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1. 7. 2018
Ročník XXV. číslo 26

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh

Zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

Vzal ji za ruku a řekl: 
„Talitha kum!“, to znamená: 
„Děvče, říkám ti, vstaň!“ 
Děvče ihned vstalo a chodilo 
– bylo jí dvanáct let.

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, 
a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, 
ale ať v nás září světlo tvé pravdy. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

Žl 30  Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
1: Mdr 1,13-15;  2,23-24                           2: 2 Kor 8,7.9.13-15 Ev. Mk 5,21-43 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
V úterý 3. července oslavíme svátek sv. Tomáše při mši svaté v kostele sv. Barbory v  hod.. 
SVÁTEK SV. PROKOPA 
Ve středu 4. července v 9.40 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Bartoloměje. 
Při mši svaté v 17.00 hod. oslavíme na Skaličce patrocinium kapličky. 
Ve čtvrtek 5. července o SLAVNOSTI SV. CYRILA A METODĚJE budou slaveny v kos-
tele sv. Bartoloměje mše svaté v 8.30 hod. a v 18.00 hod. 

POUŤ V RÁJEČKU 
Ve čtvrtek 5. července oslaví-
me svátek sv. Cyrila a  Meto-
děje. Dovoluji si Vás, tak jako 
každoročně, pozvat do Ráječka 
ke společné oslavě těchto apo-
štolů slovanských národů.

Slavnost začne v 11. hodin mší 
svatou, kterou bude celebrovat 
někdejší zábřežský kaplan prof. 
František Kunetka a  hudbou 

a  zpěvem jí doprovodí SCHOLALE. Slavnost pak bude v  hasičském areálu pokračovat 
tradičním Sousedským posezením. Pro děti budou připraveny skákací atrakce a bohatý 
program v režii DIVADÉLKA S RADOSTÍ. Malí, ale i velcí se tak mohou těšit na klauniá-
du, balónkovou show, či autorské divadelní představení. Pro všechny pak kromě tradiční-
ho guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpoledne 
svým vystoupením zpestří populární dvojice VAŠEK a PEPA. Slavnost pak ve večerních 
hodinách vyvrcholí OLDIES PÁRTY, při které největší taneční pecky 80. a 90. let namíchá 
DJ HONZA ČADA.
 Zkrátka a dobře sláva bude veliká a tak nezapomeňte přijít!
   Za farníky z Ráječka Josef Klimek

VELEHRADSKÉ SLAVNOSTI – DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 4. – 5. 7.
Všechny věřící zveme k účasti na Národní pouti na Velehradě, která začíná ve středu Ve-
čerem lidí dobré vůle. 
Ve čtvrtek budou slavnosti pokračovat NÁRODNÍ POUTÍ. Podrobný program celých 
slavností najdete na stránkách http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program. 
Přímý přenos slavnostního večera vysílá od 20.00 hod. ČT 2 a Český rozhlas Dvojka, stej-
ně jako národní pouť ve čtvrtek 5. 7. 2018. 

POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI 
O státním svátku ke dni upálení Jana Husa (sv. Marie Goretti, panny 
a mučednice) v pátek 6. července bude slavena v 8.00 hod. mše svatá 
u Šubrtovy kaple. Celebruje P. František Eliáš. 



3

SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku – 6. července můžete přijmout v kostele sv. Barto-
loměje v Zábřeze od 15.00 hod. 

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – MŠE SVATÁ V ZÁBŘEZE v 7.00 hod. 
Zvole 8.30; Štíty (mariánská pobožnost se svatým přijímáním) 8.00; Postřelmov 9.00; 
Loštice – penzion 9.00; Červená Voda (Domov důchodců sv. Zdislavy) 16.00; Rovensko 
17.30; Třeština 18.00; Mohelnice 18.00; Horní Studénky 7.30 hod.

IX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH INTERPRETAČNÍCH 
KURZŮ ZÁBŘEH
Prvním z  koncertů bude vystoupení komorního souboru Petrof 
piano trio při slavnostním zahájení hudebního týdne v neděli 8. 
července od 19.00 v kostele sv. Barbory.                                      Red.

PODHŮŘÍM JESENÍKŮ 
Orel, župa Stojanova, jednota Zábřeh 
vás zve na jubilejní XX. ročník turis-
tického  a dálkového pochodu „Pod-
hůřím  Jeseníků“.  
Pro ,,dálkoplazy“   začíná noční 50 
km trasa již v pátek  13. 7. ve 20 hod. 
Denní trasy – 50, 36, 25, 11 km – mají 
start  stanoven v sobotu 14. 7. mezi 6  
až 10 hod.  
Pro zájemce cykloturistiky máme dvě 
trasy – 35 a  70 km. Start i  cíl všech 
tras je v  Katolickém domě Zábřeh.   

Informace: tel. 605 536 270  nebo  kubicek.jana@seznam.cz

MŠE SVATÉ O DOVOLENÉ A O PRÁZDNINÁCH. Začíná čas prázdnin a dovolených. 
Pokud budete mimo svou farnost, můžete si předem naplánovat účast na mši svaté a na 
internetu najít začátky bohoslužeb. 
Ve farnostech olomouckého arcibiskupství na http://www.ado.cz/farnosti. 
Pokud pojedete za hranice arcibiskupství, hledejte na https://bohosluzby.cirkev.cz/ 
Rozpis bohoslužeb v Zábřeze a ve Zvoli najdete na úvodní stránce http://rkfzabreh.rps.cz/
default.html. 

Ohlášky
V pátek 6. 7. 2018 v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie 

v Uherském Brodě budou oddáni 
Daniel Kriegler ze Zábřeha a Anna Jančářová z Uherského Brodu

Gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání
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DOVOLENÁ: nechat se „políbit“ volnou chvílí
Dovolená je časem pro volné chvíle, pro klid, pro tě-
lesný a duševní odpočinek. Přesto zůstává naše psy-
chika mnohdy ošizena, bez odpočinku. Aby si člověk 
mohl odpočinout, potřebuje čas. V hlavě totiž nelze 
něco jednoduše přepnout a změnit životní rytmus.
Dovolenou mají mnozí přesně naplánovanou měsíce 
předem. A po konci dovolené se cítí tak, že by se z ní 
potřebovali zotavit.
Umíme dnes ještě vůbec odpočívat, skutečně vy-
pnout?
Dopřejeme si okamžiky, kdy se necháme „políbit“ 
volnou chvílí?
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíže-
ni a já vás občerstvím,“ praví Ježíš.          www.vira.cz

RADOST JE PŘIROZENÝ STAV VĚCÍ
Když jsme šťastní a máme radost, znamená to, že je vše v pořádku, vše jak má být. Náš ži-
vot plyne v Boží harmonii. Radost je přirozený stav věcí. To jen my jsme si navykli být na-
štvaní, dotčení, podráždění a nervózní. Častokrát už ani nevíme proč. Je to nemoc duše.
Učitelé duchovního života, tzv. pouštní otcové vnímali vnitřní radost, veselost srdce jako 
součást zdravého života z víry. Jestliže byl nějaký mnich nadmíru utrápený, úzkostný, až 
depresivní, věděli, že se někde stala chyba. Někde sešel z cesty. Zabloudil. Potřeboval opět 
najít směr a nastartovat se, aby žil v radosti Božího dítěte. Apoštol Pavel na mnoha místech 
zdůrazňuje čistou radost jako základní přiznání se ke Kristu: „Radujte se v Pánu vždycky, 
znovu říkám, radujte se!“ (Flp 4,4). A jinde: „Stále se radujte“ (1 Sol 5,16).
Bůh je radost, štěstí, světlo a láska...
Setkáváme se s mnoha smutnými lidmi a vane na nás jejich skličující smutek. Člověk čas-
to už ráno vstane a říká si: V tento den mě nic pěkného nečeká, zase budu plnit rutinní 
povinnosti a strhne mě proud každodenního shonu. Do toho přijde hloupý šéf, výčitky od 
partnera, spousta starostí... Je to začarovaný kruh beznaděje.
Svět je ale krásný, je dílem věčného Ducha. Život je krásný. Bůh je radost, štěstí, svět-
lo a láska... Důvodů, proč mít radost a být šťastný, je nekonečně mnoho. A nejde o klišé, 
o povrchní způsob nahlížení na život v intenci hesla „keep smiling – vždy s úsměvem“. 
Mluvíme tu o základní vlastnosti Božího světa. Radost je trvalou součástí Božího úmyslu 
stejně jako stvoření a jako Boží iniciativa záchrany člověka.
 „Radost otvírá srdce, smutek je zamyká.“  (Sv. František Saleský)
„Radost z Hospodina je vaše síla!“ (Neh 8,10)        Převzato z www.vira.cz

NEBE ZAČÍNÁ V TOBĚ – Anselm Grűn
Sjednotíme-li se v kontemplaci s Bohem, už ani nevnímáme, co si o nás myslí lidé, už nedefi-
nujeme sami sebe podle toho, co si o nás lidé myslí, už nám nezáleží na uznání, ale svůj pev-
ný základ jsme našli v Bohu.
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ČERVENOVODSKO            ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 24. června: Jakubovice 555; Písařov 872; Domov důchodců sv. Zdislavy 
353; Červená Voda 1.972 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Vitalij Molokov 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 24. června: Klášterec 1.100; Jedlí 2.800; Svébohov 1.800 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
Obvyklá návštěva nemocných bude ve všech farnostech v pátek 6. července.
 

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

O SLAVNOSTI SVATÝCH CYRILA A MATODĚJE 
budou bohoslužby: 
ve středu 4. července v Lesnici v 18.00 hodin; ve čtvrtek 5. červen-
ce v Chromči v 17.00 hodin a v Postřelmově v 18.30 hodin.

Možnost svaté zpovědi před prvním pátkem a  tichá adorace 
bude: ve středu v Lesnici od 16.30 hodin; v pátek v Postřelmově 
od 16.00 hodin.

POUŤ KE SV. PROKOPOVI. Farníci ze Sudkova budou slavit 
svého patrona sv. Prokopa v neděli 8. července mší svatou v 11.00 hodin. 
Mše svatá s nedělní platností bude proto v Chromči v sobotu 7. července v 18.00 hodin.

V Postřelmově o první červencové sobotě bude mše svatá ke cti Panny Marie a modlitby 
od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.    P. Vladimír Jahn

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 24. června: Mohelnice 5.060; Úsov 1.437; Studená Loučka 150 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

Časy mší svatých + text ohlášek naleznete na  www.farnostmohelnice.cz

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 24. června: Lubník 490; Tatenice 3.280; Hoštejn 1.400; Kosov 360 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
Mše svatá: Lubník 7.20; Tatenice 8.40; Hoštejn 10.00 hod. (V Kosově mše svatá slavena 
nebude)
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ bylo tentokrát pozváno do Lubníku. Sejdeme se v neděli 1. 
července v 18.00 hod. u Totušků. 

V týdnu od pondělí 9. do pátku 13. července nebudou slouženy mše svaté. 
   P. Jaroslav Přibyl 



6

FARNOST ZVOLE       FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 24. června: Zvole 4.080; Pobučí 1.190 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

Tuto neděli 1. července v 8.30 hod. budeme v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Lukavici sla-
vit mši svatou ke cti patronů kaple. 

ZVOLE – VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO 
KOSTELA. V pondělí 2. července si připomínáme 142. 
výročí konsekrace kostela Neposkvrněného početí Pan-
ny Marie ve Zvoli olomouckým arcibiskupem kardiná-
lem Bedřichem Egonem z Fürstenberka. Mše svatá k to-
muto výročí bude slavena v 18.00 hod. 

  V pátek 6. července bude ve Zvoli mši svatou v 8 hod. 
celebrovat P. Bohuslav Směšný. 
  O první sobotě v měsíci 7. července začneme jako ob-
vykle od 8.00 modlitbou růžence a v 8.30 následuje slavení 
mše svaté. 

OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍM DNEM. V sobotu 23. červ-
na jsme prožili již čtvrtý farní den na zahradě farního domu ve Zvoli. 
I když počasí nebylo úplně nejteplejší, přesto se všichni zúčastnění dobře bavili. Farní den 
jsme zahájili mší svatou pro rodiče s dětmi. Poté si děti vyzkoušely projít osmi stanovišti 
s úkoly a po jejich splnění na ně v cíli čekala odměna. Děti se dále těšily ze skákacího hra-
du, a také z divadelní pohádky Tomáše Velzla, která pobavila nejen je, ale i dospělé. I po-
časí nám vydrželo pěkné téměř až do večera. Rádi bychom tímto poděkovali všem organi-
zátorům, dobrovolníkům a rovněž sponzorům našeho projektu opravy farního domu ve 
Zvoli. Všem děkujeme a těšíme se na další společné akce.  Spolek Zvolská čtyřka

Rozpis bohoslužeb a další informace najdete na www.farnostzvole.cz

MALETÍN. Tuto neděli, 1. července v  15.00 hod., prvně o prázdninách, se sjedeme ke 
slavení mše svaté do kostela sv. Mikuláše. 

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 24. června: Cotkytle 450; Štíty 1.700; Horní Studénky 870 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ bude v Crhově ve čtvrtek 5. července v 10.30. hod.

Horní Studénky 
 – pobožnost k Panně Marii Fatimské bude v sobotu 7. července v 7.30 hod.
Štíty – Mariánské večeřadlo bude v sobotu 7. července v 8.00 hod. v kostele. 
                              P. Jacek Brończyk
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LOŠTICKO    LOŠTICKO    LOŠTICKO

Sbírky z neděle 24. června na potřeby farnosti: Loštice 3.594; Moravičany 2.014 Kč. Na 
potřeby pastorační místnosti přispěli tenhle měsíc Bohu známí dárci částkami 10.000, 
1.000 a 3.000 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

  Na FARNÍ ODPOLEDNE, k posezení v kruhu přátel farní rodiny zveme vás všechny 
dnes od 15.00 hod. Sejdeme se „u Lumíra“.
v  ADORAČNÍ DEN VE FARNOSTI LOŠTICE je v den památky sv. Prokopa v úterý 4. 
července. Nejsvětější svátost bude k uctívání vystavena od 10.00 do 17.55 hod. Mši svatou 
z památky sv. Prokopa budeme slavit v 18.00 hod.
  O SLAVNOSTI SV. CYRILA A METODĚJE budou ve farních kostelech v Moraviča-
nech a v Lošticích mše svaté jako v neděli. 
  HODOVOU SLAVNOST SV. CYRILA A  METODĚJE ke stému výročí posvěcení 
kostela v Pavlově bude celebrovat v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve čtvrtek 5. července 
v 11.00 hod. P. Pavel Kavec CM. Zazpívá sbor Carmen a na varhany bude doprovázet Petr 
Holiš. 
 Pobožnost ke sv. Cyrilu a  Metoději bude u  kapličky sv. Cyrila a  Mětoděje v  polích 
u Moravičan v 17.00 hod.
  Návštěva nemocných se svatým přijímáním bude kvůli státním svátkům posunuta ten-
to měsíc na pátek 6. července dopoledne.

Ohlášky
Hana Bednářová z Moravičan a Julián Orlický ze Žiliny
uzavřou svátost manželství v sobotu 7. července ve 12.00 hod.

v kostele sv. Jiří v Moravičanech.
Pamatujme na ně ve svých modlitbách.

DĚKUJEME brigádníkům za pomoc při budování pastorační místnosti. Brigáda pokraču-
je betonováním podlahy v úterý  od 9.00 hod.

Od příští neděle 8. července začínáme zabezpečovat duchovní správu ve farnosti Bíla Lho-
ta. Mše svaté i  tam zůstávají prozatím v čase, v  jakém byly slouženy doposud. V neděli 
v 10.45 a ve čtvrtek v 18.00 hod. 

  

FARNÍ DEN V DUBICKU 
Minulou neděli proběhl na farní zahradě a v komunitním domě v Dubicku farní den. 
Po mši svaté jsme společně poseděli,  pochutnali si na guláši, děti na párku v rohlíku. 
Šikovné hospodyňky napekly spoustu koláčů a cukroví. Z důvodu nepříznivého počasí 
otec Jaroslav pozval děti na faru, ty jej na oplátku vzaly na skákací hrad.  K dobré náladě 
přispěl i místní harmonikář. Děkujeme všem, kdo pod vedením našeho katechety Vác-
lava Hampla přiložili ruku k tomuto dobrému dílu.                     vděční farníci
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 Sbírky z neděle 24. června: Zábřeh 11.746; Postřelmůvek 495 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ  SLUŽBA  CÍRKVE  V DĚKANÁTU

BRIGÁDA NA PRÁZDNINY – vhodné i pro aktivní seniory, kteří si mohou 
přivydělat a být stále v kontaktu s ostatními lidmi. Jedná se o brigádu na stře-
disku Osobní asistence a odlehčovacích služeb v období letních prázdnin a ví-
kendů. Nutný věk minimálně 18 let a řidičský průkaz. Místo výkonu je Zá-
břežsko, Mohelnicko a Lošticko. Bližší informace podá: Kristýna Haltmarová, 
tel.: 736 509 439.

KLUB PEČUJÍCÍCH – pozvání na svépomocnou skupinu. Zveme 
vás ve středu 18. 7. od 16.00 hodin do sídla pečovatelské služby (Zá-
břeh, Valová 290/9) na setkání pečujících. Zde si můžete s  lidmi, 
kteří se možná stejně jako vy starají o svého blízkého, popovídat, 

předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat síly. Zkuste si tento čas pro 
sebe dopřát. 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO POZŮSTALÉ. Vám, kteří se cítíte osamělí 
ve svém prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, nabízíme čas a pro-
stor promluvit si o bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která 
vás potkala. Zveme vás ve čtvrtek 19. 7. od 16.00 hodin do zasedací místnosti 
Charity (Žižkova 15, Zábřeh). Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, 
zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441.

  

DOMINIK KARDINÁL DUKA, ARCIBISKUP PRAŽSKÝ POVZBUDIL VĚŘÍCÍ, 
ABY SE PODPISEM PŘIPOJILI K PETICI PROTI LEGALIZACI MANŽELSTVÍ 
HOMOSEXUÁLŮ
Jedná se o petici, kterou iniciovala Aliance pro rodinu. Petice má podpořit návrh poslanců, 

aby manželství bylo ústavně zakotveno jako svazek muže a ženy. Jde o re-
akci na snahu prosadit zákonem manželství homosexuálů. Organizátoři 
apelují na to, aby došlo k fyzickému podpisu na „papír“, protože elektro-
nické petice nejsou brány Poslaneckou sněmovnou v potaz.
V petici se píše: „My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této peti-

ce poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stano-
veno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Manželství je 
trvalý svazek muže a ženy. Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy předsta-
vovala nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací. Proto také tako-
vá rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme, aby také ochrana man-
želství, které je základem rodiny, byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni – tedy v ústav-
ním pořádku.   
  více  na: http://podporamanzelstvi.cz/wordpress/
V Zábřeze najdete petiční archy v kostele sv. Bartoloměje.
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