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12. 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

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

Žl 63 má duše po tobě žízní, hospodine, bože můj!
1: Zach 12,10-11 2: Gal 3,26-29 Ev. Lk 9,18-24
ordinárium: latinské č. 509 příště olejníkovo č. 502

EVANGELIUm K dNEŠNí NEděLI
Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za 
koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a  jiní 
myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“ 
Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ 
Petr odpověděl: „Za Bož ího Mesiáše!“
On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu ne-
říkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho 
trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a uči-
telů Zákona, že bude zabit a  třetího dne že bude 
vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať 
zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž 
a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život za-
chránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, 
zachrání si ho.“
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K EVANGELIU
Ježíš vede apoštoly k porozumění událostem, které nastanou. Sám zemře, 
bude umučen, ale to nebude konec! Zapřít sám sebe nemusí být jen 
nepříjemné asketické cvičení. „Vzít svůj kříž“ znamená nevzdat život, 
neutíkat před složitostí či nezakrývat oči před realitou. Mnohé obtížné 
momenty mají řešení a Bůh nás jimi umí provést. www.vira.cz

NALéhAVý úmysL CELosVětoVé sítě modLItby s pApEžEm
NA měsíC čErVEN 2022

modleme se za obrácení těch, kteří nesou odpovědnost v  ozbrojené agresi vůči 
Ukrajině, a za obnovení skutečného jednání o míru.

KroK pro KEŇU A NAmIbII
Tuto 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.

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 Katolickém domě.

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 

NA ZÁbŘEžsKém hrAdě VystoUpí tomÁŠ VELZEL
Kulturní dům zve děti, jejich rodiče či prarodiče na nové pohádkové 
představení Kiwi vynálezce v  podání zábřežského herce a  výtvarníka 
Tomáše Velzela. Uskuteční se v neděli 19. června od 16.00 hodin pod 
otevřeným nebem na nádvoří bývalého zábřežského hradu (dnes areál 
společnosti Talorm vedle zámku). Areál bude přístupný od půl čtvrté, 
v  případě deštivého počasí se program přesune do kulturního domu 
s posunutým začátkem.
Pohádka o tom, že každý z nás je dobrý v něčem jiném a také o tom, že je 

nejlepší být sám sebou, je vhodná pro děti od 3 let. Vstupenky lze pořídit v předprodeji 
za zvýhodněnou cenu 90 Kč. Více informací a možnost online nákupu lístků nabízejí 
webové stránky hvezdynahrade.cz.
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sVÁtKy A pAmÁtKy týdNE 

úterý 21. června  památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
čtvrtek 23. června  slavnost NAroZENí sV. JANA KŘtItELE
pátek 24. května  slavnost NEJsVětěJŠího srdCE JEžíŠoVA
sobota 25. června  památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 

J. Exc. mons. Jan Graubner bude uveden na svatovojtěšský 
arcibiskupský stolec v sobotu 2. července 2022, v dopoledních 
hodinách, při slavné mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha. 
pokud plánujete zúčastnit se slavnostního rozloučení s otcem 
arcibiskupem ve čtvrtek 30. června 2022 v 17.00 hod. při mši 
svaté v katedrále sv. Václava v olomouci, přihlaste se u svých 
duchovních, kteří, kvůli organizaci slavnosti, nahlásí počet 
účastníků na arcibiskupství. V Zábřeze se můžete přihlásit na faře, tel. 583 415 531 
nebo se zapsat do seznamu v kostele sv. bartoloměje.  

Výročí KNěžstVí.
Kéž vyslyší Tě Hospodin a ochrání Tě jméno Jakubova Boha!
Kéž Ti ze svatyně sešle pomoc a podporu Ti poskytne ze Siónu!
Kéž se rozpomene na všechny Tvoje dary a Tvoje oběť je mu milá!
Kéž Ti udělí, co si žádá Tvé srdce, a splní Ti každý Tvůj záměr.   Žalm 20
23. 6. 2007 přijal svátost kněžství p. mgr. Ing. radek mALÁč farář a  děkan 
Zábřeh, náš otec radek. K  významnému výročí blahopřejeme a  vyprošujeme 
boží požehnání. 

sEtKÁNí VŠECh bUNěK se uskuteční v pondělí 20. června od 17.00 hod. za Katolickým 
domem. 

VýUKA NÁbožENstVí V roCE 2022/2023. Vážení rodiče, nabízíme vám možnost 
přihlásit vaše dítě k  výuce římskokatolického náboženství. Děti se postupně seznámí 
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 „u novin“ nebo na faře v Zábřeze. 
Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře.

poZVÁNí Z hNíZdA – pohÁdKoVý LEs
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 opečeme buřta (nezapomeňte je doma).

21. 6. v  9.30 hod. – Přednáška psycholožky Mgr. Zuzany Frydrychovské na téma: Jak 
prožít rodinnou dovolenou v harmonii 
28. 6. v 8.30 hod. – Předprázdninové setkání v Hnízdě 

 Na viděnou  s vámi se těší vaše pohádkové Hnízdo
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Farnosti  spravované  z  Klášterce
sbírky z neděle 12. června: Klášterec 1.800; Svébohov 2.400; Jedlí 1.600 + dar na potřeby 
farnosti 2.400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

FArNost JEdLí 
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 Gaudium. Carmen a  sbor řádu sv. Huberta. 
Zazní Česká mše Vojtěcha Říhovského „Přistupujeme s  kajícností“. 
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. Po jeho skončení pak krátký 
koncert sopranistky Elišky Minářové rozené Hrochové.

FArNost sVébohoV.
V sobotu 25. 6. v rámci  "Mikroregionu Zábřežsko " bude od 9 hod.do 15 hod. otevřený 
kostel s expozicí "o Stojanovi". Podrobnosti o akci na Obci Svébohov nebo na plakátech.

V neděli 26. 6. mše svatá v 9 hod.

lošticKo              lošticKo              lošticKo
sbírky z neděle 12. června na církevní školství: Loštice 3.357 Kč; Moravičany 6.675 Kč. 
Dnešní sbírka je na potřeby farnosti.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

v V neděli 19. června v 17.00 hod. bude poslední závěrečné setkání dětí chodících na 
náboženství a  také dětí ze všech farností. Setkání bude na farním dvoře v Lošticích. 
Přineste si něco na opékání.

v V sobotu 25. června v 9.00 hod. zahájíme ve sportovním areálu tJ slavoj mší svatou 
LoŠtICKé sLAVNostI hUdby A tVArŮžKŮ. 

v V novém školním roku začneme přípravu na biřmování. Přihlásit se mohou děti od 
14 let, ale také všichni dospělí, kteří mají o přijetí této svátosti zájem. Nahlaste na faře 
své jméno a telefonní kontakt.

štítecKo              štítecKo              štítecKo
sbírky z neděle 12. června: Štíty 3.030; Cotkytle 420 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Štíty: pátek 24.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše sv. v 18 hod. 
Zborov:  sobota 25. 6. v 18.00 hod. o Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele poutní mše 
svatá.

sLAVNost sV. pEtrA A pAVLA osLAVímE:
v horních studénkách  v neděli 26. 6. mší svatou v 7.30 hod.
v Cotkytli v neděli 26. 6. mší svatou v 11.00 hod.
ve Štítech ve středu 29. 6. mší svatou v 18.00 hod. 
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ČervenovodsKo            ČervenovodsKo
sbírky z neděle 12. června: Červená Voda 1.747; Písařov 1.732; Jakubovice 520 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  tatenice
sbírky z neděle 12. června: Tatenice 1.700; Lubník 1.480 + dar na opravy 18.300; Hoštejn 
1.500; Kosov 760 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

spoLEčENstVí ChLApŮ se sejde tuto neděli 19. června v 18.00 hod. na tatenické 
faře. 

poUtě
V neděli 26. června vás srdečně zveme na pouť do tatenice. 
poutní mše svatá ke cti sv. Jana Křtitele 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 platnosti v sobotu 25. června v 18.30 hod. 

V neděli 3. července vás srdečně zveme na pouť do Lubníku. 
poutní mše svatá ke cti sv. petra a pavla bude slavena v 10.00 hod. 
Změny mší svatých v neděli 3. července: Kosov v 7.30 hod., Hoštejn v 8.30 hod. 
Tatenice – mše svatá s nedělní platnosti v sobotu 2. července v 18.30 hod. 

Farnost  zvole              Farnost  zvole
sbírka z neděle 12. června ve Zvoli 4.390 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

V  sobotu 25. června v  16.00 hod. celebruje závěrečnou svato-
antonínskou mši svatou „U  Antoníčka“ p. Felix mária žiška  
oFm. 
Na závěr bohoslužby bude požehnáno nové hasičské vozidlo. Hasiči 
budou mít přichystané pohoštění z  udírny, případně bude možno 
opéct si na ohni něco z  vlastních zásob a  prožít závěr dne spolu 
i s celebrantem. 

pokud se chystáte (i  individuálně) ve čtvrtek 30.  června na rozlouče-
ní s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem při mši svaté v katedrále 
sv. Václava v olomouci, přihlaste se urychleně u paní Věry Keprtové, 
tel. 723 693 084, která informaci sumárně předá.
Je to požadavek organizátorů, aby rozloučení proběhlo co nejdůstoj-
něji. 
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JEdINÁ VětA
Přiznám se, že občas ve své pýše mám tendenci posuzovat lidi podle toho, jak 
žijí a jednají.
Od určité doby se to snažím nedělat. Stačila k tomu jediná věta.
Před několika lety jsem absolvovala školení o cukrovce. Na konci přednášky byl 
prostor pro dotazy a přednášející na jednu z otázek, ve které se jeden z mých 
kolegů podivoval, proč půjčuje pacientům glukometry domů, odpověděl větou, 
která mne provází dodnes.
Usmál se a řekl: „Víte, já mám ty lidi rád.“
Ta věta se dotkla mé duše a natrvalo v ní zůstala. Od té doby ji často slýchávám.
A to nejen doma, když se večer s únavou zadívám na své blízké nebo naslouchám 
pacientům v ordinaci, ale i tehdy, když stojím v nepostupující frontě u pokladny 
v  Kaufl andu, když se ve spěchu proplétám mezi lidmi na ulici, když jedu 
v  přeplněném autobuse se strkajícími se dětmi, nebo když pozoruji hlučné 
bezdomovce před Billou. Ale hlavně vždy, když se už už chystám někoho soudit, 
ozve se mi v srdci: „ Víš, já mám ty lidi rád“.
Myslím, že tak mluví Bůh. Jestliže tedy ON miluje všechny lidi touto 
nepochopitelnou, nic nevylučující a  vše zahrnující láskou, jak bych já mohla 
někoho soudit?
Kvůli Němu a pro Něho chci mít podíl na této čisté a  svaté lásce, a  tak místo 
toho, abych soudila, žehnám.
Věřím, že tak lidem posílám Kristův pokoj a  Jeho lásku, která jediná je může 
zachránit.
Vždyť tři věci jsou silnější než smrt: víra, naděje a láska.
A největší z nich je láska. (1 Kor. 13,13)
A tak i teď, když dopisuji poslední slova tohoto textu určeného pro vás všechny, 
slyším, jak v mém srdci tiše zaznívá: „Víš, já mám ty lidi rád.“ Anna Peková

otCoVo srdCE – KoNFErENCE V ZÁbŘEZE
Na konferencích se snažíme vytvořit prostor, aby se 
mohly v  jednom Otcově domě potkat děti ze všech 
denominací. Konference stojí na společném uctívání, 
kterým vyjadřujeme společnou touhu po  zjevení 
Otcova srdce a Otcovy lásky. 
V  průběhu denních programů probíhá nepřetržitý 
Davidův stánek, na kterém často slouží prorocky 
obdarovaní lidé, kteří přinášejí konkrétní prorocká 
slova. Důležitým rozměrem je i  místo, na kterém 
konferenci organizujeme. Modlíme se za konkrétní město, protože věříme, 
že vyhlašování Božích slov může přinést duchovní změnu na daném místě. 
Na konferencích spolupracujeme s Paľo Strežem.
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Chválový koncert skupiny timothy, který bude ve čtvrtek od 19.00 hod., je přístupný 
pro všechny zdarma, i bez přihlášení. 
stejně tak nedělní program, jehož součástí bude i mše svatá v kulturáku, je přístupný 
pro všechny, i pro nepřihlášené, a to bez konferenčního poplatku. 
Na program v pátek a sobotu mohou přijít i nepřihlášení – je jen potřeba zaplatit po-
platek 200 Kč za každý den. pouze už nebude možno objednat si jídlo. hlídání dětí od 
pěti let je zajištěno, takže se programu mohou zúčastnit i rodiče malých dětí.

KoNFErENCE otCoVo srdCE 24. – 26. 6. 2022
Konference je otevřená pro všechny generace a církevní denominace. Je 
organizovaná misijní mezidenominační organizací Mládež pro Krista, 
z.s. ve spolupráci s místními církevními společenstvími.

proGrAm KoNFErENCE
čtvrtek 23. 6. – otevřený večer (pro místní) + evangelizace ve městě
19.00 uvítání + úvod; 19.15 – 20.15 chvály – kapela Timothy
20.15 – 21.15 téma – Otevřený večer – pozvání k hostině – Paľo Strežo,
21.15 – 22.00 osobní služba 

pátek 24. 6.
7.30 – 9.00 registrace, 9.00 – 9.30 přivítání + představení týmu + úvod
9.30 – 10.00 chvály – Timothy, 10.00 – 11.00 téma 1 – důležitost srdce 
11.00 – 11.30 přestávka, 11.30 – 12.30 téma 2 – Návrat domů
13.00 oběd, 15.00 – 16.00 téma 3 – rány, bolest a odpuštění 
16.00 – 18.00 osobní služba, 18.30 večeře, 20.00 – 20.30 chvály
20.30 – 21.30 téma 4 – dědictví komunismu + smíření

sobota 25. 6.
7.30 – 8.30 snídaně, 9.00 – 9.30 chvály
9.30 – 10.30 téma 5 – Falešné jistoty, útěchy, identita 
10.30 – 11.00 přestávka
11.00 – 12.00 téma 6 – sirotek a syn (dcera), 12.30 oběd
14.00 – 16.00 osobní služba
16.00 – 18.00 téma 7 – smíření a jednota – vedoucí společenství ze Zábřehu
18.30 hod. večeře, 19.30 – 21.00 večer chval + požehnání vedoucím města
21.00 – 22.00 téma 8 – Kultura úcty a žehnání

Neděle 26. 6. 
7.00 – 8.00 snídaně, 
8.00 – 9.00 mše svatá
9.00 – 10.30 hod. shromáždění s VP, 10.30 – 11.00 hod. přestávka 
11.00 – 11.45 hod. téma 9 – vyslání (povolání, poslání)
11.45 – 12.45 hod. svědectví a ukončení konference 
13.00 oběd 
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sbírky z neděle 12. června: Zábřeh 17.263; Rovensko 1.068
dary: na potřeby farnosti 8.200 Kč, na platy kněží 2.500 Kč
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHaritativní  slUŽBa  círKve  v  dĚKanátU

ChArItA ZÁbŘEh aktuálně pro své služby hledá brigádníky na 
prázdninovou výpomoc, kteří dočasně nahradí zaměstnance a umož-
ní jim v červenci 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 ukon-

čeného 1. ročníku vysoké školy
• zástup za řidiče SeniorTaxi Zábřeh – podmínkou je řidičský průkaz sk. B, dosta-

tečná praxe v řízení motorového vozidla, komunikativnost a schopnost poskyt-
nout asistenci přepravovaným seniorům

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

v v v

brAVo ZVE NA KoNCErt smyčCoVého soUborU
V neděli 26. června nabídne cyklus Bravo Zábřeh další prestižní koncert. V kostele 
sv. Barbory vystoupí špičkové hudební těleso – smyčcový soubor Musici buoni, který 
je složen z předních hudebníků brněnské fi lharmonie a orchestru opery Národního 
divadla Brno. 
Soubor v Zábřehu vystoupí pod vedením violoncellisty 
a významného českého dirigenta Roberta Kružíka. Ten 
má zajímavou profesní vazbu i na Zábřeh. Byl totiž žá-
kem dirigenta a zábřežského rodáka prof. Rudolfa Šťast-
ného, který v 70. a 80. letech v našem městě vedl ama-
térský symfonický orchestr. Šestičlenný soubor Musici 
buoni rozezní prostory kostela sv. Barbory skladbami 
Antonia Vivaldiho, G.  P.  Telemanna, J.  S.  Bacha nebo 
také částí Mozartova koncertu pro cembalo a orchestr. 
Koncert má začátek v 16 hodin, vstupenku lze v před-
prodeji pořídit za zvýhodněnou cenu 120 Kč, držitelé 
karty bravo mají třicetikorunovou slevu, děti vstup 
zdarma.


