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14. NEDĚlE V MEZiDOBÍ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; 
naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Žl 123,1-2a.2bcd.3-4 Naše oči hledí na hospodina,
 dokud se nad námi nesmiluje
1: Ez 2,2-5 2:2 Kor 12,7-10 Ev. Mk 6,1-6
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGEliUM K DNEŠNÍ NEDĚli
(Ježíš) šel do svého domova. učedníci ho doprovázeli. příští sobotu začal učit 
v synagoze. Mnoho (lidí) ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „kde se to v něm 
vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A  takové zázraky se dějí jeho rukama! 
Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuz-
ný Jakubův, Josefův a Šimonův? A nežijí jeho 
příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se 
nad ním. Ježíš jim řekl: „nikde prorok ne-
znamená tak málo jako ve své vlasti, u svých 
příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam 
udělat žádný zázrak; jenom na několik málo 
nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil 
se jejich nevěře.
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K EVANGEliU DNEŠNÍ NEDĚlE 
I my jsme, stejně jako obyvatelé nazareta, vystaveni nebezpečí zů-
stat jen na povrchu a neodnést si to, co nám Bůh chce sdělit. oni se 
ptali: „kde se to v něm vzalo?“ podobně se ptáváme: „proč se to a to 
stalo? Jak je to možné?“ Ale Bůh je větší než my. není povinen se 
nám zodpovídat, proč jedná tak či onak, proč něco není podle našich 
představ. zde je na místě pokora, která přijímá Boží způsob zacházení s námi, která re-
spektuje Boží velikost a moudrost a zároveň uznává vlastní nedostatečnost, omezenost 
a nechápavost. převzato ze stránek www.biblickedilo.cz

K NEDOžiTÝM 80. NAROZENiNÁM
OTCE FRANTiŠKA lÍZNY SJ
Žehnal fízlům, povídal si s vrahy, stal se Romem. Smrt pova-
žoval za začátek života. 

Mše svatá k  jeho nedožitým 80. narozeninám bude 
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v pátek 16. července 
v 17.30 hod. hlavním celebrantem bude jezuita a teolog 
doc. Dr. Michal Altrichter Th .D. z Cyrilometodějské teo-
logické fakulty v Olomouci. 

od roku 2001 byl knězem zábřežského děkanátu – farářem ve Vyšehorkách. Spravoval 
také farnost Mírov a devět let byl vězeňským kaplanem v mírovské věznici.

podnikl několik poutí (do Santiaga de Compostela v roce 2004 a později, do města 
Chersones na krymu, tedy do místa, kde svatí Cyril a Metoděj našli ostatky svatého kle-
menta I.). zážitky z cest jsou obsahem několika jeho knih. Je rovněž autorem překladů 
životopisů svatých z angličtiny.

V roce 2001 bylo Františku Líznovi prezidentem Václavem Havlem propůjčeno dru-
hé nejvyšší státní vyznamenání – Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy 
o rozvoj demokracie a lidských práv. za svou práci ve vězeňství obdržel v roce 2003 Cenu 
Františka kriegla, udělovanou nadací Charty 77. Roku 2013 mu řád Milosrdných bratří 
udělil Cenu Celestýna opitze za péči o nemocné a potřebné. Roku 2017 se stal laureátem 
Ceny paměti národa, kterou každoročně uděluje společnost post Bellum. V roce 2020 mu 
bylo uděleno významné maďarské ocenění – Cena Jánose Esterházyho, která se uděluje za 
šíření duchovního odkazu tohoto mučedníka komunizmu.

otec František byl oblíbeným exercitátorem a vyhledávaným učitelem modlitby, pečo-
val o bývalé vězně a bezdomovce. Byl známý svojí laskavostí a velkorysostí. 

VÝUKA NÁBOžENSTVÍ V ROCE 2021/2022
Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického ná-
boženství. Seznámí se postupně s  obsahem Bible, se základy křesťanství a  se zásadami 
křesťanského života. Výuka je zařazena do školních vzdělávacích programů zŠ.
přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje nebo na faře v zábřeze. Vyplně-
nou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře. 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 5. července Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,
patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arci-
diecéze olomoucké 
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 8.30 hod. 

úterý 6. července sv. Marie Goretti, panny a mučednice

POUŤ V RÁJEČKU. 
V pondělí 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. Dovoluji si 
Vás, tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto 
apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v 11 hodin mší svatou. Slavnost pak bude v hasičském 
areálu pokračovat tradičním SouSEDSkýM poSEzEníM. pro děti 
budou připraveny skákací atrakce a bohatý program v režii DIVADÉL-
kA S RADoSTí. Malí, ale i velcí se tak mohou těšit na klauniádu, autor-
ské divadelní představení, či balónkovou show. pro všechny pak kromě 
tradičního guláše i  občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá 
tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří populární sku-
pina ALBATRoS ze Šumperka. Slavnost pak ve večerních hodinách vyvrcholí oLDIES 
pÁRTY. zkrátka a dobře, sláva bude veliká, a tak nezapomeňte přijít!

Za farníky z Ráječka Josef Klimek

NA POUTi V RÁJEČKU BUDE POžEhNÁNA MORAVSKÁ VlAJKA
V pondělí 5. července při poutní mši svaté v obecní kapli sv. Cyrila a Metoděje v Ráječku 
požehná zábřežský místoděkan p. František Eliáš zemskou moravskou vlajku. 
Vlajka s moravskou orlicí, kterou pořídilo město zábřeh, bude do budoucna umístěna na 
radnici vedle vlajky státní a městské. požehnání symbolu o svátku slovanských apoštolů 
má zdůraznit spojitost počátků národní kultury s příchodem byzantské mise na Velkou 
Moravu. RNDr. František John

NÁRODNÍ POUŤ NA VElEhRADĚ 4. a 5. července 2021
4. července – Večer lidí dobré vůle pomůže i lidem na jižní 
Moravě.
pouť bude zahájena v 18.30 hod. v bazilice modlitbou za vlast 
a po ní následuje od 19.30 hod. Večer lidí dobré vůle. 
přímý přenos od 20.00 hod. na ČT 2 a Českém rozhlase.
5. července – hlavní mše svatá bude na nádvoří v 10.30 hod. 
a bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem. 

POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPli
o státním svátku ke dni upálení Jana Husa (o svátku sv. Marie Goretti, 
panny a mučednice) bude v úterý 6. července v 8.00 hod. slavena mše 
svatá u Šubrtovy kaple. 
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Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 27. června: Červená Voda 2.892; písařov 1.467; Jakubovice 427; domov 
důchodců 355; Janoušov 325 kč. Všem dárcům pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov 

POUŤ V PÍSAŘOVĚ bude v neděli 18. července. Poutní mše svatá v 8.40 hod. 

Farnosti  spravované  z  klášterce
SBÍRKY z neděle 27. června: klášterec 2.500; Svébohov 3.000; Jedlí 4.700 kč. 
Všem dárcům pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

Farnost zvole              Farnost zvole
SBÍRKA z neděle 27. června 6.410 Kč.
DARY: na zpovědnici 12.600, na Radio proglas 2.000, na TV noE 2.000, na „Cestu 121“ 
2.000, na komunitní centrum 2.000 kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí pán. P. František Eliáš

OhlÉDNUTÍ ZA FARNÍM DNEM
požehnání komunitního centra bylo opravdu slavnostní, centrum požehnal děkan p. Ra-
dek Maláč s  otcem Františkem Eliášem a  to za účasti starosty zvole Mgr. Radka kóla, 
starosty Rájce Vladimíra Hrocha a starosty Jestřebí Ing. Jana Máje. Účast byla hojná, každý 
se mohl radovat podle svého vkusu, popovídat si s přáteli u regionálního piva z Welzlova 
pivovaru a kusu grilovaného masa, či u dobré kávy a moučníků, které napekly ochotné 
farnice, či u dalších pochutin. 
Děti si užily skákací hrad a soutěže, které pro ně byly připraveny (hledání párátka v kupce 
sena, hra na popelku, průchod pavučinou, lov rybiček, slalomová dráha s naloženými ko-
lečky, orientace bez zraku, střelba z luku, srážení plechovek). 
Všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav a organizace farního dne velmi děkujeme a těší-
me se na další spolupráci a vám všem děkujeme, že jste přišli a prožili společně krásný den.

DAlŠÍ VÝVOJ V KOMUNiTNÍM CENTRU
V pondělí 28. června se někteří členové spolku sešli nad výběrem vhodných textilií na 
závěsy pro zastínění sálu a  zlepšení akustiky během přednášek. Jak jsme se již minule 
zmiňovali, dluh na komunitním centru se již díky vám, štědrým dárcům podstatně snížil.
Stále je ještě možnost „ADopCE“ okna či dveří anebo jen jejich části. zůstávají plně „nea-

doptované“ dveře hlavního vstupu za 99.000 kč, 
dveře přístavby za 82.000 kč, 3 střešní okna po 
15.000 kč a dvě velká okna po 17.000 kč. 
Více informací o „adopci“ vám sdělí Josef Bar-
toň ml. (tel.: 725 796 359). pokud zužitkujete po-
tvrzení o daru na daňový odpočet, rádi vám ho 
vystavíme. Děkujeme za vaši pomoc! Další in-
formace a aktuality najdete na www.zvolska4.cz

Jménem spolku Zvolská čtyřka
Mgr. Veronika Papoušková
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lošticko              lošticko              lošticko
SBÍRKY z neděle 27. června: Moravičany 1.280 kč. 
příští neděli 11.7. je sbírka na pomoc lidem na jižní Moravě postiženým tornádem. Do 
konce července budou v kostelech kasičky, do kterých můžete na tento účel přispět.
pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě farních hodů. Tuto 
neděli od 16.00 do 19.00 hod. přijďte na farní dvůr posedět, „pobejt“ a potěšit se s přáteli. 
pro děti bude připraven skákací hrad a hry na zahradě. Čeká nás i chutné občerstvení.

V pondělí 5. července o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje budou mše sv. jako v neděli.
V pondělí 5. července v 11.00 hod. zveme na hodovou mši svatou do pavlova.

Blahopřání
 Srdečná gratulace patří paní Aleně lukášové z Moravičan, která 
oslavila 85 let svého života. přejeme jí hodně zdraví, Boží požehnání 
a mocnou ochranu panny Marie.

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 27. června: Lubník 740; Tatenice 3.250 ko-
sov 430; Hoštejn 1.150 kč. Všem štědrým dárcům pán Bůh za-
plať. P. Jaroslav Přibyl 

SBíRkA nA JIŽní MoRAVu zASAŽEnou ToRnÁDEM 
BuDE V  TATEnICI, HoŠTEJnĚ A  LuBníku pŘíŠTí nE-
DĚLI 11. ČERVEnCE 

POUŤ KE CTi SV. PETRA A  PAVlA bude v  Lubníku tuto 
neděli 4. července. Mše svatá bude v 10.00 hodin.
Změny nedělních mší svatých: Tatenice v sobotu 3. července v 18.30 hod. (v neděli nebu-
de), kosov v neděli 4. července v 7.30 hod. a Hoštejn v 8.30 hod.

Společenství chlapů se sejde tuto neděli 4. července v 18.00 hod. v lubníku u Totušků.

SlAVNOST SV. CYRilA A METODĚJE – MŠE SVATÉ
lubník 7.20; Tatenice 8.40; hoštejn 10.00 hod. 

Čtvrteční mše svaté budou v hoštejně po dobu prázdnin v 18.30 hod. 

štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z neděle 27. června: Štíty 2.610; Cotkytle 660; Horní Studénky 1.400 kč. 
Všem dárcům pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

POUŤ V  CRhOVĚ. Poutní mše svatá v  Crhově bude slavena v  pondělí 5. července 
v 10.30 hod.
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CO KDYž Už PROSTĚ MilOVAT NEZVlÁDÁME?
Často slyšíme o  tom, jak je láska krásná, jak člověka oži-

vuje, jak mu vlévá sílu do žil, pozvedá, pomáhá, uschopňuje 
atd. A slyšíme  také, že křesťanství hlásá milujícího Boha, který 
nás posílá tuto lásku předávat. Co si ale počít, když se ocitne-
me v situaci, když už prostě milovat nezvládáme, neumíme, či už vlastně podvědomě ani 
nechceme? zažívat takové situace můžeme v těžkých vztazích v zaměstnání, či v zadrh-
nutých partnerských vztazích, v bolestných vztazích mezi rodiči a dětmi, a  nejrůznějších 
mnohých dalších situacích.

Láska se projevuje různě. každá z podob lásky se projevuje i jinak navenek. A hlavně 
– každá z podob lásky nám přináší jiné emocionální odezvy. někdy jsou to pocity blaže-
nosti. například malé dítě mnohdy v blízkosti matky prožívá totální blaženost a bezpečí. 
A to i ve chvíli, když maminka už tzv. „mele z posledního“ a možná právě žádnou blaže-
nost neprožívá. 

Jiné pocity prožívají manželé, kteří se navzájem odcizili, vidí v tom druhém jen příčinu 
svého neštěstí, ale stále se snaží o jejich vztah z nějakých důvodů usilovat. A ještě jinak se 
mohou cítit lidé, kteří s láskou pečují o nevyléčitelně nemocné, o lidi bez domova, o zá-
vislé lidi, o zločince atd.
Zkouška lásky – když nic necítíme

Tedy různé druhy lásky nám přinášejí různé aktuální pocity. Ale láska je jen jedna. 
V různých projevech. Dalo by se říci, že zkouškou opravdovosti lásky jsou až těžké chvíle, 
kdy již (momentálně) necítíme nic krásného, oblažujícího a povznášejícího a přesto vy-
trváme v rozhodnutí milovat. I když už ani třeba vůbec nevíme jak milovat, když už se 
zdá, že je to k ničemu a že nic „nefunguje“. Tehdy se může láska projevit tím, že druhého 
člověka „jen“ trpělivě snášíme, respektujeme a přijímáme v jeho charakterové ohraniče-
nosti.  „Jen“ snášíme jeho grimasy, jízlivosti, výkyvy nálad i mlčení, ale neprovokujeme ho, 
hledáme, jak mu nějak nezištně a neviditelně prospět, přemýšlíme, jak mu nebýt na obtíž.

Takovéto projevy lásky se mohou možná zdát jako ty nejnižší a nejtěžší. Jsou hledáním 
jakéhosi nejnižšího  společného jmenovatele, jak je možné milovat. Ale možná právě toto 
je největším světlem v aktuální lidské bídě.
inspiraci a pomoc, jak milovat i v obtížných situacích, nám poskytuje několik věcí.

V prvé řadě víra, že Bůh miluje každého člověka a vztah s ním je pro nás pramenem 
nekonečné lásky k nám samým. (Je o nás tedy bohatě postaráno...). z tohoto pramene my 
tedy můžeme a máme čerpat a dávat dál. I v  těch nejbolestnějších situacích věříme, že 
Bůh nás miluje víc, než kdokoliv na světě a jeho láska je větší i než jakékoliv zlo, které od 
druhých zažíváme.

na to navazuje přesvědčení, že to jediné, co po naší smrti zůstane, bude právě jen to, 
co jsme udělali z nezištné lásky. A nikdo si toho ani nemusel všimnout. Tedy kromě Boha 
a všech, kteří již s Bohem žijí a jednou žít budou. každý vykonaný drobný skutek lásky se 
tak s námi „potáhne“ celou věčnost...

V knížce Chatrč se píše: „... S každou laskavostí a  službou, viděnou či neviděnou se 
naplňuje Boží záměr a nic nezůstává stejné.“  
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Další důležitý aspekt křesťanského pohledu na aktivní lásku je popsaný ve 25. kapitole 
Matoušova evangelia, kde se sám Ježíš ztotožňuje s každým, komu bylo prokázáno jakéko-
liv dobro, anebo naopak odepřeno. Ježíš říká: „Cokoliv jste učinili tomu nejposlednějšímu 
člověku, mně jste učinili. A cokoliv jste komukoliv odepřeli, mně jste odepřeli...“ když tedy 
milujeme „nemilovatelného“ člověka, prokazujeme tím lásku samotnému Bohu. není to 
skvělá, inspirativní a motivující myšlenka?!

Jako křesťané máme jednu silnou zbraň, ale i výzvu: Žehnejte. když totiž druhému 
žehnáme, svoláváme na něj Boží dobro, které převyšuje vše dobré i zlé v našich životech. 
když druhému žehnáme, odevzdáváme situaci, ve které se nalézáme, Boží všemohouc-
nosti, Lásce, prozřetelnosti, milosrdenství a i  definitivní spravedlnosti. u Boha je tak za-
ručeně naše situace v  těch nejlepších rukou. A pořekadlo „s čím kdo zachází, tím také 
schází“ by se tak dalo přeložit i tak, že pokud žehnáme v Božím jménu, žehnání nám tak 
nějak „ulpí na rukou“, v srdci, v celém životě. Může to být i dlouhá cesta. Ale smysluplná 
a zacílená.

A v neposlední řadě nám důležitou oporou a inspirací může být i pohled na nespočet 
lidí v našem okolí a v křesťanských dějinách, kteří takto lásku dokázali čerpat a následně 
předávat dál. Jednou takovou postavou byla například i Terezie z Lisieux. Tehdy nezná-
má řeholní sestra je dodnes jakýmsi symbolem toho, že lze milovat po malých krůčcích 
kdykoliv, kdekoliv a  v  jakýchkoliv podmínkách. z  jejího životopisu se dovídáme např. 
o jedné její problémové a nesympatické kolegyni. Terezie se snažila nenechat se ovlivnit 
její negativní stránkou a projevovala ji naopak velkou laskavost a přízeň. Až tak, že se ona 
sestra ptala, proč právě k ní se Terezie tak laskavě chová, co na ní vidí... A právě takováto 
vytrvalá láska „na dřeň“ dokáže proměňovat lidské srdce.

A v čem bylo tajemství Terezie z Lisieux? Ve svém deníčku si píše, že ona sama ze sebe 
by nedokázala milovat lidi ve svém okolí. A prosí Boha, aby on sám je miloval skrze ni.

Bože! 
Bože, vím, že nepřikazuješ nic nemožného,

Ty znáš lépe než já okolnosti mých vztahů a i mou slabost,
dobře víš, že plně nedokážu milovat lidi ve svém okolí.

Prosím, proměňuj mé srdce, ukazuj mi, jak milovat
a ty sám miluj lidi v mém okolí skrze mě.

Nabízím se ti jako spolupracovn*ice*ík
na tvém díle lásky v mém okolí.

Pomoz mi milovat!
A žehnej ty sám lidem okolo mně.

P.S. Nenechat se zničit
Do vztahu lásky samozřejmě patří i moudrost při rozlišování toho, jak k lidem ve svém 
okolí přistupovat. někdy je dobré je v  krajních situacích jen snášet, přijímat, tolerovat 
a respektovat. někdy je ale v rámci opravdové lásky potřeba se vymezit, nastavit jasné hra-
nice, či dokonce využít krajní prostředky k ochraně integrity (poradna, odloučení, léčení, 
policie atd...) www.vira.cz
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TUTO NEDĚli JE VE VŠECh FARNOSTECh SBÍRKA 
NA POSTižENÉ žiVElNÍ POhROMOU NA JižNÍ MORAVĚ
V  neděli 27. června po modlitbě Anděl páně Svatý otec vyjádřil svou blízkost obětem 
tornáda na jižní Moravě:

„Jsem na blízku lidem z jihovýchodní části České republiky, které zasáhlo silné tornádo. 
Modlím se za zemřelé a zraněné a všechny ty, kteří museli opustit své velmi poničené 
domovy.“

SBÍRKY z neděle 27. června: zábřeh 17.349; Rovensko 971 kč. 
DARY: na jižní Moravu 25.000; na účet farnosti 3.500 kč.
Všem štědrým dárcům pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 

PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU SVATOPETRSKÝ hAlÉŘ
ze Státního sekretariátu státu Vatikán obdržel otec arcibiskup Jan poděkování za sbírku 
Svatopetrský haléř, která činila 3 706 134 kč. z poděkování citujeme: „Papež František 
upřímně děkuje za toto gesto církevního společenství a velkorysé solidarity s jeho univerzální 
službou, a zatímco prosí o modlitbu za jeho osobu, rád posílá apoštolské požehnání Vám, 
kněžím, řeholníkům a věřícímu lidu této diecéze a na přímluvu blahoslavené Panny Marie 
vyprošuje veškeré dobro od Pána.“ + Edgar Pena Parra

ZAČÍNAJÍ PRÁZDNiNY A DOVOlENÉ
Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe.
Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přá-
tele. 
Děkuji ti, Pane, za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, 
abych byl laskavější.
Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať 
je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím bohatý zkušenostmi 
a novou silou. (Pereira, Myšlenky a modlitby)

Všem dětem, se kterými se setkáváme na mších svatých, které svým zpěvem doprová-
zely liturgii, všem ministrantům a zvoníkům přejeme o prázdninách hodně sluníčka, 
pohody a dobré zábavy. Red

charitativní  služba  církve  v  děkanátu
hlEDÁME POSilY DO TÝMU: aktuálně hledáme spolupracovní-
ka/spolupracovnici na pozici terénní fyzioterapeut/fyzioterapeutka 
pro péči o pacienty v domácím prostředí. předpokládaný nástup na 
hlavní pracovní poměr, plný nebo i zkrácený úvazek co nejdříve, dle 
možností a vzájemné dohody.

Více informací o  nabízené pozici naleznete na našich stránkách www.charitazabreh.cz 
nebo vám podá vrchní sestra Bc. Ludmila nováková, tel.: 736 509 441, 583 412 587 kl. 43, 
e-mail: zdravotni.pece@charitazabreh.cz.


