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29. 5. 2016
Ročník XXIII., číslo 21

9. 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

„Chvalte Hospodina, 
všichni lidé, – 
oslavujte ho, všechny národy. 
Neboť mocně vládne 
nad námi jeho milosrdenství – 
a Hospodinova věrnost 
trvá navěky.“          

 Žalm 117

Bože, náš nebeský otče, dovoláváme se tvé prozřetelnosti, 
jejíž záměry nikdo nemůže zmařit, a prosíme: 
odvrať od nás všechno, co nám škodí, a všechno, 
co nám dáváš, ať nám prospívá. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                              Amen

Žalm 117   Jděte do celého světa a hlásejte evangelium 
1: 1 Král 8,41-43                                  2: Gal 1,1-2.6-10                                         Ev. Lk 7,1-10 
Ordinárium: Břízovo č. 503              příště Ebenovo č. 504
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 30. května  Památka sv. Zdislavy 
Úterý 31. května  Svátek navštívení Panny Marie 
Středa 1. června  Památka sv. Justina, mučedníka 
Pátek 3. června  Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
Sobota 4. června  Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie   

 

mateřské a rodinné centrum Hnízdo vás zve v úterý 31. května v 9.30 hod. 
na besedu s  Josefem Kroulem „Co se ve škole (ne)změnilo“. 
Pro bližší informace čtěte web www.hnizdozabreh.cz.  Irena Švédová 

SvÁToST SmíŘení o prvním pátku – 3. června, můžete přijmout v kostele sv. Bartolo-
měje v Zábřeze od 15.00 hod.  P. František Eliáš

PoJeĎTe S nÁmi nA Sv. HoSTÝn. Zveme Vás na tradiční jarní 
pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo, která se uskuteční 
v úterý 31. května. 
Na zpáteční cestě pak navštívíme Kroměříž s farním kostelem sv. Moři-
ce – nynějším působištěm nám dobře známého Lva Eliáše OFM Cap. 
Přihlášky přijímá a bližší informace podává 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.

 Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

zAKonČení měSíCe PAnnY mARie
v úterý 31. května o svátku navštívení Panny marie v 18.00 hod. zakončíme 
májový měsíc poutní mší svatou u Šubrtovy kaple.  P. František Eliáš

mUSlimSKÉ JARo, KŘeSŤAnSKÁ zimA. O současném pronásledo-
vání křesťanů na Blízkém východě v historické perspektivě, přednáší Mi-
chal Řoutil, Ph.D. v úterý 31. května v 18.00 hod. v Katolickém domě. 
Křesťané patří k původním obyvatelům zemí Blízkého východu a ještě na 
počátku 20. století činil jejich podíl v celkové populaci cca 20 %. Dnes se 
odhaduje na 3‒4 %. Jaké jsou hlavní příčiny tohoto stavu? Co dnes pro-
žívají křesťané v Turecku, Libanonu, Íránu, Egyptě, ale především v Sýrii 
a Iráku? Na tyto a další otázky se pokusí přednáška odpovědět.
   ThLic. Jana Nováková, Ph.D.

oRelSKÁ ŽUPní PoUŤ nA HoRU mATKY boŽí U KRÁlíK
V sobotu 4. června jsou zváni nejenom členové Orla na 1. ročník orelské poutě na Horu 
Matky Boží u Králík. Mše svatá v 11.00.  red.

PRvní SvATÉ PŘiJímÁní v zÁbŘeze
Příští neděli 5. června při mši svaté v 8.30 hod. přijmou poprvé Eucharistii děti ze Zábřeha 
a okolí.  P. Martin Rumíšek
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PRÁzdninovÉ PUTovÁní S meToděJem

Č e R v e n
Sobota 18. 6. Karlštejn – včetně kaple Svatého kříže
 Sraz na nádraží ČD v 6.25 hod. – návrat ve 21.09 hod.
 Přihlášky nejpozději do 5. 6. 2016

Č e R v e n e C
Čtvrtek 7. 7. Železný brod, Sychrov – zámek
 Sraz na nádraží ČD v 5.25 hod. – návrat ve 20.20 hod.
Sobota 9. 7. Praha – zoo, projížďka parníkem po vltavě
 Sraz na nádraží ČD v 7.25 hod. – návrat ve 21.20 hod.
Úterý 12. 7. Helfštýn – hrad
 Sraz na nádraží ČD v 6.55 hod. – návrat v 18.50 hod.
Čtvrtek 14. 7. dukovany – jaderná elektrárna, dalešice – pivovar
 Autobusový zájezd – sraz v 6.30 hod. u Kulturního domu – návrat v cca 

20.00 hod.
Sobota 16. 7. Posázavský pacifik – procházka krajem českých trampů
 Sraz na nádraží ČD v 6.25 hod. – návrat ve 21.09 hod.
Sobota 23. 7. broumovské stěny – jedno z nejoblíbenějších skalních měst
 Sraz na nádraží ČD v 6.30 hod. – návrat ve 21.09 hod.

S R P e n
Čtvrtek 11. 8. Kutná Hora – město na seznamu kulturního dědictví UneSCo
 Sraz na nádraží ČD v 6.30 hod. – návrat v 19.09 hod.
Sobota 13. 8. vranov nad dyjí – zámek, Jaroměřice – zámek.
 Autobusový zájezd - sraz v 6.00 hod. u Kulturního domu – návrat v cca 

21.00 hod.
Úterý 16. 8. Toulovcovy maštale – skalní útvar, nové Hrady – zámek
 Sraz na nádraží ČD v 6.30 hod. – návrat v 19.20 hod.
Čtvrtek 18. 8. Kroměříž – zámek, květná zahrada
 Sraz na nádraží ČD v 6.55 hod. – návrat v 18.50 hod.
Sobota 20. 8. Český ráj – hrad valdštejn, Hrubá Skála, Sedmihorky
 Sraz na nádraží ČD v 5.20 hod. – návrat ve 20.20 hod.

 

Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy 
jízdného průkazku na některý dopravní pro-
středek. Na každý výlet je nutné si vzít jídlo 
a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku 
a průkazku zdravotní pojišťovny.

Děti i dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 - paní Hedrichová.
Na výlety pořádané v červenci nejpozději do 25. 6. 2016 – na výlety pořádané v srpnu nej-
později do 30. 7. 2016.
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TAJemSTví eUCHARiSTie
Večer před svým utrpením vzal Ježíš při večeři do svých svatých ru-
kou chléb, vzdal díky Otci, lámal, dával svým učedníkům a řekl: 
„Vezměte a jezte z toho všichni: Toto je moje tělo, které se za vás vy-
dává.“ Po večeři vzal také kalich, znovu vzdal Otci díky, dal učední-
kům a řekl: „Vezměte a pijte z něho všichni: Toto je kalich mé krve, 
která se prolévá za vás všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva 
nová a věčná. To konejte na mou památku.“
 Onu moc proměňovat podstatu chleba a vína v jeho Tělo a Krev – tedy konsekrovat je 
v živou přítomnost Krista – udělil apoštolům, aby ji předávali svým nástupcům – kněžím při 
jejich vysvěcení.
 Slavnost Těla a Krve Páně – dříve Božího Těla je radostí církve. Zní jedinečný hlas zvonů 
nad okrskem zemským, neutuchající, jásavá píseň o Nejsvětější Svátosti Oltářní a neustálé 
stoupání kadidlového dýmu k nebesům. 
 A to vše proto, že Bůh je mezi námi a že tento Bůh je ve slavnostním průvodu vynášen 
do ulic měst a vesnic ve všech končinách země. Církev tak činí proto, abychom my věřící 
měli příležitost veřejně vyznat víru v tohoto skrytého Boha a vydat tomuto Vykupiteli lid-
stva hold díků za lásku, kterou nám v Nejsvětější Svátosti projevuje, za lásku, která odčiňuje 
i urážky, jichž se mu právě v tomto tajemství lásky dostává. 
 Když se nedávno v Brně, u příležitosti Národního Eucharistického kongresu konal prů-
vod městem, tisíce účastníků klekalo na studenou, špinavou zemi ulice a dojetím plakalo. 
 Dojetím z pravdy víry, že v té malé Hostii, uzavřené do monstrance je živý Bůh, který se 
na nás dívá a s láskou přijímá naši úctu a víru. 
 Vždy cítím hluboké pohnutí, když slyším nebo si vzpomenu na tuto závratnou pravdu: 
druhá božská osoba, Boží Syn, Ježíš Kristus sestoupil z lůna Nejsvětější Trojice a stal se člo-
věkem, zemřel, vstal z mrtvých, byl vzkříšen a odešel do nebe. Aby mohl až do skonání světa 
mezi námi dlít a být naším obětním darem a naším pokrmem, vzal na sebe podobu malého, 
bílého chleba – Hostie. Ano – Bůh je mezi námi, Bůh je s námi, ba dokonce Bůh je v nás, 
v našem srdci. 
 Po tajemství Nejsvětější Trojice není většího tajemství než tohoto. Přítomnost Pána Ježí-
še ve svaté Hostii, změna podstaty chleba v podstatu Těla Kristova. Jen rouška víry a nedo-
statek obraznosti nás chrání, aby se nás nezmocnila závrať, a abychom nezemřeli. 
 A přece jsou takoví, kteří říkají: „Já Krista v kousku Hostie nevidím, já věřit nemohu.“ 
Tolik tajemství nacházíme všude ve světě, v přírodě, v kosmu a přece přes všechny záhady 
a tajemství věříme tomu, co věda „objeví“, i když je to nepředstavitelné a rozumem neucho-
pitelné. Jako příklad můžeme uvést gravitační vlny, chvění časoprostoru a třeba i teorii re-
lativity.
 Proč by tedy i ve víře některé pravdy a skutečnosti hlásané Kristem nemohly přesaho-
vat schopnosti našeho rozumu a poznání. Proč tedy pevně nevěříme, že ten, který proměnil 
vodu ve víno, ten, který utišil bouři, rozmnožil chleby, křísil mrtvé, sám nakonec z mrtvých 
vstal, proč nevěříme, že tento Všemohoucí má také moc udělat z chleba své Tělo a z vína 
svou Krev? 
 V každém století dal lidský duch lidstvu nějaký objev – dar. Jenže tyto velké dary lidstvo 
často zneužívalo a zneužívá a dar se stává zhoubou místo požehnáním. 
 Eucharistie, dar Boží, Nejsvětější Svátost Oltářní tady je, aby všemu lidstvu vždy jen pro-
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spívala. Jen toho využít a přijímat Svátostného Ježíše do svého srdce a nechat jej naplňovat 
svůj život. 
„Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít 
v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.
Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává 
ve mně a já v něm.“(Jan 6,53-56)  P. Antonín Pospíšil 

PAne, zPomAl TRoCHU, neSTAČím!
Ježíš nám dal eucharistii jako pokrm na cestu. Neustále hovoříme o tom, že máme kráčet 
životem s Ježíšem. Jenže být Ježíšovým učedníkem a následovat ho po celý život může být 
náročné a obtížné. Občas mu říkám: „Můj Pane, běžíš moc rychle, zpomal trochu, já ti ne-
stačím. Sotva popadám dech.“ Ale Pán mi odpovídá: „Jen pojď, přidej.“
Svatý Augustin obohatil vnímání eucharistie touto úvahou: když jíme obyčejnou stravu, 
jídlo se v našem těle mění a stává se jeho součástí. Z jídla se tedy stává mé tělo a má krev. 
Když ale přijímáme Ježíše v eucharistii, účinek je naprosto opačný. Pokrm, jímž je eucha-
ristie, se nestává součástí mého těla, ale Ježíš mě proměňuje v sebe. Když přijímám eucha-
ristii, měním se v Ježíše. Přijímáním eucharistie se stále více uskutečňuje to, o čem píše sv. 
Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).  www.pastorace.cz
 

NOC KOSTELŮ 10. ČERVNA 2016
Vážení návštěvníci Noci kostelů,
každý rok se raduji, že Noc kostelů si v České republice získala tak 
velkou oblibu.
Zvláště v Roce milosrdenství jsou dveře našich kostelů otevřeny do-
kořán. Všichni jsme pozváni, abychom zvláštním způsobem zakusi-
li Boží milosrdnou lásku a náklonnost k nám lidem. 
Při Noci kostelů potkáváme mnoho dalších lidí, kteří jsou na cestě 
víry a hledání Boha. Když jako každý rok navštěvuji ve Vídni ně-
které kostely, vzpomínám rád na množství kostelů v sousedních ze-
mích, zvláště v České republice, mé staré domovině, a v modlitbě 
jsem spojen s těmi mnoha tisíci lidmi.
Noc kostelů je pro nás každý rok zvláštním pozváním, abychom se 
při hledání vlastní víry vydali cestou osobní modlitby. Koncerty, čtení, přednášky a mnoho 
dalšího nám při Noci kostelů pomáhá „dostat se k nebi o kousek blíž“.
Ať je pro Vás všechny Noc kostelů 2016 nezapomenutelným zážitkem a zkušeností s láskou 
a blízkostí Boha k lidem. K tomu Vás doprovázím srdečnými pozdravy a požehnáním.
   Váš+ Christoph Kardinal Schönborn

ČAS PRo boHA. Duchovní obnova s karmelitány v klášteře Kostelní Vydří určená pro 
muže zvažující duchovní povolání (18-40 let) začíná 31. července v 18.00 hod., končí 4. 
srpna ve 13.00 hod. Informace a přihlášky: marian@karmel.cz 

Co najdete v KT č. 22. Tramvaj se promění v kostel (Praha – Noc kostelů), Papežská 
exhortace o manželství a rodině ťala do živého, Vzpomínky na „našeho“ kardinála Gio-
vanniho Coppu, Karel IV. a Židé v jeho době, Benátská gondoliérka…
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 22. května: Domov důchodců sv. Zdislavy 110, Písařov 557, Jakubovice 
673, Červená Voda 3.134, Mlýnický Dvůr 270 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
   P. Radek Maláč
 Biřmovanci se setkají tuto neděli 29. 5. v 17.30 hod. 

SlAvnoST neJSvěTěJŠíHo SRdCe JeŽíŠovA, 
pátek 3. června 
 mše svaté a adorace: 
 Jakubovice: adorace od 14.00 hod., mše svatá od 15.00 hod. 
 Písařov: adorace od 15.00 hod., mše sv. od 16.00 hod. 
 Červená voda: mše svatá v 18.00 hod., adorace po mši svaté

možnost přijetí pomazání nemocných ve mši svaté: 
(podmínkou je být čerstvě vyzpovídán):
 tuto neděli 29. června v Janoušově v 16.00 hod.
 ve čtvrtek 2. června mlýnický dvůr v 17.00 hod. 
 v neděli 5. června: Jakubovice 7.30, Červená voda 9.00, Písařov 10.30 hod.
   P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 5. června bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 3.085 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 2.060 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štěd-
rost. P. Vladimír Jahn

 V sobotu 4. června od 9.00 hodin bude mariánská pobožnost v Postřelmově.
 Mimořádná příležitost svaté zpovědi před prvním pátkem a tichá adorace bude:
  v Lesnici ve středu od 16.30, v Chromči ve čtvrtek od 17.00, 
 v Postřelmově v pátek  od 16.00 hodin.  P. Vladimír Jahn

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 22. května: Loštice 2.977, Moravičany 1.468 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM

 Tuto neděli v 17.00 hod bude v Mitrovicích mše svatá za živé a zesnulé obyvatele. 
 Zveme farníky z Loštic v sobotu 4. června na FARNÍ ODPOLEDNE do Sirkárny.
   P. Kristián Libant,CM

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 22. května: Štíty 4.560; Cotkytle 3.940; Horní Studénky 1.050 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 

Tuto neděli 29. května budeme slavit v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech Slav-
nost Těla a Krve Páně.  P. Josef Altman  
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 22. května: Mohelnice 7.275, Úsov 576, St. Loučka 1.025 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

z mohelnické kroniky – dr. R. Jaschek lP 1957 – pokračo-
vání 
 na konec školního roku mohlo přece ještě býti provede-
no 1. svaté přijímání školních dětí. Dne 23. června přistoupilo 
z farnosti celkem 75 školních dětí poprvé ke stolu Páně, a 14. 
července se k nim přidalo dalších deset dětí. Skutečně „Deo gra-
tias!“ neboť po Velikonocích se to zdálo býti nemožným.
Žně celkem uspokojily, aspoň po stránce časové, i když deštivý jejich počátek sedláky 
a úřady znervózněl.
 Se školním životem přišel i podzim: návštěva na bohoslužbách slábla, a proto nebyly 
ani letos růžencové ani dušičkové večerní  pobožnosti, konaly se jen ráno při mši svaté.
Advent měl o něco lepší návštěvu rorátů než v letech minulých. 
O Vánocích byly bohoslužby v rámci možností jednoho kněze. Návštěva mohla být lepší, 
zvláště o patrociniu sv. Tomáše. 
Uzávěrka matrik skýtá tento obraz:
66 sv. křtů, 26 svátostných sňatků manželských, 35 pohřbů (z toho 16 z „lágru“ – domu 
odpočinku v parku).
 Dej Bůh, aby duchovní správce mohl zdolati i další budoucí úkoly ve  stále delikátněj-
ších a náročnějších poměrech!  H. Bartoš 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 22. května: Lubník 390; Tatenice 3.500; Hoštejn 1.400; Kosov 1.400 Kč.   
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

PRvní SvATÉ PŘiJímÁní v HoŠTeJně 
 bude v neděli 5. června při mši svaté v 10.00 hod. 

změny mší svatých: 
 v sobotu 4. června bude v Kosově mše svatá s nedělní platností v 18.30 hod. 
   P. Jaroslav Přibyl 

* * *
vŠeCHno PomíJí, bŮH TRvÁ
Pominula království, pominuly národy, kultury, ideologie a mocnosti, avšak církev zalo-
žená na Kristu navzdory tolika bouřím a mnoha našim hříchům zůstává věrna pokladu 
víry, protože je Kristova. 
Jedině ten, kdo žije v Kristu, hájí církev svatostí života. 
věřící v Kristově jménu křísili mrtvé, uzdravovali nemocné, milovali pronásledovate-
le, dokazovali, že neexistuje síla, která je s to přemoci toho, kdo má sílu víry! 

                                                      Papež František
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Sbírky z neděle 22. května: Zábřeh 9.740; Jedlí 2.200; Svébohov 2.100; Klášterec 1.050; 
Zvole 4.260; Pobučí 310 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

dARY nA liKvidACi lePRY. Dne 18. května 2016 byla odeslána z Rovenska částka 
3.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh!“  Marie Zíková 

blAHoPŘÁní. 9. června oslaví 85. narozeniny 
paní MARIE NAVRÁTILOVÁ ze Zábřeha. 

Boží požehnání i ochranu, hodně zdraví a životní pohody
jí přeje rodina, farníci i členové Orla.

SeTKÁní HARmoniKÁŘŮ. Dovolujeme si Vás pozvat na 29. ročník Setkání harmoni-
kářů, které se koná v neděli 5. června od 14.00 hod. v kulturním domě ve Svébohově. 

PRoSbA o ARCHivní mATeRiÁlY 
Charita Zábřeh bude v letošním roce slavit 25 let své novodobé existen-
ce. Rádi bychom zmapovali její činnost jak za poslední čtvrtstoletí, tak od 
jejího začátku zhruba od První republiky. Náš archiv však tolik potřebné-
ho materiálu neskýtá, proto bychom vás rádi požádali o pomoc: máte-li 
doma nebo ve farnostech jakékoliv dokumenty (články z novin, zprávy, 
dopisy, letáčky, plánky, zápisy) a fotografie (lidé, činnost, budovy)…pros-
tě cokoliv se bude týkat zábřežské Charity, a můžete nám je věnovat nebo nechat okopíro-
vat, budeme vám velice vděčni. 
Úplně konkrétně bych ještě chtěla poprosit o věnování výroční zprávy z roku 1998, která 
nám chybí.
Materiály můžete přinést na recepci Charity nebo kontaktovat přímo mě. Děkuji předem 
za spolupráci a vstřícnost. 

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

zveme po setkání mládeže se Svatým otcem v Krakově 
a také na Pěší Pouť z Krakova do Čenstochové v rámci čes-
ké skupiny z moravy. 
Termín: 5. – 12. srpna 2016, průměrná délka trasy: 25 km za 
den, každý den mše svatá a přednáška během cesty (a také 
zpívání, modlení, rozhovory s druhými). 
Cena 1.500 Kč (1.300 Kč pro studenty) dohromady s odvo-

zem do Polska a zpátky, místo odjezdu a návratu Přerov. 
Poslední termín přihlášení: 20. 07. 2016.  
Dotazy a přihlášky: P. Paweł Zaczyk, 736139264, pawelzaczyk@onet.eu 
nebo P. Jan Šímonik, 776060825, jansimonik@seznam.cz.
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