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12. 7. 2015
Ročník XXII., číslo 28

15. 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

brno, náměsTí svobody
17. října 2015

Kéž mohu slyšet, 
co mluví 
Hospodin, Bůh:
 – jistě mluví 
o pokoji 
pro svůj lid 
a pro své svaté.

Žalm 85

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; 
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje 
křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje. 
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 85   Pane, ukaž nám své milosrdenství!
1: Am 7,12-15                                        2: Ef 1,3-14                                              Ev. Mk 6,7-13 
Ordinárium: latinské č. 509                 příště Olejníkovo č. 502
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sváTKy a PamáTKy TÝdne
Pondělí 13. července Sv. Jindřicha 
Úterý 14. července Bl. Hroznaty, mučedníka 
Středa15. července Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
Čtvrtek 16. července  Panny Marie Karmelské 

novokněžské požehnání bude otec martin v zábřeze a ve zvoli udělovat 
tuto neděli 12. července po dopoledních bohoslužbách.  red. 

anděláriUm 2015. 
První oficiální ročník sochařského sympozia od 11. do 18. července v Rejcharticích (u kos-
tela). Sjednocující téma andělů poskytuje pro tvůrce širokou míru inspirace a svobodného 
způsobu sebevyjádření. vernisáž děl v sobotu 18. července od 15.00 hod.  
  www.andelarium.cz

maleTín. V neděli 19. července v 15.00 bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše 
v Maletíně.  P. František Eliáš 

adoraČní den FarnosTi jedlÍ je o svátku sv. Anny v neděli 26. července. 

ČervenCovÉ seTKání domáCíCH PeČovaTelŮ 
 Ve středu 22. července vás zveme na setkání laických pečovate-
lů v domácnosti. Téma „Podpora člověka trpícího demencí“ poskyt-
ne informace o jednotlivých formách onemocnění, jejich projevech a 
specifikách. Cílem setkání bude naučit se základní komunikační do-
vednosti v péči o nemocného s demencí, získat přehled o možných ak-
tivizačních technikách a poskytnout rady pečujícím pro vlastní psy-
chohygienu. Přednášet bude Ing. Mgr. Markéta Horáková. Setkání 
začíná v 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
   Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

KrisTÝn slUŽebníK s.r.o. ve středu 15. července 2015 od 9 hod. 
do 15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní spo-
lečnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobi-
le a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další 

pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost. Podmínkou pro nová zapojení do 
sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento 
souhlas vázána.  P. František Eliáš, děkan

národní eUCHarisTiCKÝ KonGres v brně 17. října 2015
Pokud se na kongres chystáte ve větší skupině, při-
hlaste se, prosíme, skrze své faráře na webových 
stránkách http://www.nek2015.cz/rezervace.           
                                             Organizátoři kongresu 
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v sobotu 4. července 2015, vydali biskupové českých a moravských diecézí, spolu 
s předsednictvem ekumenické rady církví, prohlášení k migrantům. 

ProHláŠení ČbK a PředsedniCTva erC
K aKTUální oTázCe miGraCe
 Jako katoličtí biskupové českých a moravských diecézí 
a členové předsednictva Ekumenické rady církví (ERC) vní-
máme naléhavost potřeby solidarity s oběťmi válek a nábo-
ženské nenávisti, ale zároveň i obavy naší společnosti ply-
noucí ze současného přílivu migrantů do Evropy. 
 Uvědomujeme si, že tato solidarita musí být doprovázena odpovědností 
a problém je nutné řešit v kontextu celoevropské situace. Taktéž máme za to, 
že musíme rozlišovat mezi uprchlíky stiženými válkami, hladem či nestabili-
tou, kteří naši pomoc bez pochyby potřebují, a ekonomickými migranty. 
 Proto vyzýváme vládu ČR, aby se k dané problematice postavila s roz-
hodností. Katolická církev a Ekumenická rada církví chce do tohoto problé-
mu vstoupit nejen podporou dialogu, ale i aktivní pomocí bližním, kteří jsou 
v ohrožení života a stávají se obětí xenofobního nahlížení či hysterie. 
 Nabízíme vládě ČR v rámci kooperativních vztahů mezi státem a církve-
mi, že vyzveme naše farnosti a sbory k tomu, aby po dohodě s místními samo-
správami i za spolupráce s lokálními Charitami a Diakoniemi mezi sebe přija-
ly rodiny křesťanských migrantů. Jsme tak připraveni aktivně pomáhat v jejich 
integraci a vytvořit tím prostor pro obohacení naší společnosti. Zároveň jsme 
otevřeni hledání dalších možných forem pomoci. 
  Ekumenická rada církví a biskupové Čech a Moravy

 Už v 90. letech se náš politik Josef Lux vyjádřil, že když armáda opustí Šumavu a předá 
ji k civilnímu užívání, že ta neobydlená nezůstane. A také se tak stalo. 
 Naše populace stárne, ubývá jí, a je jenom otázkou času, kdo přijde a přichází na místa 
chybějících inženýrů, zdravotníků, učitelů, obchodníků či dělníků. Makroekonomové to 
řešili již před lety. Stačí se jen porozhlédnout. 
 Nedovedu si představit, že by nám Evropa posílala pouze eura a uprchlíky si ponecha-
la v Itálii, ve Francii, v Německu a ve Velké Británii. 
 Já mám důvěru spíše v křesťany, kteří se mnou sdílí stejné hodnoty. Jistě je lepší pozvat 
je, než být donuceni ke kvótám. 
 Některé syrské křesťany znám osobně. Ty, které znám, jsou vzdělaní, ovládají jazyky 
a neřeší věci silou, to by je radikálové podřízli jako ovce. 
 Sžívání se s jinou mentalitou může přinášet problémy, ale ve výsledku to může mít pro 
církev i společnost velký přínos. Výzva našich biskupů se mi líbí, protože je konstruktivní, 
byť ji budou kritizovat ti, kteří si nevšimli, že žijí již v jiném světě než před dvaceti lety.  
                                                                                                                P. František Eliáš
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odPoČineK – neděle
 „Pojďte a trochu si odpočiňte!“ říká Pán Ježíš apoštolům. 
 I ve třetím přikázání Desatera stojí: „Zachovávej den od-
počinku, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všech-
nu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, 
tvého Boha.“ (Ex 20,8-10; Dt 5,13-14)
 Bůh nám dal šest dní k práci, sedmý den máme tedy odpo-
čívat a světit, říká Písmo. 
 Jedině s církevním povolením nebo z nutné potřeby se smí 
ve sváteční den konat všední práce: například sklidit úrodu za 
trvalé nepohody, pomáhat při neštěstí a konat práce, při kte-
rých by jejich přerušením vznikly značné škody.
 Plačící La Salettská Panna Maria zjevila důvod svého plá-
če: „Lidé znesvěcují svou prací neděli a nechodí na mši sva-
tou….)“
 Pronikání křesťanství do říše římské, znamenalo také splnění požadavku světit nedě-
li. Římští občané prakticky nepracovali, všechnu práci vykonávali otroci. Zavedení neděle 
byl zcela revoluční, sociální čin. Jeden den v týdnu nepracovat a odpočívat bylo do té doby 
neslýchané. Toto ulehčení života otrokům a chudým byl jeden z důvodů rychlého rozšíře-
ní křesťanství. 
 Když rušíme neděli jako den pracovního klidu, nevracíme se zpět, a nejsme jako otro-
ci v říši římské?
 Za velké francouzské revoluce chtěl konvent Francii co nejvíce povznést hospodářsky 
a místo sedmidenního týdne, zavedl tak zvané dekády. Brzy se ale museli vrátit k sedmi-
dennímu týdnu, protože lidé i dobytek klesali únavou, a tak se začalo říkat, že voli zachrá-
nili sedmidenní týden.
 Nestáváme se nedodržováním neděle strašně zaostalými za kulturními národy? Neu-
kazujeme tím svou hmotnou a mravní bídu? Nezvykli jsme si za doby minulé říkat: „Však 
já si odpočinu v práci.“ Ne bezdůvodně bylo pondělí „modré“. 
 I k Evropě patří země, kde se v neděli nesmí konat ani sportovní hry. Loni, když ve 
Wimbledonu stále pršelo a program tenisového turnaje měl zpoždění, dalo hodně vyjed-
návání, aby se mohlo, výjimečně hrát v neděli. 
 Malý školák na otázku, co má ve škole nejraději odpověděl: „Přestávky.“ My se tomu 
můžeme zasmát, ale v podstatě jsme stejného mínění. Také se těšíme na konec týdne, na 
přestávku v každodenním chvatu, těšíme se na dovolenou. 
 Pán Bůh je náš nebeský Otec a chce, aby si člověk čas od času odpočinul a nevyčer-
pal předčasně své životní síly. Zároveň chce, aby každý měl dost času pečovat o spásu své 
duše, proto přikázal ve sváteční den odpočinout od nepotřebné všední práce. Sváteční klid 
je důležitý také pro utužování rodinného a společenského soužití a má trvat celý den, od 
půlnoci do půlnoci.
 Práce má být člověku radostnou účastí na Božím díle, tvořením, dotvářením světa. 
E. Lange napsal: „Nemusíš se uštvat ani neustálou prací, ani ustavičnou honbou za zába-
vou, ani strachem, že někde něco zmeškáš. To vše ti bere radost ze života, který jsem ti dal, 
abys jej žil pokojně a šťastně.“              P. Antonín Pospíšil 
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dovolená U boHa. Následovat Ježíše je možná věc náročná. Ježíš nám ale v každé 
chvíli našeho života nabízí občerstvení, posilu a zázemí. Stačí k němu jen přijít. Nemusí-
me si tak brát „dovolenou od života s Bohem!“ Můžeme jít na dovolenou k němu. U něj je 
pravý odpočinek. „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím,“ 
praví Ježíš. (Mt 11,28)
 Žít s Bohem není souhrn obtížných a nepříjemných úkolů a povinností. 
 Představa o Bohu, který po nás chce čím dál větší výkon, který se nás snaží vyždímat 
jako citron s neurčitým příslibem, že nám to jednou možná vynahradí, je naštěstí falešná.   
  (www.vira.cz)

laUdaTo si
NOVÁ ENCYKLIKA PAPEŽE FRANTIŠKA JE PŘELOMOVÝM TEXTEM

Ekologie je neoddělitelná od péče o člo-
věka a o společnost. Ochrana přírody 
pak není volnočasovou aktivitou, ný-
brž povinností každého člověka. Tako-
vá jsou některá témata nové encykliky 
papeže Františka „Laudato si“ - o péči 
o společný domov, která byla publiková-
na 18. června 2015.
„Myslím, že se skutečně jedná o přelo-
mový text.“ Těmito slovy zhodnotil čes-

ký kněz a biolog Marek Orko Vácha novou papežskou encykliku. Podle Váchy se papež 
obrací ke všem lidem proto, že problém ochrany životního prostředí není schopna vyřešit 
žádná jedna církev nebo stát. „Ten problém je tak obrovský, že se celé lidstvo musí spojit, 
aby se s ním pokusilo vypořádat,“ řekl.
 Encyklika, která se ve více než dvou stech odstavcích věnuje péči o životní prostředí 
i o člověka, je určena nejen katolíkům, ale i všem lidem na světě. 
 „Dokument vychází z myšlenky, že naším společným domovem je celá planeta,“ uvedl 
během odpolední tiskové konference pražský světící biskup Václav Malý. 
 Ochrana životního prostředí je podle papeže Františka neoddělitelná od péče o člově-
ka a společnost. Ekologické snahy nebudou produkovat žádné významnější výsledky, po-
kud si člověk nebude klást hlubší otázky po smyslu života na zemi, po hodnotách spole-
čenského života nebo cíli lidského snažení. „Pocit důvěrného spojení s ostatními bytostmi 
přírody nemůže být autentický, pokud člověk nemá v srdci zároveň něhu, slitování a sta-
rost o ostatní lidské bytosti,“ píše papež. 
 Předkládá a rozvíjí proto tzv. „integrální (celistvou) ekologii“, která zahrnuje také lid-
ský a sociální rozměr.
 Na základě biblických textů dále František uvádí, že lidská bytost je založena na třech 
vztazích, které jsou mezi sebou úzce propojeny: k Bohu, k druhým lidem a k přírodě. 
 Papež v textu dále vyzývá k „ekologické konverzi“ (obrácení). Lidé jsou povoláni 
k tomu, aby „změnili směr“ tím, že přijmou zodpovědnost péče o společný domov.
 Encyklika je dosud dostupná v sedmi světových jazycích na stránkách Vatikánu (pře-
pínání mezi jazyky vpravo nahoře), český překlad se připravuje.

  Tiskové středisko ČBK, redakčně zkráceno
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červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 5. července: Domov důchodců sv. Zdislavy 192, Červená Voda 2.629, Ja-
kubovice 521, Písařov 585, Mlýnický Dvůr 580 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

PoUŤ do Písařova. Srdečně zveme všechny 
na pouť do Písařova do kostela Rozeslání apoštolů, 
a to v neděli 19. července. 
 Mše svatá začíná v 9.00 hod., svátostné požehnání 
ve 14.00 hod. 
 Mši svatou zpěvem doprovodí schola Gaudium 
pod vedením Josefa Hrocha.
  P. Radek Maláč

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 5. července: Lubník 2.800, Tatenice 730, Hoštejn 900, Kosov 500 Kč. 
 Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

seTKání CHlaPŮ na faře v Tatenici se uskuteční v neděli 19. července v 18.00 hod.

adoraČní den FarnosTi HoŠTejn prožijeme v pátek 24. července. 
Výstav Nejsvětější svátosti od 14.30 hod., po celou dobu adorace bude příležitost ke svá-
tosti smíření. Adoraci zakončíme mší svatou v 18.30 hod. 
 Ve čtvrtek 23. července mše svatá v Hoštejně nebude.

na PoUŤ Ke svaTÉ anně do HoŠTejna jste zváni v neděli 26. července. 
 Více v příštích FI.  P. Jaroslav Přibyl 

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 5. července: Štíty 2.480; Cotkytle 750, Horní Studénky 1.200 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

 Tuto neděli 12. července v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Martina na 
Olšanských Horách.  P. Josef Altman

slavnosT v HerolTiCíCH. Mezi významné štítecké akce 
patří oprava fasády kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích, kterou 
zajišťuje Město Štíty. 
Dokončení první etapy oprav bude ukončeno v červenci při příle-
žitosti oslav 300 let od založení kostela. 
Tímto bychom Vás všechny chtěli pozvat na slavnostní bohosluž-
bu, která se bude konat tuto neděli 12. července v 11.00 hod. v kos-
tele v Herolticích. Slavnostní mši svatou bude celebrovat biskup 
Josef Hrdlička.               P. Josef Altman a pastorační rada farnosti
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postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 19. července bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 
6.522 a dary 3.600 Kč) a v Chromči (minule 4.300 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

lošticko    lošticko    lošticko

loštice: Sbírka z minulé neděle 2.968 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaše dary. P. Miroslav Obšivan 

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

moHelniCKá KroniKa 
 Poslední květnovou neděli proběhly první čistě české par-
lamentní volby do ústavodárného shromáždění. Volební agi-
tace všech čtyř politických stran skočila s tímto výsledkem. 
 Mohelnice: komunisté 508, lidovci 166, soc. dem. 274, 
nár. socialisté 270; Křemačov: komunisté 35, lidovci 11, soc. 
dem. 8, nár. socialisté 20; Květín: komunisté 15, lidovci 11, 
nár. socialisté 37; Libivá: komunisté 35, lidovci 23, soc. dem. 
16, nár. socialisté 8; Podolí: komunisté 68, lidovci 18, soc. 
dem. 19, nár. socialisté 22;  Slavoňov: komunisté 47, lidovci 
10, soc. dem. 10, nár. socialisté 13;
 CELKEM: komunisté 708, lidovci 239, soc. dem. 330, nár. socialisté 363.
 Na základě volebních výsledků byl také nově sestaven národní výbor, jehož předsedou 
byl zvolen za komunistickou stranu dosavadní velitel četnické stanice Ševčík, jeho zástup-
cem za sociální demokraty dosavadní předseda a přednosta pošty Petr Kvapil, národní so-
cialisté určili na místo druhého zástupce přednostu zdejšího berního úřadu Copa.
 V květnu pokračovaly transporty německého obyvatelstva z republiky. Nové vede-
ní města to vzalo pevně do rukou, takže na konci května podle údajů oddělení pro vydá-
vání potravinových lístků (Kartenausgabestelle) bylo ve farnosti napočítáno 6.024 farníků, 
z nichž bylo 3.314 Čechů a jen 2.710 Němců. Odsun byl ukončen na začátku zimy. Lístko-
vé oddělení registrovalo sotva 100 Němců. Výnos konsistoře zrušil dvojjazyčnost ve vedení 
matrik a úředních jednáních. Byla povolena pouze čeština. Tak zmlkla od 15. září i němčina 
v kostele a Mohelnice se stala místem české duchovní správy stejně jako v okolí. Byly ome-
zeny mše sv. a to v neděli na půl osmou a půl desátou a ve všední dny jen na sedmou ranní.
 Zajímavé je, co přinesla školní statistika o vyznání školáků na začátku nového školní-
ho roku. Podle ní je 76 % školáků katolíky. Ostatní jsou československého a českobratrské-
ho vyznání, nebo zcela bez vyznání. Pronikavé světlo na roztříštěnost nového obyvatel-
stva, kterou duchovní péče těžko obsáhne! V novém školním roce musí být s povolením 
arcibiskupské konsistoře kvůli velkému počtu tříd a absolutnímu nedostatku kněží výuka 
katolického náboženství v mohelnických školách předběžně omezena na jednu hodinu 
týdně. Na vesnických školách zůstávají dvě hodiny. 
 Tímto končí na str. 20 německé zápisy v pamětní knize. Farář Dr. Jaschek pokračoval 
česky.                           Bartoš H.
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sbírky z neděle 5. července: Zábřeh 7.690; Jedlí 1.800; Svébohov 1.200; Klášterec 1.200; 
Zvole 3.582; Postřelmůvek 1.500; Vyšehoří 645; ze sbírek v Rovensku 10.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Kam na vÝleT
 arcibiskupský palác v olomouci.
 Chcete vidět místo, kde pobývala Marie 
Terezie? Kde nastoupil na trůn František Josef 
I.? Kde byl přivítán papež Jan Pavel II.? Na-
vštivte jediné biskupské sídlo u nás, které je 
zpřístupněno pro veřejnost!
 Pro děti vždy o víkendu a na svátek v 11.00 
speciální dětská prohlídka s programem. 
otevírací doba:  duben, říjen: 
 pouze víkendy a svátky  10.00 – 17.00 hod.
 květen – září: denně mimo pondělí  10.00 – 17.00 hod.
vstupné: základní 60 Kč; snížené 30 Kč (děti 6–15, studenti, senioři, ZTP) děti do 6 let 
zdarma; rodinné: 120 Kč (dva dospělí + děti do 15 let)
adresa: Wurmova 9, 771 01 Olomouc; telefon: +420 587 405 421. Těšíme se na Vás!
  

 arcidiecézní muzeum olomouc.
 7. července zahájena výstava České fotografie ve Švédsku. 
 Soubor více než dvou set fotografií nejvýznamnějších českých autorů představujeme 
od 2. července do 6. září ve švédské Landskroně.
od úterý 7. července vystavuje arcidiecézní muzeum také barokní miniatury. 
 Drobné rozměrem, ale historicky velice cenné jsou dva cykly barokních olejomaleb na 
plechu z oltářů kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci. 

dUCHovní obnovy Pro děvČaTa
nový zákon jako zrcadlo mé víry; 27. 7. – 31. 7. 2015
 Sestry karmelitánky zvou dívky od 17 do 30 let na duchovní obnovu, kterou povede 
P. Gorazd Cetkovský, O. Carm. v klášteře sester karmelitánek, Mariánské nám 56, Zlín. 
 Kontakt: tel. 577 914 262, karmel@volny.cz
odvaha mít strach – duchovní cvičení pro dívky od 18 leT
30. 8. – 4. 9. 2015, zlaté Hory u jeseníku. 
 Obnovu povede P. Bernard Slaboch, OPraem, zvou sestry boromejky. 
 Akce začíná příjezdem v neděli ve 14 - 16 hod.; v pondělí 31. 8. bude výlet do hor, ve-
čer zahájení duchovních cvičení. Končí se páteční ranní mší svatou.
 S sebou: Bibli, breviář (kdo má), spacák, přezůvky, hodinky, boty do hor, teplé obleče-
ní… Cena: dobrovolný příspěvek
 Kontakt: S. M. Vincenta Kořínková, boromejka, mobil: 723 477 525 
Podrobnosti: 
www.boromejky.cz (nabídky/akce pro dívky) či na www.hledampovolani.cz. 


