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28. 6. 2020
Ročník XXVII. číslo 26

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština

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

Žalm 89 Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech
1: 2 Král 4,8-11.14 2: Řím 6,3-4.8-11 Ev. Mt 10,37-42
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo 
matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna 
nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo ne-
bere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo 
nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život 
pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, 
a  kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. 
Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odmě-
nu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to 
spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo 
podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto 
nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pra-
vím vám: nepřijde o svou odměnu.“

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; 
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec 
a nikdy nás nepřestáváš vést. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU   (P. Karel Skočovský) 
Ten rabbi to zase přehnal.
„Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje 
syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden.“
Když je Ježíš povolal, snad všem jeho učedníkům muselo být od za-
čátku jasné, že tenhle rabbi, židovský učitel, v mnoha ohledech vyču-
huje z řady. Sám si své studenty vybírá, místo aby počkal, kdo z nich 
si vybere jeho, jak bývá dobrým zvykem. Nemá manželku, a proto se 
kolem šeptá, že je snad eunuch – prostě na těch místech, kde každý 
židovský muž hrdě nosí znamení Hospodinovy smlouvy s Abrahá-
mem, je s ním něco v nepořádku. Má rád ženy, zvlášť ty s pošramo-
cenou pověstí, a když někam přijde, děti se k němu sbíhají a on jim klidně požehná, ty 
nejmenší cvrčky vezme do náruče a někdy neváhá někoho z nich dát posluchačům za vzor 
toho, jak to funguje v Božím království. Evidentně má rád svou matku Marii. (Kdybyste 
viděli, jak ta je na něj hrdá...) Rád se směje, pozná dobré víno, ale umí se i opřít do práce 
a celé dny postit.
Občas řekne něco divného, překvapivého – a často to taky svým učedníkům vysvětlí, když 
jsou sami. Ale dneska to fakt přehnal. Příkazy Desatera jsou rozděleny do dvou desek. Na 
jedné jsou přikázání, která se týkají Boha a na druhé ty, co nám říkají, jak máme milovat 
své bližní. Úcta k těm, kteří nám darovali život, je z nich první, nejposvátnější. Tenhle ra-
bbi ale tvrdí, že kdo ho nemiluje víc, než svoji vlastní matku či otce, nemůže být jeho stu-
dentem a přítelem. Kdo si myslí, že je?
A o to právě jde. Odpověď na tuhle otázku mohl objevit každý zbožný žid, který se každé 
ráno i večer modlil Šema Jisra'el:

Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého 
svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! (Mk 12, 30; srov. Dt 6, 4)

Ten rabbi je buď nabubřelý blázen, nebo někdo, kdo mluví s Boží autoritou. Lásku tak 
skandální, která chce člověka celého a nerozděleného, může žádat jen Bůh sám. A tepr-
ve když je naše bytí ukotvené v Něm, každá další láska – k otci i matce, manželce, dětem 
i bratřím, ano, i k vlastnímu životu – najde tu správnou podobu a míru a svůj nevyčerpa-
telný zdroj.



PRODEJ DŘEVA Z FARNÍHO LESA
Římskokatolická farnost Zábřeh nabízí k prodeji dříví z vlastního lesa. V současné době 
je k dispozici smrk, borovice. Dříví je použitelné především pro stavební účely. Co se týče 
palivového dříví, tak není problém zajistit. Pokud by byl zájem, je možné se domluvit i na 
poradenství ohledně vašeho vlastního lesa. 
Kontakt: email - bartosjarda20@seznam.cz, tel. 736481306. Ing. Jaromír Bartoš
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

pondělí 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 hod. a v 17.30 hod.
pátek 3. července svátek sv. Tomáše, apoštola 
neděle 5. července Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patro-
nů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metro-
politního chrámu a  Arcidiecéze olomoucké (nedělní mše 
svaté v 7.00, 8.30 a v 18.00 hod.)

KURZ ALFA. V úterý 23. června se uskutečnil poslední večer kurzu Alfa, na 
tento večer si hosté mohli s sebou přivést i někoho dalšího, komu by Alfu rádi 
ukázali. Letošní setkávání na Alfě zakončíme mší svatou, kterou bude v úte-
rý 30. června od 17.00 hod. ve farním kostele sloužit P. Radek Maláč.
Všechny srdečně zveme! Za tým Alfy Karla Hrochová

POUŤ V  RÁJEČKU. V  neděli 5. července oslavíme svátek 
sv. Cyrila a Metoděje. Dovoluji si vás, tak jako každoročně, 
pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto apoštolů slovan-
ských národů.
Slavnost začne v  11 hodin mší svatou. Slavnost pak bude 
v hasičském areálu pokračovat tradičním Sousedským pose-
zením. Pro děti budou připraveny skákací atrakce a bohatý 
program v režii DIVADÉLKA S RADOSTÍ. Malí, ale i velcí 
se tak mohou těšit na klauniádu, balónkovou show, či autor-
ské divadelní představení. Pro všechny pak kromě tradiční-
ho guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá 
tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří po-
pulární dvojice VAŠEK a LAĎA. Slavnost pak ve večerních 
hodinách vyvrcholí OLDIES PÁRTY, při které největší taneč-
ní 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

ZPOVĚDNÍM DNEM V ZÁBŘEZE od 8.00 do 18.00 hod. bude středa 1. července. 
Ke svátosti smíření můžeme přistoupit také o prvním pátku v měsíci 3. července od 15.00 
hod. 

PRAVIDELNé MŠE SVATé S  NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ budou od července (poprvé 
v sobotu 4. července) slaveny v kostele sv. Barbory v 18.30 hod. 
Během prázdnin budou čtvrteční mše svaté v 17.30 hod. bez zaměření pro děti.

Patrocinium kaple na Skaličce oslavíme ve čtvrtek 2. července v 16.30 hod. při mši sva-
té ke cti svatého Prokopa

LETOŠNÍ POUŤ DO MEDŽUGORIE SE VZHLEDEM K NEJISTé SITUACI OHLED-
NĚ KORONAVIROVé PANDEMIE NEUSKUTEČNÍ.
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Promluva otce biskupa Antonína Baslera k 250. výročí posvěcení kostela 
Všech svatých (20. 6. 2020)
Milí bratři a sestry.
Aktuální výročí je skvělá příležitost uvědomit si hodnotu daru, kterým kostel je. Je to Boží 
dům – konkrétní místo, kde je možné setkat se společně i soukromě s živým Bohem. Víme 
všichni dobře, že tento vzácný dar nemělo lidstvo vždycky. Stojí za to si připomenout, jak 
Bůh ve své božské pedagogice k tomuto daru směřoval. Boží zjevení vrhá světlo na dějiny 
potomků Abrahámových. 
Abrahám, ačkoli to byl Boží vyvolený, žádný kostel neměl. Bůh jej, jako kočovníka oslo-
voval na různých místech. 
Snad první náznak o vyvoleném místě nacházíme až u třetího z praotců, Jákoba. Na útě-
ku před hněvem Ezaua se mu v noci ve snu zjeví Hospodin a Jákob po procitnutí prohlásí: 
„Jistě na tomto místě je Hospodin, a já jsem to nevěděl! Bál se a řekl: „Jakou bázeň vzbu-
zuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská.“ …Tomu místu dal 
jméno Bét-el (to je Dům Boží).“ 
Druhé klíčové vyvolené místo je vrchol hory Sinaj. Mojžíš z prostředku hořícího keře sly-
ší Hospodinův hlas: „Mojžíši, nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém 
stojíš, je půda svatá.“ 
Po východu z Egypta byla vyvoleným místem přebývání Hospodinova jména slitovnice, 
tj. prostor mezi cheruby na víku archy úmluvy. 
Teprve v době královské, za krále Davida (kolem roku 1000 př. K.) se vyvoleným místem 
stala siónská hora, Jeruzalém, kde Šalomoun směl postavit chrám z materiálu, který na-
shromáždil David. Tam byla do velesvatyně přenesena archa, tam dal Hospodin přebývat 
svému jménu. Za babylonské nadvlády byl chrám zničen, ale po návratu ze zajetí znovu 
obnoven, a v době Ježíšově, i zásluhou Heroda Velikého se opět skvěl nádherou jako je-
den ze 7 divů světa. 
Ježíš miloval dům svého Otce, bránil jeho pravé poslání, „nedělejte z domu mého Otce trž-
nici“;(slyšeli jsme scénu vyčištění chrámu), ale věděl, že přichází jeho konec. 
To, co bylo ve Starém zákoně jen naznačeno, se stalo skutečností při vtělení Božího Syna 
a při založení církve – „tajemného těla Kristova.“ V Kristu a v  jeho údech je přítomen 
Bůh, a aby tomu tak mohlo být, potřebuje církev místo, kde uskutečňuje dar všech darů, 
eucharistické tajemství, aby jednak umožnila všem svým dětem náležité prožití zpřítom-
nění Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání a také aby všem svým dětem umožnila živit se 
Božím slovem i Božím chlebem. 
Od tohoto byl už jen krůček k tomu, aby se křesťanské kostely a kaple staly místem trvalé-
ho přebývání Pána v eucharistickém tajemství ve svatostáncích. V tomto tajemství je mezi 
námi přítomen v oběti svého života i ve svém 
zmrtvýchvstání – jsou to dvě strany téže min-
ce, dané za naši spásu. Díky svatostánku je kos-
tel či kaple pravý Bét-el, dům Boží; svatostánek 
je pravý „hořící keř“, místo, kde bije Nejsvětější 
Srdce Ježíšovo. Tady bychom měli alespoň ve 
svém srdci zout opánky, zahalit tvář, a klanět se 
až k zemi. (vybránu z promluvy) 
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postřelmovsko         postřelmovsko

V  neděli 5. 7. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v  Lesnici (minule 2.400 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 2.430 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

POUŤ KE CTI SV. PROKOPA. V neděli 5. 7. oslaví farníci ze Sudkova svého patrona sv. 
Prokopa. Poutní mše sv. bude v 11.00 hodin. 
V Chromči bude v sobotu v 18.00 hodin mše svatá s nedělní platností.

Tichá adorace a sv. zpověď před prvním pátkem bude: 
ve středu v Lesnici od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od 
16.00 hodin.

O první červencové sobotě bude v Postřelmově od 9.00 hodin mše sv. ke cti Panny Marie 
a Večeřadlo. Všichni jsou srdečně zváni.

Ohlášky. V sobotu 4. 7. budou sezdáni v Postřelmově v 11.30 hodin 
snoubenci pan Alois Juránek a slečna Barbora Miklasová.

Gratulujeme a přejeme stálou Boží ochranu a pomoc.

Blahopřání. V  sobotu 4. července 2020 oslaví 85. narozeniny 
paní Cecilie Horáková z Postřelmova. K tomuto životnímu jubi-
leu jí přejeme zdraví, lásku, radost, pokoj, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie. členové živého růžence z Postřelmova

červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 21. června:  Červená Voda 2.394; Jakubovice 706; Písařov 1.023 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 21. června: Klášterec 2.000 + dar na charitu 1.000; Svébohov na opravy 
6.000; Jedlí 2.900 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

 O prvním pátku v měsíci budou ve všech farnostech návštěvy nemocných.
 První sobotu v měsíci 4. července bude ve Svébohově slavena mše svatá v 7.15 hod.

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 21. června: Lubník 450; Tatenice 2.990; Hoštejn 860; Kosov 500 + dar 
1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

POUŤ K SV. PETRU A PAVLU V LUBNÍKU je tuto neděli 28. června. Poutní mše svatá, 
spojená s 1. svatým přijímání začíná v 10.00 hodin.
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lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 21. června: Loštice 3.405; Moravičany 1.972 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 Ve čtvrtek dopoledne přineseme svátosti nemocným.

LOŠTICE - FARNÍ HODY SV. PROKOPA 
Adorační den farnosti Loštice. V sobotu se budeme modlit za naši 
farnost před Eucharistií od 10.00 do 18.00 hod. Celodenní adoraci 
ukončíme mší svatou. 

Pouť ke cti sv. Prokopa budeme slavit v neděli 5. července
Hodová mše svatá se slavnostním kazatelem otcem Miroslavem Val-
kom CM začíná v 9.30 hod.
Odpoledne od 15.00 do 18.00 hod. zveme všechny farníky, zvláště 
rodiny s dětmi, na farní odpoledne na farní zahradu s posezením, pohoštěním a mno-
hými atrakcemi pro děti. Vstupné dobrovolné. Výtěžek se použije na zařízení Prokopky.

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 
 V Pavlově bude hodová mše svatá o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje slavena v neděli  

v 11.00 hod. 
 Pobožnost ke cti svatých Cyrila a Metoděje bude u kapličky sv. Cyrila a Metoděje v po-

lích u Moravičan v neděli v 17.00 hod.

Zveme všechny členy Sdružení Zázračné medaile, jeho sympatizantů a všech mariánských 
ctitelů na pouť do Rajecké Lesné, abychom poděkovali Panně Marii za milosti, které nám 
zprostředkovává i přes kapli Panny Marie, která v našich farnostech nepřetržitě putuje od 
lidových misií 2017. Pouť se uskuteční v sobotu 25. července. Přihlaste se co nejdřív u ve-
doucích společenství Radky Adamcové, Oty Šamánka, nebo u otce Kristiána. 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 21. června: Štíty na energie 4.320; Horní Studénky na opravy 6.680; Cot-
kytle na opravy 2.819 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
 Ve středu 1. července v 10.00 hod. bude slavena bohoslužba v domově důchodců ve Ští-

tech. 
 O prvním pátku v měsíci 3. července bude v 17.00 hod. adorace a možnost přijetí svá-

tosti smíření a v 18.00 hod. mše svatá. 
 V sobotu 4. července v 10.30 hod. jste zváni do Crhova na poutní mši svatou. 

HORNÍ STUDéNKY
 Ve čtvrtek 2. července je od 15.30 hod. možnost přijetí svátosti smíření, v 16.00 hod. 

mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.   
 V sobotu 4. července v 7.15 hod. se můžeme ve Svébohově zúčastnit mše svaté k Panně 

Marii. P. Jacek Brończyk
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Blahopřání
26. 6. 2020 uplynulo 10 let od kněžského svěcení P. Jacka Brończy-
ka. Výročí spolu s ním oslavíme při mši svaté v neděli 28. června.
Přejeme mu do dalších let Boží požehnání, dary Ducha Svatého, 
zdraví, ochranu a pomoc Panny Marie.

farníci ze Štítů, Horních Studének a Cotkytle 

farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 21. června: Zvole 6.410 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Tuto neděli 28. června v 15.00 hod. budeme slavit poutní mši svatou v Pobučí v kostele 
sv. mučedníků Jana a Pavla.

Příští neděli o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje při mši svaté v 10.15 hod. budou pokřtě-
ni čtyři z našich katechumenů. Děkuji všem, kteří je provázíte a jistě i dále provázet 
budete svými modlitbami a obětmi. P. František Eliáš

ZVOLSKÁ ČTYŘKA – OPRAVA KOMUNITNÍHO CENTRA
I v těchto dnech pokračují práce na vybudování Komunitního centra ve 
Zvoli. V minulém týdnu byly dokončeny sádrokartonové stropy v sociál-
ním zázemí a v následujících dvou týdnech proběhnou montáže stropů 
na sále. Současně začali svoji práci obkladači, kde na sociálním zařízení 
nalepili první metry obkladů a následně budou pokračovat s pokládkou 
dlažby na chodbách a schodišti.
Začátkem července provede stavební firma napojení splaškových odpa-
dů na obecní vakuovou kanalizaci. Rád bych tímto poděkoval starostovi obce Mgr. Kó-
lovi a zastupitelům obce, kteří zajistili finanční prostředky na celou kanalizační přípojku.  
Ochotní mezi námi zajistili techniku na odvoz stavební suti a  její uložení na soukromé 
skládce.
Asi není třeba připomínat, jak finančně jsou všechny tyto práce náročné. Do dnešního 
dne jsme proinvestovali 3 410 000 Kč. 
Poděkování patří Vám, kteří nás podporujete modlitbou, osobní účastí na brigádách a fi-
nančními dary. Za spolek Zvolská čtyřka Milan Malát

POUŤ LUKAVICE. V pondělí 6. července v 8.00 hod. bude v Lukavici slavena mše svatá 
ke cti sv. Cyrila a Metoděje. 

FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO I DŘEVO NA OTOP 
Pila v Postřelmůvku během července bude zpracovávat další kulatinu z farního lesa v Ma-
letíně. 
Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo na pergolu nebo ce-
lou vazbu a případně i palivo (krajinky), můžete si je objednat. Dřevo bude zpracováno dle 
vašich požadavků. P. František Eliáš 731 626 500
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Sbírky z neděle 21. června na DEVÍTKU: Zábřeh 17.986; Rovensko 427; Postřelmůvek 
630 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč  

charitativní služba církve v děkanátu

POKUD MÁTE A NEPOTŘEBUJETE – NABÍDNĚTE PROSÍM 
Pro naše klienty ve spolupráci s institucemi, které se o ně starají, sháníme tyto starší, pou-
žité, ale pěkné, kompletní a funkční věci: dětské patrové postele, automatickou pračku, 
ledničku s mrazicím boxem. 
Pokud vám doma něco z uvedeného přebývá, prosím, nabídněte nám to a u vás již nepo-
třebné získá šanci na „druhý život“ a ještě někde pomůže. 
Vyzvednutí a odvoz si po domluvě zajistíme. Fotku a rozměry nabízeného vybavení zašle-
te prosím na email: nadeje@charitazabreh.cz, tel. 736 509 430. Děkujeme!  

NEČEKEJTE, AŽ SE ZIMA ZEPTÁ … ANEB
DŘEVO, KTERé ZAHŘEJE HNED TŘIKRÁT! 
Charita Zábřeh nabízí štípané měkké palivové 
dřevo za akční, sníženou cenu 900 Kč za prosto-
rový metr rovnaný. Skladem je sortiment polínek 
délky 28,33 a 45 cm, dále ve větším množství třísky na podpal. Pro zájemce jsme schopni 
zajistit dopravu, pro seniory i naskládání dřeva do kůlny či dřevníku. Zásoba k odprode-
ji vzniká probírkou a namáhavou prací lidí bez domova či dlouhodobě nezaměstnaných 
v darovaném a propachtovaném příměstském lese (1x). 
Dřevo je suché a již delší dobu uskladněné pod střechou zpracovny a lze jej využít na to-
pení v kamnech, kotli či krbu již letos (2x). 
Objednávky na telefonu: 736 509 434; zahřát u srdce (3x) může fakt, že svým nákupem 
u nás podpoříte integrační programy zábřežské Charity. 



PRÁZDNINOVé POZNÁVÁNÍ PRAHY JINAK…
aneb nejen z křesťanských pokladů města Centrum Maria-
poli Praha – Hnutí Focolare ve spolupráci s CK Křížek zvou 
na týdenní prázdniny v Praze. 
Hlavní město, jeho duchovní historie, ale i  současnost. 
Možnost proniknout do křesťanských a  kulturních dějin, 
do dramatu místa na Vltavě uprostřed zemí Koruny české. 
Program je velmi zajímavě postaven.
Volné termíny: 28.  6.– 4.  7., 12.  7.–18.7., 19.  7.–25.  7.,  
26. 7.–1. 8. 2020. V případě zájmu budou i srpnové termíny. 
Cena za pobyt včetně programu činí 9.500 Kč pro dospělé-
ho a 7.500 Kč pro děti a mládež.
 Bližší informace na www.centrummariapoli.cz a www.ckkrizek.cz


