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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 66 Jásejte Bohu, všechny země!
1: Iz 66,10-14c 2: Gal 6,14-18 Ev. Lk 10,1-12.17-20
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst 
a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána 
žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás ja ko ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani 
mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řek-
něte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak 
se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou 
mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, 
jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží krá-
lovství!’ Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: ‘I ten 
prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: 
Přiblížilo se Boží království!’ Říkám vám: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému měs-
tu.“ Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí řekli: „Pane, dokonce 
i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl 
jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, 
štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci 
uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, 
spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi.“
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K EVANGELIU
Ježíš nedává učedníkům seznam věcí, které si mají zabalit s sebou, když 
jdou na misii. Co jsou ty zásadní skutečnosti, které misionář potřebu-
je pro svoji práci? Nezamluvit svůj úkol (pozdravovat se s  kdekým), 
nést pokoj a nikoli prokletí, být pokorní a nevybíraví nejen v jídle, ale 
i v tom, kdo nám přišel do cesty. Úkolem je přinést Boží království, ni-
koli poučky, úkoly či strach z Boha. 
A  přestože byli učedníci nezkušení, přineslo jejich počínání ovoce. 
Možná právě toto je zásadní: Tak často se bojíme mluvit o své víře! Když 
se ale s pokorou a odevzdaností pustíme do díla, zjistíme, že jde o Bohem požehnanou 
a skvělou zkušenost, a to i přes nástrahy Zla. Zdroj www.vira.cz

VELEHRAD – DNY LIDÍ 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.
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD
úterý 5. července v 10.30 hod. slavnostní mše svatá – ná-
dvoří před bazilikou 
Hlavním celebrantem bude kardinál Michael Czerney, rodák 
z Brna a jeden z nejbližších spolupracovníků papeže Františ-

ka. Koncelebrují čeští a moravští biskupové.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Dvojka.
Celý program najdete na plakátech nebo na http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/
program

POUŤ V RÁJEČKU. V úterý 5. července oslaví-
me svátek sv. Cyrila a Metoděje. Dovoluji si Vás, 
tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke spo-
lečné oslavě těchto apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v  11 hodin mší svatou, kterou 
bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan Fran-
tišek Dostál a doprovodí ji rytmická schola od 
sv. Bartoloměje. Slavnost pak bude v hasičském 
areálu pokračovat tradičním Sousedským posezením. Pro děti budou připraveny skáka-
cí atrakce a bohatý program v režii Michala Janzy. Malí, ale i velcí se tak mohou těšit na 
kouzelnické vystoupení i 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 ve-
černích hodinách vyvrcholí OLDIES PÁRTY. Zkrátka a dobře sláva bude veliká a  tak 
nezapomeňte přijít! Za farníky z Ráječka Josef Klimek
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
úterý 5. července  Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa,
 patronů Evropy  
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 8.30 hod.

POUŤ KE CTI SV. PROKOPA NA SKALIČCE 
Poutní mše svatá bude slavena v pondělí 4. července v 17.00 hod. 

POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI
O  státním svátku, v  den upálení Jana Husa, ve středu 6. červen-
ce (podle liturgického kalendáře sv. Marie Goretti) bude slavena 
v  8.00  hod. mše svatá u  Šubrtovy kaple. Celebruje P. František  
Eliáš. 

MODLITBA MISTRA JANA HUSA K PANNĚ MARII
Abychom mohli vybřednout z hříchu, 

vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji.
Já ubohý, jak budu schopen chválit Svatou Pannu, 

která je větší než všechna chvála?
Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu, kterou pozdravil anděl,

kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch Svatý, 
kterou obdivuje celý svět…

Máme k ní tedy přistupovat s bázní a s úctou a chválit ji.
Jestliže spravedliví nejsou hodni, jak budou hodni hříšníci?

A přece by ani spravedliví ani hříšníci neměli ustávat v její chvále.
Neboť v ní je všechna milost Otce, Syna i Ducha Svatého,

je v ní plnost milosti pro ni samu i milost, která se vylévá na nás.

PŘÍMLUVY ZA FARNOST
V souladu s rozhodnutím pastorační rady byla zavedena služba přípravy 
modliteb věřících pro mše svaté za farnost s cílem zvětšit důraz na aktu-
ální potřeby a život farnosti. 
Děkujeme současně našim sestrám Daně Sittové a Petře Krejčí za jejich 

ochotu ujmout se této služby. Kdokoli z naší farnosti může zaslat návrh přímluvy na  
e-mail primluvyzabreh@seznam.cz a zapojit tak celou farnost. Současně však upozor-
ňuji na to, že konečné slovo k  přímluvám má místní farář (např. pro omezení počtu 
proseb). Za pastorační radu Jiří Krňávek

PŘÍPRAVA FARNÍHO DNE
Pastorační rada hledá další spolupracovníky do týmu připravujícího „Farní den“, který 
proběhne 28. srpna. Chcete-li se zapojit do jeho přípravy, volejte do 10. 7. na telefon 
605 320 884. Za organizátory Jiří Krňávek



4

VEČER CHVAL a oslava 140 let Sboru dobrovolných hasičů v Ro-
vensku proběhne v sobotu 16. 7. 2022. 
Zahájíme ve 13.00 hod. uctěním památky bývalých členů sboru na 
hřbitově. Následně projde průvod obcí na fotbalové hřiště, kde je od 
14.00 hod. připraveno sousedské posezení. 

V 17.30 hod. v kapli Narození Panny Marie bude slavena mše svatá a od 18.45 hod. bu-
deme chválit Pána. Josef Šincl

POZVÁNÍ Z HNÍZDA – RODINA NA CESTĚ
Během letních prázdnin budete mít 
možnost navštívit 50 míst v olo-
moucké arcidiecézi, na kterých bude 
třeba objevit heslo a pomocí aplikace 
se pak dostanete na stránku s překva-
pením pro děti i rodiče...
Další instrukce zde - bit.ly/3MrGx6x
www.rodinanaceste.ado.cz
Přejeme pohodové putování a báječné prázdniny. Vaše Hnízdo

KATOLICKÝ TÝDENÍK 27/28
Velká letní soutěž. Letos se nám podařilo spolu s našimi inzerenty připravit opět spoustu 
lákavých cen v hodnotě přesahující 125 000 Kč. Sledujte pozorně každé letní vydání KT. 
Sbírejte soutěžní kupony a odpovídejte na otázky.

Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 26. června: Červená Voda 4.812; Písařov 722; Jakubovice 1.090; Janou-
šov 590 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 26. června: Klášterec 2.000; Svébohov 1.700; Jedlí 3.800 Kč. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 26. června: Štíty 2.870; Horní Studénky 2.750; Cotkytle 675  Kč. Opra-
va: sbírka z neděle 19. června byla v Cotkytli 650 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

BOHOSLUŽBY ŠTÍTECKO
CRHOV: v úterý 5. 7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, poutní mše svatá v 11.00 hod.

HORNÍ STUDÉNKY: v úterý 5. 7. ze Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude slavena mše 
svatá v 18.00 hod.

COTKYTLE: v neděli 3. 7. ze Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje mše svatá v 11.00 hod.
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lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 26. června: Loštice 3.079; Moravičany 2.666; Bílá Lhota 689 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

v 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.

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
12-18 hod. – adorace v kostele svatého Prokopa
18.00 hod. –  mše svatá z památky svatého Prokopa

V úterý o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá jako v neděli. 
V Paloníně bude slavena hodová mše svatá v 11.00 hod. 
V Moravičanech u kapličky sv. Cyrila a Metoděje bude pobožnost v 15.00 hod. 

OD PODZIMU BUDE V LOŠTICÍCH PROBÍHAT KURZ PRO LEK-
TORY
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 pastorač-
ním 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 Pavlíková
Třetí setkání 5. listopadu dopoledne „ KŘ v praxi v kostele“ MgA. M. Pavlíková
Čtvrté setkání 11. listopadu v 17.00 hod. – mše s odevzdáním certifikátů biskupem An-
tonínem Baslerem.

postřelmovsko            postřelmovsko

Blahopřání
8. července oslaví náš varhaník pan Karel Hanák z Chromče 
70 roků. Za jeho obětavou službu v našem kostele mu děkujeme 
a do dalších let mu přejeme hodně zdraví a Božího požehnání.
 farníci, členové živého růžence a otec Vladimír 

Mše svatá o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje bude v Lesnici v úterý v 17.00 hod. 
a v 18.30 hod. v Postřelmově.
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Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 26. června: Tatenice 2.600; Lubník 910; Hoštejn 1.200; Kosov 600 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 tuto neděli 3. července v 18.00 hod. v Lubníku u Totušků.  

O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, v úterý 5. července, budou slaveny mše svaté (kro-
mě Kosova) jako v neděli. 

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 26. června: Zvole 5.220, Rájec 4.460 Kč. 
Dar na pomoc Ukrajině 10.000 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 v Lukavici k poutní mši svaté ke cti našich 
věrozvěstů.   

Ve čtvrtek 7. července vyjedeme s dětmi z výuky náboženství na vý-
let. Kdo se bude chtít přidat, bude vítaný. Jedeme auty a první zastáv-
ka bude na Hoře Matky Boží v Králíkách.
 František Deutsch 737 440 891

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 „Chudob-
ka z Orlických hor“. Předběžný odjezd autobusu ze Zvole je plánován 
na 8.00 hod. 
Přihlašujte se co nejdříve u paní Věry Keprtové tel. 723 693 084, pro-
tože zájem bude zřejmě veliký. P. František Eliáš 

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, může se 
přihlásit také. P. František Eliáš tel. 731 626 500

ZVOLSKÁ ČTYŘKA přeje pěkné prázdniny i dovolené a těší se na viděnou na 
příštích akcích. Brzy se ozveme. Jitka Bezděková 
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MARY´S MEALS
Hnutí Mary’s Meals poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den nej-
chudším dětem po celém světě. Dílo je pojmenováno po Marii, Ježíšově 
matce, která vychovávala své vlastní dítě v chudobě. Hnutí je založeno na 
vzájemné úctě a spojuje všechny lidi bez ohledu na jejich vyznání.

BATŮŽKOVÝ PROJEKT S MARY´S MEALS
Po třech letech shromažďování od dárců z řad českých 
škol, organizací i od jednotlivců vyrazilo v úterý 21. 
června dopoledne z Brna do Malawi přibližně 7.000 
školních batůžků naplněných školními potřebami. 
V Malawi na ně již čekají tamní děti ve věku od 4 do 
12 let. 

Do nového školního roku s novou školní taškou? Co se 
starým batůžkem?
Jednoduchý způsob jak „recyklovat“ a  přitom pomoci 

chudým dětem ve světě je přidat se k projektu Mary’s Meals.
V současnosti jsou do Batůžkového projektu zapojeny Rakousko, Německo, Irsko, Itálie, 
Velká Británie a Česká republika.
Mnoho dětí zapojených do programu Mary’s Meals nemá základní učební pomůcky jako 
tužky a sešity.
Pomozte a darujte batůžek s věcmi, které děti potřebují. Pro mnoho z nich bude batůžek, 
od Mary’s Meals jediným dárkem, který kdy dostaly.

ČÍM NAPLNIT BATŮŽKY?
Do batůžku dejte:
3 sešity nebo notesy, 3 tužky, 3 pera, 1 balení pastelek, gumu, 
1 nové ořezávátko, 1 pevné pravítko, 1 pouzdro na tužky, ručník, 
kraťasy nebo sukni, triko, či šaty, žabky, nebo sandály, malý míček 
– tenisák, kostku mýdla, zubní kartáček, zubní pastu, 1 polévko-
vou kovovou lžíci.

Vhodné je oblečení pro děti ve věku 4-12 let. Vhodné je také 
označit batůžek štítkem s informací, zda je určen pro dívku (girl) 
nebo pro chlapce (boy) a pro jaký věk (age).

Prosím, nepřikládejte žádné hračky nebo sladkosti!
Batůžky můžete přinést na faru v Zábřeze do konce října. Ve všední dny do 15.00 hod., 

po domluvě na tel. 583  414  531 nebo 731  626  509 
i jinak.

Zúčastnit se mohou nejenom farníci ze Zábřeha nebo 
zábřežského děkanátu, ale každý, kdo chce a může po-
moci.
Více se dozvíte na stránkách www.marysmeals.cz.
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Sbírky z neděle 26. června: Zábřeh 16.546; Rovensko 1.190 Kč; dar na potřeby farnosti 
13.000 Kč, dar na Cestu „121“ 1.000 Kč; Vyšehorky 1.250 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHaritativní  slUŽBa  církve  v  dĚkanátU
CHARITA ZÁBŘEH hledá pro tříčlennou ukrajinskou rodi-
nu ve složení maminka, syn a babička bydlení, nejpozději od 
poloviny měsíce července. Optimálně samostatný byt přímo 
v Zábřehu, kde již mají práci i školu. Skromná, komunikativní 
a velmi vděčná rodina, která uprchla před válkou, zde žije delší 
dobu; jde o přemístění z dosavadního zázemí, které bylo pouze 
dočasné a na prázdniny již musí mít jiné určení.
Za Charitu všechny potřebné dokumenty zařídíme, pomů-
žeme překonat jazykovou bariéru, byt případně dokážeme 
dovybavit potřebným nábytkem i  elektrospotřebiči, pronajímateli pomůžeme žádat 
solidární příspěvek státu,  
Pokud máte povědomí o  vhodném volném bytě, kontaktujte nás prosím na telefonu 
732 730 527. Moc děkujeme! 

CHARITA ZÁBŘEH nabízí zaměstnání na zkrácený úvazek na pozici 
koordinátor/ka integračních aktivit pro ukrajinské uprchlíky žijící v na-
šem regionu. 
Jeho/jejím úkolem bude komunikovat s rodinami ukrajinských uprchlí-
ků, propojovat je mezi sebou, zapojovat je do běžných aktivit společnos-
ti, podporovat je při řešení různých situací, seznamovat je s regionem 

a  službami, informovat je o  legislativních novinkách (lex Ukrajina, školní docházka 
apod.), zvát je na pořádané akce, informovat o dostupné materiální pomoci (přes cen-
trum Ondřej, Občanskou poradnu apod.). 
Pracovní místo je obsazováno jako projektové, (zatím) pouze na ½ roku se zajímavým 
fi nančním ohodnocením. Je vhodné a je výhodou, aby zájemce alespoň trochu znal ukra-
jinský nebo ruský jazyk, současně ale bude mít k ruce tlumočníka i překladatele. 
Uchazeči o tuto práci se více dozví na webu Charity Zábřeh, případně u ředitele Charity 
Bc. Jiřího Kargera, tel. 736 509 430, email: reditel@charitazabreh.cz 

v v v

Modlitby za mír na Ukrajině a v Rusku, potažmo po celém světě, budou nyní pro-
bíhat v  prázdninovém režimu. Setkáme se ve dvou termínech, a  to v  pondělí 25.  7. 
a 22. 8. v 18.30 hod. ve sv. Barboře. Nepolevujme ale v modlitebním úsilí a spojme se 
v soukromých modlitbách za mír každé pondělí kolem 19. hodiny. Pán je veliký ve své 
dobrotivosti a modlitby svých dětí slyší a vyslýchá. Děkujme mu a hledejme Jeho vůli 
i v této oblasti. Za všechny modlitebníky Barbora Pajerová


