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SLAvnOSt
neJSvětěJší tROJIce

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 Otče, tys poslal světu svého Syna a Svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství
svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali,
abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci
jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen

Žl 8 hospodine, Pane náš, jak podivuhodné 
je tvé jméno po celé zemi!

1: Př 8,22-31 2: Řím 5,1-5 Ev. Jan 16,12-15
Ordinárium: ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

evAnGeLIuM k Dnešní neDěLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl 
bych vám ještě mnoho jiného říci, 
ale teď byste to nemohli snést. Ale 
až přijde on, Duch pravdy, uvede 
vás do celé pravdy. On totiž nebude 
mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit 
to, co uslyší, a oznámí vám, co má 
přijít. On mě oslaví, protože z mého 
vezme a  vám to oznámí. Všechno, 
co má Otec, je moje; proto jsem řekl, 
že z mého vezme a vám to oznámí.“
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Setkání všech buněk bude v pondělí 20. 6. v 17 hod. za katolickým domem. 

ve středu 8. června se uskutečnil poslední večer kurzu Alfa. Za celou 
Alfu, boží milosti a  požehnání poděkujeme při mši svaté ve středu 
22. června v 17.00 hodin ve farním kostele sv. bartoloměje v Zábřeze, 
jste srdečně zváni. Za tým Alfy Karla Hrochová 

POZvání Z hníZDA – POháDkOvÝ LeS
Už to bude rok, co se ve Wolkerových sadech v Zábřeze objevily pohádkové 
postavy a letos tomu nebude jinak.

těšíme se na vás v sobotu 18. 6. 2022. Brána do pohádkové země bude otevřena od 16.00 
do 16.30 hod. (zapisování účastníků na startu). Jako vždy i letos si na závěr společně ope-
čeme buřta (nezapomeňte je doma). Na viděnou  s vámi se těší vaše pohádkové Hnízdo

k evAnGeLIu
Bůh žije láskou, to je jádro jeho štěstí, radosti, to je gejzír života, který stále chrlí nové 
a nové impulzy. Nebe doslova tepe životem. Nejde ale o falešnou, lacinou lásku. Jde o či-
rou pravdu, o absolutní dobro, které sdílí jednotlivé osoby Trojice. V takovém vzájemném 
sdílení není nic tabu a ani žádná z osob Trojice si nemusí schovávat něco „jen pro sebe“. 
Sdílí všechno. K tomuto důvěrnému přátelství Boha jsme pozváni i my. www.vira.cz

ŽOFIe hekeLOvá – AIGen. V roce 2020 uplynulo sto let od narození 
Žofie Hekelové, spisovatelky, která pro svoje styky s Václavem Renčem 
či Janem Čepem trpěla mnohými ústrky a málem upadla v zapomnění. 
Patří do generace prozaiků, kteří do literatury vstoupili za protektorátu. 
Je autorkou několika rozhlasových her, povídek a románů. Část svého 
života prožila v Zábřeze a právě i za finanční podpory města Zábřeh se 
podařilo znovu vydat její románovou prvotinu Aigen, která čerpá námět 

z autorčina totálního nasazení na práci v Tyrolských Alpách a poprvé tiskem vyšla v roce 
1944. Slavnostní představení knihy se uskuteční v úterý 21. června v 18 hodin v Katolic-
kém domě. __________

kROk PRO keŇu A nAMIbII
V neděli 19. června v 17.00 hod. jste zváni do Katolického domu na besedu misionářky 
Markéty Peichlové o dobrovolnické misijní službě v Keni a Namibii.



3

SvátkY A PAMátkY tÝDne 
neděle 12. června  SLAvnOSt neJSvětěJší tROJIce 
pondělí 13. června  památka sv. Antonína z Padovy 
čtvrtek 16. června  SLAvnOSt těLA A kRve Páně 
Mše svaté v kostele sv. bartoloměje v 9.25 a v 17.30 hod. 

kněŽSká Svěcení
kněžské svěcení přijmou v  katedrále sv. václava v  Olomouci v  sobotu 25. 6. 2022 
v  9.30  hod. z  rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arci-
diecézi tito jáhnové:

Mgr. Biernát Josef  z farnosti Bánov
Mgr. Gelnar Lukáš z farnosti Velehrad
Mgr. Fiala Pavel  z farnosti Dřevohostice
Mgr. Šary František  z farnosti Lidečko
Do kněžské služby vyprošujeme novým kněžím hojnost Božích milostí. 

J. exc. Mons. Jan Graubner bude uveden na svatovojtěšský ar-
cibiskupský stolec v  sobotu 2. července 2022, v  dopoledních 
hodinách, při slavné mešní liturgii v katedrále sv. víta, václava 
a vojtěcha. tímto dnem se také fakticky ujme úřadu 37. arci-
biskupa pražského a 25. primase českého.

Jako poděkování otci arcibiskupu Janu Graubnerovi za jeho 
dlouholetou službu v  čele olomoucké arcidiecéze a  v  prosbách 
o hojnost milostí do jeho nové služby arcibiskupa pražského oslaví lidé mší svatou z výročí 
posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek 30. června 2022. bohoslužba za-
číná v 17.00 hod. a po jejím skončení jsou všichni zúčastnění zváni k přátelskému setkání 
v blízkosti katedrály.

Pokud plánujete zúčastnit se slavnostního rozloučení s otcem arcibiskupem, přihlaste 
se u svých duchovních, kteří, kvůli organizaci slavnosti, nahlásí počet účastníků na arci-
biskupství.

dubicko              dubicko              dubicko

Blahopřání.
V těchto dnech oslaví 40 let kněžství náš otec Jaroslav šima. Děku-
jeme za jeho službu našim farnostem a vyprošujeme hojnost Božího 
požehnání a radosti do dalších let. farníci z Dubicka, Rohle a Třeštiny

FARní Den – POZvánkA nA kOnceRt. V neděli 12. června slavíme mši svatou vý-
jimečně v 10 hodin a poté se sejdeme na farní zahradě v Dubicku na farním dni. 
Ve 14. 30 hod. jste zváni do kostela Církve československé husitské na kOnceRt.
Účinkují: Hana Suchá – zpěv, Alžběta Kolčavová – housle, Johana Kolčavová – klavír.
Vstupné dobrovolné
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Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z  neděle 5. června na církevní školství: Červená Voda 3.982; Písařov 1.512;  
Jakubovice 960 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z  neděle 5. června na církevní školství: Klášterec 2.800; Svébohov 2.900; Jedlí 
2.100 + dar na potřeby farnosti 4.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

FARnOSt JeDLí
SLAvnOSt neJSvětěJší tROJIce 
Tuto neděli 12. června ve 14.30 hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), k mod-
litbě ke cti a slávě Nejsvětější Trojice.  

POuŤ ke Sv. JAnu kŘtIteLI
V neděli 26. června jste zváni na pouť do Jedlí. Mši svatou v 10.30 hod. 
doprovodí zpěvem pod vedením Josefa Hrocha smíšené sbory Gaudi-
um, Carmen a sbor řádu sv. Huberta. Zazní Česká mše Vojtěcha ří-
hovského „Přistupujeme s kajícností“. 
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. Po jeho skončení pak krátký 
koncert sopranistky Elišky Minářové rozené Hrochové. 

FARnOSt SvÉbOhOv
SLAvnOSt těLA A kRve Páně oslavíme ve farnosti v neděli 19. června při mši svaté 
v 10.30 hod. Po skončení mše svaté půjdeme průvodem ke třem oltářům. Zveme farníky, 
ministranty a družičky i z jiných farností.

Mše svatá 26. 6. bude ve Svébohově výjimečně už v 9 hod.

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 5. června na církevní školství: Tatenice 1.900 +  dar 500; Lubník 1.650; 
Hoštejn 2.200; Kosov 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SLAvnOSt těLA A kRve Páně prožijeme při nedělní mši svaté. 
Ve středu 15. června nebudou ve farnostech Tatenice a Lubník slouženy mše svaté. 

Společenství chlapů se sejde v neděli 19. června v 18.00 hod. na tatenické faře. 

v neděli 26. června vás srdečně zveme na pouť do tatenice. 
Poutní mše svatá bude slavena v 10.00 hod. 
Změny mší svatých v neděli 26. června: Kosov v 7.30 hod., Hoštejn v 8.30 hod. 
Lubník – mše svatá s nedělní platností v sobotu 25. června v 18.30 hod.
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postřelmovsko            postřelmovsko
V neděli 19. 6. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 2.764 Kč) 
a Chromči (minule pouť 5.650 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
 P. Vladimír Jahn

V úterý 14. 6. bude mše sv. ke cti Ducha Svatého a modlitby - Večeřadlo v Postřelmově od 
16.30 hodin.

Slavnost Božího Těla oslavíme ve čtvrtek 16. 6. v Chromči, mše sv. v 17.00 hodin a v neděli 
v Postřelmově mše sv. v 8.00 a v Lesnici mše sv. v 10.30 hodin.

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z  neděle 5. června na církevní školství: Štíty 3.800; Horní Studénky 2.350;  
Cotkytle 263 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

štítY. Příští neděli 19. června bude průvod Božího Těla k oltářům v kostele po mši svaté 
v 9.00 hod.
V Herolticích bude v sobotu 18. června v 18.00 hod. poutní mše svatá s nedělní platností 
ke cti sv. Jana Křtitele.
bohoslužby pro děti a účelové sbírky budou v neděli 19. června:
Horní Studénky – v 7.30 hod. sbírka na opravy; Štíty – v 9.00 hod. sbírka na potřeby far-
nosti;  Cotkytle – v 11.00 hod. sbírka na potřeby farnosti.
 P. Jacek Brończyk

lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky na auta pro misii v  hondurasu: Loštice 5.878 + dary 4.800 Kč; Moravičany 
15.434 Kč; Bílá Lhota – dary na auta 12.000 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 Dnes v neděli 12. června odpoledne v 15.00 hod., na Slavnost Nejsvětější Trojice, vás 
zveme na výroční mši svatou do Doubravice. Obětována bude za všechny živé a zemře-
lé obyvatele Doubravice. 

 tuto neděli 12. června v 17.00 hod. bude v Lošticích v Prokopce přednáška otce Jána 
Jakuboviče o misijní zkušenosti v hondurasu.

SLAvnOSt těLA A  kRve Páně Se ZAStAveníMI u  OLtáŘí-
kŮ a  s  procesím budeme slavit v  Moravičanech ve čtvrtek 16. června 
v 18.00 hod. a v Lošticích v neděli 19. června v 9.30 hod.

 V sobotu 18. června v penzionu mše svatá slavena nebude. Jedeme na 
svěcení novokněží Misijní společnosti a prosíme o modlitby za ně. 

 V neděli 19. června v 17.00 hod. bude poslední závěrečné setkání dětí z náboženství 
a také dětí ze všech farností. Setkání bude na farním dvoře v Lošticích. Přineste si něco 
na opékání.
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PAStÝŘSkÝ LISt k ukOnČení DIecÉZní etAPY SYnODY O SYnODALItě
Milé sestry a bratři,

především chci v této chvíli upřímně poděkovat všem, kteří přijali výzvu papeže Fran-
tiška a  zapojili se do práce synodních kroužků. Zvláštní poděkování patří diecéznímu 
týmu za velkou práci, kterou odvedli ve skvělé kvalitě.

Mám radost, že se do práce v synodálních kroužcích zapojilo tolik lidí, kteří udělali 
zkušenost synodality, která je duchovní skutečností, protože jde o  společnou modlitbu 
a společné naslouchání Božímu hlasu, o společné hledání Boží vůle. Mnozí jste udělali 
zkušenost s působením Ducha Svatého, který vytváří církevní společenství z těch, kteří se 
jím nechají vést. Za tento veliký dar děkuji Pánu Bohu a právě v něm vidím velikou naději 
pro naši diecézi.

Chladné statistiky ukazují poměrně smutná čísla, například za poslední léta klesl 
v diecézi počet účastníků na bohoslužbách ze 115 tisíc v roce 2000 na 75 tisíc v roce 2017, 
klesl počet pokřtěných i počet dětí u prvního sv. přijímání. Počet biřmovanců klesl z 2 tisíc 
na 1 tisíc. Kněžský seminář je téměř prázdný. Vidím únavu mnoha kněží, kteří často přes 
všechnu svou námahu nevidí plody své práce, které by přinášely radost.

Vedle toho vidíme mnoho plodné námahy v řadě farností, které se krásně rozrůstají, 
úžasnou práci církevních škol a obdivuhodný rozvoj církevní Charity.

Do synodální práce se zapojilo přes pět tisíc lidí a potěšitelné je, že největší věková 
skupina účastníků byla od 30 do 60 let. V tom vidím velkou naději.

Syntéza jednotlivých výstupů z kroužků poukázala kriticky na řadu skutečností, ale 
taky ukázala velkou sílu touhy a ochoty nasadit se pro obnovu církve, či se aspoň při-
pojit. Pro správné přijetí syntézy je zásadně důležitý postoj lásky, která se nebojí kritiky, 
ale dívá se do textu jako do zrcadla diecéze. Ne všechno se týká konkrétní farnosti nebo 
konkrétního kněze. Nesmíme všechnu kritiku vztahovat na sebe, ale ani nesmíme říkat, 
že všechno se týká jen jiných, nýbrž v pokoře se ptát, jestli se něco z řečeného netýká 
aspoň z části také mě. Nejednou se ukáže, že kněží i laici volají po stejné věci, ale chyba 
je někde v komunikaci či způsobu vidění. Zásadní je otázka: Co ode mě žádá Bůh? Co 
bych z  mé strany mohl udělat pro zlepšení? Musím trpělivě počítat s postupnými kro-
ky a hledat spojence. Musíme rozlišit, co je řešitelné ve farnosti, co v diecézi, co patří 
na světovou úroveň. Některé věci můžeme začít ve farnosti řešit hned. Na společném 
setkání synodních kroužků, nebo jejich zástupců, s duchovním správcem a farní radou 
projevit ochotu ke společné otevřenosti vedení Duchem Svatým a ke spolupráci na jeho 
díle. Nesmíme při tom zapomenout, že metodou synodality se chceme řídit při všech 
dalších krocích, že nejde o demokracii, o názor většiny či vlivných lidí, ale o společné, 
stálé a pokorné hledání Boží vůle.

Jednotlivé farnosti se od sebe někdy hodně liší, proto se budou lišit i  jejich priority. 
Společným cílem je pro všechny živé společenství, které vydává svědectví o živém Kristu. 
Někde už na cestě k takovému cíli urazili kus cesty a krásně rostou. Jinde se ukazuje, že 
kvůli objektivním příčinám, například velkému vystěhovalectví z obce, nemohou být pl-
nohodnotným farním společenstvím, protože nemají žádné děti ani rodiny, a v budoucnu 
bude třeba hledat řešení ve spojení farností. Přesto už dnes, i když tam jde jen o několik 
starých lidí, mohou vytvářet živé společenství lásky, modlitby a spolupráce. Pán Ježíš řekl: 
„Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
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Neřekl, kde jich bude sto či tisíc, ani neřekl, že musí jít o mladé a schopné lidi. On po-
čítá s každým. Vedle toho musíme počítat s lidskými předpoklady jako například, že děti 
a mládež k zdravému rozvoji své víry nutně potřebují společenství vrstevníků. Podobně je 
důležité pro křesťanskou rodinu mít společenství věřících rodin. Nemálo farností však má 
podmínky pro vytvoření živého společenství, a přesto tam není. Tam je třeba se dívat na 
současnou situaci jako na velkou výzvu a hledat odpovědi.

Vzhledem k rozdílnosti situace bude třeba v různých farnostech začít z jiného konce, 
ale všude může jít o stejnou povznášející zkušenost spolupráce s Duchem Svatým na bu-
dování živé církve.

Některými tématy se už zabývám s kněžími. Nejprve já s děkany, pak děkani s kněžími 
v děkanátech. Zabývali jsme se například návrhem zavést povinné pastorační rady ve far-
nostech. Zatím jsme udělali rozhodnutí, že v příštím roce se při vizitaci farnosti vizitátor 
setká s farními radami.

Některé úvahy ukazují, že při hledání správných řešení budeme muset jít do daleko 
větší hloubky. Mnozí volají po radostnější bohoslužbě, což je dobře, ale k velikonoční ra-
dosti se jde přes Kalvárii, a o oběti se nedá mlčet. Kristus bez kříže by nebyl Spasitel. Ně-
kteří chtějí snížit mravní nároky, ale ty nestanovili lidé, nýbrž Kristus. Mnozí kritizují kně-
ze, ale nikdo rodiny, a přitom kněží jsou takoví, jak je vychovaly rodiny. Někteří myslí, že 
svěcení ženatých mužů na kněze vyřeší nedostatek kněží. Hlubší rozbor však ukazuje, že 
základním problémem není celibát, ale nedostatek chuti žít pro druhé, či chybějící smysl 
pro službu a oběť, že mládež vyrůstající v blahobytu a hledající kariéru se těžko rozhoduje 
pro povolání, které není atraktivní ani oceňované. Smysl pro službu druhým či schopnost 
vycházet s druhými se pěstuje od dětství v rodině. Bez zkušenosti s dobrým otcem v ro-
dině se mladík těžko učí být duchovním otcem a budovatelem farního společenství. Teď 
není prostor k  hlubšímu studiu tohoto tématu. Uvádím ho jen jako příklad problému, 
jehož řešení bude vyžadovat mnoho odvahy a široké spolupráce, abychom nezůstali jako 
bezradní v začarovaném kruhu.

Velké zapojení věřících středního věku i mladých lidí do práce synodálních krouž-
ků mi dává velkou naději, protože dobré výsledky se mohou ukázat jen tehdy, když za-
čnou všichni najednou. Když totiž mladí rodiče přijmou více dětí a  dobře je vychova-
jí, když mladí muži ukáží velkorysost a odvahu nabídnout se Bohu do kněžské služby, 
když kritici raději pomohou a  farníci převezmou svůj díl odpovědnosti za služby ve 
farnosti či údržbu kostela, když kněží s  pokorným vědomím svých chyb a  nedostatků 
budou ukazovat trpělivost a vyzařovat radost z Boha. Když se všichni rozhodnou začít  
u sebe.

Některé návrhy prozrazují, že ne všichni věřící vědí o některých věcech, které dávno 
v  diecézi fungují. To volá po vysvětlující informaci. Navrhuji lépe využít diecézního 
časopisu Oldin, udělat z něj hlavní informační kanál ke sněmovním kroužkům a všem, 
kteří mají zájem o život místní církve. Budou se v něm podávat žádané informace ve vět-
ší míře, odpovídat na dotazy a taky sdělovat zkušenosti dobré praxe z farností. Tak úsilí 
jedněch může povzbudit druhé. Povzbuzení a dobrých příkladů není nikdy dost. Struč-
né zpracování písemných výstupů z kroužků najdete v Oldinu i na webových stránkách 
arcidiecéze.

S vděčností žehná každému z Vás arcibiskup Jan
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 5. 6. na církevní školství: Zábřeh 19.261; Rovensko 1.832 Kč. 
DARY: Rádio Proglas 300, TV NOE 300, na potřeby farnosti 9.700 Kč, Haiti 500 Kč.  
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

FARnOSt vYšehORkY – sbírka 5. 6. 2022 na církevní školy: 1.580 Kč

cHaritativní  sluŽba  církve  v  dĚkanátu
kLubY PeČuJících: Zveme pečující na poslední společné setkání v rámci projektu 
„Centra pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk“. Setkání se uskuteční ve středu 
15. 6. od 16 hod v příjemném prostředí Denního stacionáře Domovinka (Leštinská 16, 
Zábřeh). 

chARItA ZábŘeh aktuálně pro své služby hledá brigádníky na prázdni-
novou výpomoc, kteří dočasně nahradí zaměstnance a umožní jim v čer-
venci a srpnu čerpat dovolenou na zotavenou:

• zástup při provozu veřejných toalet
• výpomoc ve výdejně zásilek a při distribuci potravinové pomoci
• výpomoc v domácí zdravotní péči – vhodné i pro studenty „medicíny“ od ukončené-

ho 1. ročníku vysoké školy
• zástup za řidiče SeniorTaxi Zábřeh – podmínkou je řidičský průkaz sk. B, dostatečná 

praxe v řízení motorového vozidla, komunikativnost a schopnost poskytnout asis-
tenci přepravovaným seniorům 

Zájemce o přivýdělek přijmeme na DPP. Mohou se hlásit a více informací získají u per-
sonalisty organizace Martina Damborského, email: personalni@charitazabreh.cz, telefon: 
736 509 477.

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z  neděle 5. června na církevní školství ve Zvoli byla ve výši 4.090 Kč; v Ráj-
ci 2.910 Kč. Dar na potřeby farnosti 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

O SLAvnOStI těLA A kRve Páně ve čtvrtek 16. 6. budeme ve 
Zvoli slavit mši svatou v 17.40 hod. Družičky jsou vítány. 

FARní Den. Spolek Zvolská čtyřka a římskokatolická farnost Zvo-
le vás srdečně zvou v sobotu 18. června 2022 na farní den.
Začneme v 13.30 hod. mší svatou a poté se přesuneme na farní za-
hradu. Připravena bude prohlídka historických vozidel, pro děti hry, 
skákací hrad. 
Přijďte k milému sousedskému posezení s bohatým občerstvením.

v sobotu 25. června celebruje poutní mši svatou „u Antoníčka“ P. Felix Mária Žiška 
OFM 


