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13. 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, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní,
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 16,1-2a+5.7-8.9-10.11

 Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
1: 1 Král 19,16b.19-21 2: Gal 5,1.13-18 Ev. Lk 9,51-62
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když se přibližovala doba, kdy měl být (Ježíš) vzat (vzhůru), pevně se rozhodl jít do Je-
ruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné samařské vesnice, aby tam 
připravili nocleh. Ale (Samaritáni) ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. 
Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, 
aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné vesnice. A jak šli, 
cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: 
„Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, 
kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On 
však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“ 
Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi 
a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; 
jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu 
však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za 
sebe, není způsobilý pro Boží království.“
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K EVANGELIU
Při rozhodování máme zpravidla rádi, když 
si můžeme vybrat z  více možností. Každé 
rozhodnutí představuje zároveň riziko nebo 
požadavek něčeho se zříci. Naproti tomu Je-
žíš vystupuje jako ten, kdo si svůj program 
jasně vytýčil a stanovil, kdo žádá naprostou 
rozhodnost od těch, kteří jej chtějí následo-
vat.
Následování Ježíše je ilustrováno pomocí ob-
razu z rolnického prostředí: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobi-
lý pro království Boží“ (Lk 9,62). Na Ježíšově setkání s třemi uchazeči o následování 
vidíme, jaké podmínky je nutné přijmout k tomu, aby se člověk mohl stát Ježíšovým 
učedníkem. Vyžaduje připravenost a pohotovost k nezajištěnému a nejistému životu. 
Následování Ježíše převyšuje jakoukoliv další povinnost, vztah nebo činnost.
 Zdroj České katolické biblické dílo 

Z Průzkumníka Potápníkem
Měli jsme na hlídání malého Filípka s Downovým syndromem. Říci o něm, že je to 

hodně živé dítě, je jen slabý odvar skutečnosti. Filípek je živel, klubko jaderné energie, 
neřízená raketa. Sotva se naučil chodit, a už jen běhá, protože chození je strašná nuda 
a dlouho to trvá. Chce vidět VŠECHNO. Hned teď.

A tak se nám stalo, že v jeden nestřežený okamžik se Filípek nadchl pro cosi na druhé 
straně naší zahrady. Ani jsme se nestihli otočit a byl pryč. Za takové zrychlení by se ne-
muselo stydět ani Ferrari. Jenže Filípek jaksi přehlédl, že mezi ním a „tím-strašně-zajíma-
vým-cosi“ je metr a půl hluboký bazén. Naštěstí plný vody... Ve vteřině se tak z Průzkum-
níka stal Potápník. A v další vteřině „z-vody-vytažený“ ztělesněný údiv. 

Když vodou nasáklá Filípkova plenka pleskla o zem a vylovený a vyjevený Plaváček 
a Pod-Vodník se tulil v náručí tety, jeho údiv se přetavil v úsměv a úsměv v ryzí radost. Pro 
slzičku tu prostě nebylo místo. Nic, naprosto nic nemohlo narušit Filípkovo skálopevné 
přesvědčení, že ačkoli je vesmír plný opravdu divných překvapení, přesto je to báječné 
místo pro život. A když je nablízku někdo, ke komu se můžete přitulit, nic se nemůže úpl-
ně pokazit. Trochu ano. Ale ne úplně.

Někdy si říkám, že Bůh ta nejdůležitější tajemství lidského života svěřil dětem. A my 
se je musíme jako prvňáčci v Boží škole učit znova, protože jsme je možná někdy během 
dospívání zapomněli: Mnoho věcí v našem životě se může pokazit. Někdy naší vinou, 
protože se slepě vrháme za svými sny, a  přitom přehlédneme louži, olejovou skvrnu 
nebo otevřený septik. Z Průzkumníků se tak mohou v mžiku stát nejen Potápníci, ale 
i Bahňáci, Ropáci, nebo něco mnohem horšího. Ale vždycky tu bude Někdo, kdo nás 
vyloví (nebo místo sebe někoho pošle, aby to udělal), kdo má širokou, teplou a pevnou 
náruč, ve které je možné se schovat. A  protože je tu On, nic, dočista nic se nemůže 
ÚPLNĚ pokazit.

Něco mi říká, že On se tulí rád. A jak to máte vy? P. Karel Skočovský, psáno pro KT
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
pondělí 27. června  sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 
úterý 28. června  památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
středa 29. června  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
čtvrtek 30. června  svátek Výročí posvěcení katedrály 
Výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci. Při mši svaté v 17.00 hod. 
se J. Exc. Mons. Jan Graubner rozloučí, před svým nástupem na svatovojtěšský arcibiskupský 
stolec v Praze, s věřícími olomoucké arcidiecéze.  

24. června uplynulo 50 let od kněžského svěcení P. Bohuslava 
Směšného. 
Za dar jeho kněžství poděkujeme při mši svaté v sobotu 2. čer-
vence v 11.00 hod. v poutním kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie na Hoře Matky Boží u Králík. 

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE STŘEDA 29. 6. 2022
08.00-10.00 hod. P. Jaroslav Přibyl
09.00-11.00 hod. P. Jaroslav Šima
10.00-12.00 hod. P. Jacek Brończyk
12.00-14.00 hod. P. Vladimír Jahn 
14.00-15.00 hod. P. Vitalij Molokov 
15.00-17.00 hod. P. Kristián Libant CM
16.00-18.00 hod. P. Radek Maláč 

BRAVO ZVE NA KONCERT SMYČCOVÉHO SOUBORU
Tuto neděli 26. června nabídne cyklus Bravo Zábřeh další prestiž-
ní koncert. V kostele sv. Barbory vystoupí špičkové hudební těleso 
– smyčcový soubor Musici buoni, který je složen z předních hu-

debníků brněnské filharmonie a orchestru opery Národního divadla Brno. 
Koncert má začátek v  16 hodin, vstupenku lze v  předprodeji pořídit za zvýhod- 
něnou cenu 120 Kč, držitelé karty Bravo mají třicetikorunovou slevu, děti vstup 
zdarma.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2022/2023. Vážení rodiče, nabízíme vám možnost 
přihlásit vaše dítě k výuce římskokatolického náboženství. Děti se postupně seznámí s ob-
sahem Bible, se základy křesťanství a se zásadami křesťanského živo-
ta. Výuka je zařazena do školních vzdělávacích programů ZŠ.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartolo-
měje „u novin“ nebo na faře v Zábřeze. Vyplněnou 
přihlášku můžete vhodit do poštovní schrán-
ky na faře.
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VELEHRAD – DNY DOBRÉ VŮLE
23. ročník – 4. a 5. července 2022

VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE, pondělí 4. července 
v 19.30 hod. – nádvoří před bazilikou 
Slavnostní večer u příležitosti svátku ČR spojený s prezentací 
vzdělávacích a  charitativních projektů. Přímý přenos slav-
nostního večera ve 20.15 na ČT 2 a Českém rozhlase.
Účinkující: Jiří Pavlica s  Hradišťanem, Adam Plachet-
ka, Anna K., ukrajinská zpěvačka Lilii Makovka Ostapčuk 
s manželem Olexijem, Jiří Pospíchal a Slovácký komorní or-
chestr, členové Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a diri-
gent Stanislav Vavřínek
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD, úterý 5. července v 10.30 hod. slavnostní mše sva-
tá, nádvoří před bazilikou 
Hlavním celebrantem bude kardinál Michael Czerney, rodák z Brna a jeden z nejbližších 
spolupracovníků papeže Františka.
Hudební doprovod zajistí dechová hudba v počtu cca 150 hudebníků, kteří přijedou ze 
všech regionů naší vlasti.
Koncelebrují čeští a moravští biskupové.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Dvojka.
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Celý program najdete na plakátech nebo na http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/
program

POUŤ V RÁJEČKU. V úterý 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, kterou bude 
celebrovat někdejší zábřežský kaplan P. František 
Dostál a doprovodí ji rytmická schola od sv. Barto-

loměje. Slavnost pak bude v hasičském areálu pokračovat tradičním Sousedským poseze-
ním. Pro děti budou připraveny skákací atrakce a bohatý program v režii Michala Janzy. 
Malí, ale i velcí se tak mohou těšit na kouzelnické vystoupení či balónkovou show. Pro 
všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá 
tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří populární skupina 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

POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI
O  státním svátku ke dni upálení Jana Husa, ve středu 6. července 
(sv. Marie Goretti), bude slavena v 8.00 hod. mše svatá u Šubrtovy 
kaple.
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Farnosti  spravované  z  Klášterce

Sbírky z neděle 19. června: Klášterec na opravy 3.600; Svébohov na opravy 10.600; Jedlí 
1.700 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

fARNOST JEDLÍ 
POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI
Tuto 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. 

postřelmovsKo            postřelmovsKo

Sbírka na církevní školy: Postřelmov 3.896 Kč, Chromeč 4.180 Kč, Sudkov 610 Kč, Les-
nice 3.487 Kč, Dlouhomilov 660 Kč.  
Sbírka na křesťanská média: Postřelmov 3.339 Kč, Chromeč 4.650 Kč, Sudkov 475 Kč, 
Lesnice 2.903 Kč, Dlouhomilov 500 Kč. 
Sbírka na pronásledované křesťany: Postřelmov 5.213 Kč, Chromeč 5.820 Kč, Lesnice 
2.226 Kč, Dlouhomilov 500 Kč. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

Možnost svaté zpovědi a tichá adorace před prvním pátkem v červenci bude ve středu 
v Leštině od 17.00, ve čtvrtek v Chromči od 17.30 a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
O první sobotě v červenci bude v Postřelmově mše svatá ke cti Panny Marie a modlitby 
od 9.00 hodin.
O první neděli v měsíci bude mimořádná sbírka na opravy v Lesnici a v Chromči na 
farní kostel. 

štítecKo              štítecKo              štítecKo
Sbírky z neděle 19. června: Štíty na potřeby farnosti 2.515; Horní Studénky na opravy 
4.500 (sbírka z neděle 12. června 1.700 Kč); Cotkytle na opravy 4.500 Kč. Všem dárcům 
Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

BOHOSLUŽBY ŠTÍTECKO
Štíty – pátek 1. července: adorace a svátost smíření od 17.00 hod., mše svatá 
v 18 hod.
Crhov – úterý 5. července o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje poutní mše svatá 
v 11 hod.
Horní Studénky – neděle 3. července ze Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje mše svatá v 7.30 
hod.
Cotkytle – neděle 3. července ze Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje mše svatá 
v 11.00 hod. P. Jacek Brończyk
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ČervenovoDsKo            ČervenovoDsKo
Sbírky z neděle 19. června: Červená Voda 2.532; Písařov 1.132; Jakubovice 450 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

lošticKo              lošticKo              lošticKo
Sbírky z neděle 19. června: Loštice 3.495 Kč 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

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

Za nemocnými přijdeme s Eucharistií ve čtvrtek 30. 6. a v pátek 1. 7. 2022. 

 V pátek 1. července vás zveme do Moravičan na cestovatelskou přednášku na téma: 
PĚŠKY Z HAVÍŘOVA DO ISTANBULU. KC Beseda.

 V sobotu 2. července bude zahradnická brigáda ve Farské zahradě.

LOŠTICKÉ HODY
NEDĚLE 3. ČERVENCE 
9.30 hod. – slavnostní hodová mše svatá s hudebním doprovodem Prokopského Okteta.  
16.00-19.00 hod. – farní odpoledne, přátelské posezení s občerstvením a skákacím hra-
dem na farním dvoře
PONDĚLÍ 4. ČERVENCE
12.00-18.00 hod. – farní adorace v kostele svatého Prokopa s možností ztišení
18.00 hod. –  mše svatá z památky svatého Prokopa

Mons. Jan Graubner bude uveden na svatovojtěšský stolec 2. čer-
vence 2022 v 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
V 18.00 hodin se nový arcibiskup pomodlí za arcidiecézi u mari-
ánského sloupu na Staroměstském náměstí. Všichni jsou srdečně 
zváni

OD PODZIMU BUDE V LOŠTICÍCH PROBÍHAT KURZ PRO LEKTO-
RY. Kurz je určen pro každého, kdo čte nebo by chtěl číst Boží slovo při 
mši. Je určen pro lektory z Loštic, Moravičan i Bílé Lhoty. Termíny jsou 
v pastoračním plánu farnosti. 
Jedná se o čtyři setkání:

První setkání 30. září v 18.45 hod. „Úvod do Písma svatého“ P. Petr Chalupa
Druhé setkání 7. října v 18.00 hod. „Kultura řeči“ MgA. Martina Pavlikova  
Třetí setkání 5. listopadu dopoledne „Kultura řeči v praxi v kostele“ Martina Pavlikova
Čtvrté setkání 11. listopadu v 17.00 hod.  mše svatá s odevzdáním certifi kátů biskupem 
Antonínem Baslerem.
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Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 19. června: Tatenice 1.510; Lubník 1.790; Hoštejn 1.900 Kosov 450 + dar 
1.000 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

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. 

Společenství chlapů se sejde v Lubníku u Totušků v neděli 3. července v 18.00 hod.  

O Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, v úterý 5. července, budou slaveny mše svaté (kromě 
Kosova) jako v neděli. 

VÝROČÍ KNĚŽSTVÍ.
29. 6. 2002 přijal svátost kněžství P. Mgr. Jaroslav Přibyl 
farář v  Tatenici. K  významnému výročí blahopřejeme 
a vyprošujeme Boží požehnání. 

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 19. června byla ve Zvoli 5.830 Kč; Rájec pouť 3.013 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 5. ČERVENCE 
V úterý 5. července v 8.30 hod. se sejdeme k poutní mši svaté ke cti našich věrozvěstů 
v Lukavici.   

KATECHEZE DOSPĚLÝCH
Od září nabízím novým zájemcům setkávání nad Biblí a katolickou věroukou. 
Kdo z dospělých bude mít zájem o přijetí svátosti křtu, Eucharistie a biřmování, se může 
přihlásit také. P. František Eliáš tel. 731 626 500

POUŤ DO NERATOVA
V úterý 26. července o svátku sv. Jáchyma a Anny plánuje farnost 
Zvole pouť do Neratova. Začneme na Hoře Matky Boží v Králíkách 
a stavíme se také na hrobě Anny Bohuslavy Tomanové v Klášterci 
nad Orlicí, o které pojednává kniha „Chudobka z hor“. Předběžný 
odjezd autobusu ze Zvole je plánován na 8.00 hod. 
Přihlašujte se co nejdříve u paní Věry Keprtové tel. 723 693 084, 
protože zájem bude zřejmě veliký. P. František Eliáš 



Sbírky z neděle 19. června: Zábřeh 18.326 + dar na potřeby farnosti 4.000 Kč; Rovensko 
930 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 umožní 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 ukončeného 
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 
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.

  

DOVOLENÁ: nechat se „políbit“ volnou chvílí
Dovolená je časem pro volné chvíle, pro klid, pro tělesný 
a  duševní odpočinek. Přesto zůstává naše psychika 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 vypnout? 
Dopřejeme si okamžiky, kdy se necháme „políbit“ volnou 
chvílí?
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím,“ praví Ježíš. 

ČLOVĚK, KTERÝ NEUMÍ BÝT VDĚČNÝ, ŽIVOŘÍ
Člověk, který nezná úžas nad znovuobjevením zevšednělé krásy, člověk, který nechválí 
a neděkuje, vlastně živoří, nežije. Možná má leda potěšení z  toho, že soused nemůže 
k moři, že kolega má horší auto a méně plnou peněženku. Takový člověk je jako moucha 
v hrnci s medem. Co je mně po všech? Jenže… Jenže i když má třeba dostatek všeho, 
co by chtěl, najednou mu něco chybí. Co s tím? Křidélka neslouží, jsou slepena medem. 
Kdo pomůže? No, třeba právě děti! Ta jejich škola dětství. Pěknou dovolenou!
 www.vira.cz
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