní školství: Zábřeh 11.020; Postřelmůvek 380; Roven-
sko 1.610; Jedlí 2.100; Svébohov 1.900; Klášterec 1.640; Zvole 3.580; Hynčina 260; Hněvkov 
500 Kč. Dary: Svébohov – na potřeby farnosti 5.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

jÁHensKÁ a KněŽsKÁ svěcení
Jáhenské svěcení pro olomouckou arcidiecézi přijmou v sobotu 21. 6. 
2014 v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci z rukou otce bisku-
pa Josefa Hrdličky: Mgr. Zdeněk Mlčoch z farnosti Rataje, Mgr. Ing. Josef 
Slezák z farnosti březnice, Vilém Pavlíček z farnosti Svitavy, Mgr. Pavel 
Macura z farnosti Zlín – Jižní Svahy. Pro provincii kapucínů v České re-
publice br. Cyril Josef Komosný OFM Cap. 
Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 28. 6. 
2014 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olo-

mouckou arcidiecézi tito jáhnové: Mgr. František Ponížil z farnosti Sobotín a Mgr. Karel 
Skočovský, Ph.D. z farnosti Slušovice. 
 Do jáhenské a kněžské služby vyprošujeme kandidátům svěcené hojnost božích milostí.

veleHraDsKÉ slavnosti 4. – 5. července 
 Všechny věřící zveme 
k účasti na Národní pou-
ti na Velehradě, která za-
číná večerem lidí dobré 
vůle a v sobotu budou 
slavnosti pokračovat 
nÁroDní PoUtí.
 Podrobný program 
celých slavností najdete 
na stránkách http://www.farnostvelehrad.cz. a www.velehradinfo.cz.

větrÁní KostelŮ a KaPlí – přípis z arcibiskupství.
 Při náhlém vzestupu venkovní teploty dochází v interiérech kostelů a kaplí k vlhnutí 
stěn, varhan, obrazů atd., které způsobuje škody. Projevy vlhnutí jsou extrémně nebezpeč-
né v situacích, kdy venkovní teplota náhle a prudce stoupne a interiér kostela ještě na ni 
není připraven. Z toho plyne závěr, že při prudkých změnách je třeba větrat velice opatrně 
a neotevírat dveře a okna dokořán. (Celý článek je ve vývěsce v kostele sv. bartoloměje.) 
    Převzato z ACO 3/2014

KristÝn slUŽeBníK s.r.o. Ve středu 18. června 2014 od 9 hod. do 16 hod. bude opět 
na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje 

kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ 
T-Mobile, spolu s pracovnicí, která má na starost energie pro domác-
nost. Podmínkou pro nová zapojení do sítě T Mobile je souhlas fará-
ře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento souhlas 
vázána.                P. František Eliáš, děkan
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