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15. 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 ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; dej těm, 
kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, 
a ať usilují o to, co se s ním shoduje. 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 69,14+17.30-31.36ab+37

Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.
1: Dt 30,10-14 2: Kol 1,15-20 Ev. Lk 10,25-37
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám 
dělat, abych dostal věčný život?“ (Ježíš) mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On 
odpověděl: „ Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou 
i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To 
dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ 
Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lu-
piči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou 
nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale 
vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. 
Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil 
ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Dru-
hého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: `Starej 
se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.' 
Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se 
octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosr-
denství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“



2

K EVANGELIU
Znalec zákona se Ježíše zeptal, kdo je jeho bližní, a Ježíš mu odpověděl, aby byl bližním 

těm, kteří to potřebují, jako Samaritán. Nikdy není snadné vyjít vstříc druhým v nouzi 
a potřebujeme k tomu příklad druhých. Vybavují se mi osoby, které obdivuji pro jejich 
péči o druhé, a slyším Ježíše, jak mě žádá, abych šel a dělal totéž.

Býváme zaneprázdněni mnoha záležitostmi a máme málo času, takže se nechceme za-
plétat do něčeho, co by nás mohlo rozptylovat. Pane, dej nám svobodu všímat si a odvahu 
reagovat na potřeby druhých, které potkáváme na cestě životem.

Svět trpí a mnozí lidé si nesou jizvy z minulosti. Pane, pomoz nám být olejem, který 
zraněným poutníkům chladí jejich modřiny a utišuje jejich bolest. Modleme se k našemu 
soucitnému Pánu a spoléhejme na to, že nás bude doprovázet ve službě druhým s láskou 
a velkorysostí a osloví i člověka, nad nímž my už lámeme hůl. Zdroj Posvátný prostor 

MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY V ZÁBŘEHU
V rámci mezinárodních interpretačních kurzů jste zváni v úterý 

12. července v 19.00 hod. do kostela sv. Barbory na koncert Wiha-
nova kvarteta. 

INSPIRACE NA LETNÍ AKCE
Křesťanský festival UNITED 

Ve Vsetíně se o předposledním prázd-
ninovém prodlouženém víkendu uskuteční 
12. ročník křesťanského festivalu UNITED. 
Akce se odehraje hned na několika místech 
v centru města. Pozvání přijalo více než 50 hostů, kteří vystoupí s hudebními produkcemi, 
v roli řečníků, vedoucích seminářů a workshopů. Podrobné informace jsou uvedeny na 
webu https://festivalunited.cz. 

Katolická charismatická konference 2022 na téma usmíření
Ve dnech 6.–10. července 2022 se po dvouleté pauze na brněnském výstavišti BVV 

opět uskuteční katolická charismatická konference. Již 31. ročník proběhne jako obvykle 
v pavilonu F a nabídne pestrý duchovní program, tentokrát s mottem „V Něm je náš po-
koj.“ (Ef 2,14-22).

Další info, podrobný program a  možnost přihlášení je k  dispozici na adrese  
http://konference.cho.cz nebo na telefonním čísle 777 087 736.

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 9. 8.–14. 8. 2022
Celostátní setkání mládeže se uskuteční od úterý 9. srpna do neděle 14. srpna 2022. 

Těšit se můžete na bohatý program od inspirativních přednášek, přes 
různé workshopy, možnosti ztišení až po koncerty. A  to stojí za to 
u toho být!
VSTAŇ, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl – to je mottem CSM 
2022.
Takže neváhej, vstaň a přihlas se: www.celostatnisetkanimladeze.cz
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
pondělí 11. července  svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
pátek 15. července  památka sv. Bonaventury, biskupa učitele církve  

PŘÍMLUVY ZA FARNOST
V souladu s rozhodnutím pastorační rady byla zavedena služba přípravy modliteb věří-
cích pro mše svaté za farnost s cílem zvětšit důraz na aktuální 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 primluvyza-
breh@seznam.cz a zapojit tak celou farnost. Současně však upozorňuji 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 přípra-
vy, volejte do 10. 7. na telefon 605 320 884. Za organizátory Jiří Krňávek

Orel jednota Zábřeh zve všechny v sobotu 16. července na 
24.  ročník turistického a dálkového pochodu ,,PODHŮŘÍM 
JESENÍKŮ“. Pro „dálkoplazy“ začíná pochod noční 50 km tra-
sou již v pátek 15. července ve 20.00 hod. Denní trasy – 50, 36, 
26, 12 km – mají start stanoven na 16. 7. mezi 6.00 až 10.00 hod.
Pro zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 50 a 27 km.
Start i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh.

Informace: tel. 605 536 270 nebo kubicek.jana@seznam.cz

VEČER CHVAL a  oslava 140 let Sboru dobrovolných hasičů  
v Rovensku 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 Naro-

zení Panny Marie bude slavena mše svatá a od 18.45 budeme chválit Pána. Josef Šincl

POZVÁNÍ Z HNÍZDA – RODINA NA CESTĚ
Během letních prázdnin budete mít možnost navštívit 50 míst v olomoucké arcidiecézi, 

na kterých bude třeba objevit heslo a po-
mocí aplikace se pak dostanete na stránku 
s překvapením pro děti i rodiče...
Další instrukce zde - bit.ly/3MrGx6x
www.rodinanaceste.ado.cz
Přejeme pohodové putování a  báječné 
prázdniny. Vaše Hnízdo
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POSLEDNÍ PASTÝŘSKÝ LIST ARCIDIECÉZI OLOMOUCKÉ
Drazí přátelé,
když jsem před 30 lety přijímal úřad olo-
mouckého arcibiskupa, řekl jsem tehdy v ná-
stupní homilii:
Slavíme mši svatou za církev, za místní cír-
kev této diecéze, která dostala nového bisku-
pa. My nejen prosíme za církev, my ji proží-
váme. Shromážděni v této starobylé katedrále 
zakoušíme radost společenství bratří a sester 
spojených v Ježíšově jménu. V srdci mi znějí 
slova svatého Petra: „Vy jste rod vyvolený, 
královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví“; nebo Pavla: 
„Jste Boží chrám a bydlí ve vás Boží duch“; nebo svatého Jana ve Zjevení: 
„Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu... a ukázal mi svaté město... jak sestu-
puje z nebe od Boha a září Boží vznešeností.“ Zažívat radost z církve znamená 
zažívat radost z Boha přítomného v církvi, v našem společenství, v nás samých. 
Církev jako viditelný chrám Boží, naplněný Duchem Svatým, tajemné Kristovo 
tělo, složené z nás jako údů a proniknuté Svatým Duchem, je působivé znamení 
pro svět. Je jako svátost, která pomáhá lidem hlouběji se spojit s Bohem i mezi 
sebou navzájem, jak říká Druhý vatikánský koncil. Posvátná liturgie hovoří 
o vznešené církvi, městě postaveném na návrší, vidí ji všichni a ona osvěcuje 
všechny, v ní září Beránek jako nehasnoucí světlo a ozývá se vděčný zpěv bla-
žených...
Mohli jsme si připadat jako zamilovaní, kteří se zasnili, a pak pociťuji lítost, že 
realita není tak zářivá. Jistě, církev má plno chyb, a dokonce se v ní řeší i skan-
dály. Ale jak by neměla chyby, když jsem v ní já a vy, lidé chybující a hříšní. 
Ano, je to pravda, říkáme jako realisté, ale přesto se nesmíme bát zahledět do 
krásy církve, abychom dostali chuť a odvahu do budování právě takové podoby 
církve, jakou ukazuje sám Pán.
Tehdy jsem mluvil o své vizi biskupské služby. Chtěl jsem spolu se svými spo-
lupracovníky a se všemi, kdo byli ochotní se zapojit, být stále zahleděný do 
krásy Božího města, dívat se na Boží plány tohoto města a realisticky hodnotit 
současný stav stavby církve na kousku staveniště, kterým je naše diecéze. Její 
základy u nás jako zkušený stavitel kdysi kladl svatý Metoděj a po něm mnozí 
další. V posvátné úctě k dílu našich předků, které nás zavazuje, jsme chtěli bu-
dovat svůj díl stavby.
Děkoval jsem všem kněžím, řeholníkům i laikům, kteří žili a žijí své křesťan-
ství opravdově, takže Boží milost může skrze ně působit. S velkou úctou jsem 
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se díval na všechny, kteří jednali podle svého svědomí a zachovali věrnost círk-
vi i v těžkých zkouškách, na všechny, kteří nepodlehli kompromisům a doká-
zali dávat Boha a jeho přikázání na první místo, na všechny, kteří měli odvahu 
i v těžkých okolnostech budovat církev náročným apoštolátem, ale i na ty, kteří 
přes své pády a bloudění poctivě hledali pravdu a dokázali dělat pokání. Pouká-
zal jsem na místa zvlažnělá a odcizená Bohu, na lidi, k nimž evangelium ještě 
neproniklo, protože se nenašli ti, kdo by je hlásali srozumitelnou řečí.
Dnes mohu děkovat Bohu za církevní školy, charity, obnovená společenství 
různých skupin a spiritualit i nové kostely. Boží milost působí stále. Působí taky 
skrze Vás a já dnes, kdy děkuji Bohu za milost tak dlouhého působení v této 
diecézi, děkuji taky Vám. Jestli se něco podařilo, bylo to díky Boží milosti 
a úsilí mnohých, díky široké spolupráci. Duchovní chrám, ve kterém jsme jako 
živé kameny každý na svém místě, se může stavět jen společně.
Kde se v této stavbě nachází kdokoliv z nás, to připravil Boží plán, ale na nás 
záleží, jestli jsme kameny pevné, spolehlivé, dobře napojené na své sousedy, 
opracované podle Božích představ a oživené Duchem Svatým. Čím ochotněji 
přijímáme Boží slovo a čím rozhodněji mu říkáme své ANO, aby se mohlo 
vtělit do našich skutků, tím více odpovídáme Boží představě o našem životě, 
otevíráme se působení Ducha Svatého, stáváme se realizovanými křesťany 
a máme větší význam pro duchovní chrám, který společně stavíme.
Jako se nemůže skrýt město ležící nahoře, jako se rozsvícené světlo nestaví pod 
kbelík nebo pod postel, ale na svícen, aby všichni v domě viděli, jako dary Du-
cha Svatého nejsou dány jednotlivci pro jeho osobní užitek, ale proto, aby jimi 
sloužil druhým, tak je naše společná práce na budování místní církve službou 
společnosti, ve které žijeme. Nikdo z nás nemůže odsuzovat ty, kteří – řečeno 
slovy Písma – sedí ve tmě, ale musíme se ptát: Je tato temnota zaviněná jen 
jejich slepotou, nebo je spíš vinen ten, kterého Ježíš určil, aby byl světlem, a on 
dost nesvítí?
A tady musím přiznat nejen vlastní chyby, ale i mnoho našich společných dluhů, 
protože velikost úkolu byla silně převyšující. Prosím o odpuštění Boha i Vás. 
Úkol, který Vám zůstává, je stále přesahující, ale nebojte se ho. Jde o dílo Boží. 
Já dnes odcházím na jiné pracoviště, kam mě, jak věřím, posílá Bůh. Vy zůstá-
váte a Vaše poslání trvá. Modlete se, aby Vám Pán brzy poslal nového biskupa, 
který vás povede, ale nezapomeňte, prosím, že záleží na Vaší spolupráci s ním, 
na každém z Vás, a budujte krásný Boží chrám diecéze společně. Pamatujte 
v modlitbě i na mě, abych své nové poslání zvládl. Já Vám budu nadále každo-
denně žehnat.

+ Jan Graubner emeritní arcibiskup olomoucký
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postŘeLMovsko            postŘeLMovsko

Blahopřání.
Dne 9. července se dožívá požehnaných 90 let života
paní Anna Nimrichterová z Leštiny. Lesnická farnost a zvláště 
leštínští farníci děkují za její službu pro farnost a přejí pevné zdraví, 
Boží ochranu a pomoc a také se připojuje společenství živého růžence 
a P. Vladimír Jahn.

V neděli 17. července bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 
5.554 a dar 1.000 Kč) a v Chromči (minule 3.000 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn

LoŠticko              LoŠticko              LoŠticko
 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.

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 pasto-
račním 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. Martina Pavlíková
Čtvrté setkání 11. listopadu v 17.00 hod. – mše s odevzdáním certifi kátů biskupem Anto-
nínem Baslerem

Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
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

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 Orlických hor“. Předběž-
ný 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 
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Štítecko              Štítecko              Štítecko

BOHOSLUŽBY ŠTÍTECKO
Účelové sbírky v neděli 17. července:
v Horních Studénkách mše svatá v 7.30 hod., sbírka na opravy
ve Štítech mše svatá v 9 hod., sbírka na potřeby farnosti
v Cotkytli mše svatá v 11 hod., sbírka na potřeby farnosti

Ve středu 20. července  po mši svaté v 18.00 hod. bude ve Štítech  Fatimská pobož-
nost. P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  z  tatenice

POUŤ KE SVATÉ ANNĚ DO HOŠTEJNA BUDE V NEDĚLI 31. ČERVENCE. 
Z kázání svatého Jana Damašského, kněze. 
PO OVOCI JEJICH POZNÁTE JE
Protože se panenská Bohorodička měla narodit z Anny, neodvážila se příroda dítě milosti 
předejít: Anna zůstala neplodná, dokud svůj plod nevydala milost. Bylo zajisté třeba, aby 
ta, z níž se měl narodit Prvorozený všeho stvoření, v němž všechno trvá, sama se narodila 
jako prvorozená.
Blažená dvojice, Jáchyme a  Anno! Všechno stvoření je vám zavázáno, neboť skrze vás 
přineslo Stvořiteli dar ze všech darů nejskvělejší, čistou Matku, jedinou, která byla hodná 
svého Tvůrce.
Raduj se, neplodná Anno, ty, která jsi nerodila, propukni v  jásot, ty která jsi neokusila 
porodní křeče. Raduj se, Jáchyme, protože z tvé dcery se nám narodilo dítě, syn je nám 
dán; a dostane jméno Zvěstovatel velikého úradku, spásy veškerého světa, mocný Bůh. 
Ano, tento syn je Bůh!
Blažená dvojice, Jáchyme a Anno, zcela bez poskvrny! Podle plodu vašeho těla vás pozná-
váme, jak kdysi řekl Pán: Poznáte je po jejich ovoci. Zvolili jste si způsob života, jaký byl 
milý Bohu a hodný té, která z vás vzešla. Žili jste svůj život v čistotě a svatosti a ozdobili 
jste ho šperkem panenství, neboť jste zplodili tu, která měla být pannou před porodem, 
pannou při porodu a pannou také po porodu, právě tu, která jediná měla vždycky dbát 
panenství ducha, duše i těla.

Přečistá dvojice, Jáchyme a Anno! Vy jste zachovali čistotu podle 
zákona přírody a Bůh vám za to dal to, co přírodu překonává: 
přivedli jste na svět Boží Rodičku, která porodila, aniž poznala 
muže. Vy jste žili přirozený lidský život ve zbožnosti a svatosti 
a  přivedli jste na svět dceru vznešenější, než jsou andělé, ano, 
samu Královnu andělů. Maria, ty dívko nejsličnější a nejlíbez-
nější, dcero Adamova a  Matko Boží! Blahoslaven budiž klín 
a lůno, z něhož jsi vyšla, blahoslavena budiž náruč, která tě cho-
vala, i ústa, jimž jsi dovolila kochat se čistými polibky, totiž ústa 
tvých rodičů! Neboť tys vždycky a všude ctila své panenství.
Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, plesejte a  hrejte! 
Pozdvihněte svůj hlas, pozdvihněte jej, nic se nebojte!
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SBÍRKY NEJSOU UVEDENY, PROTOŽE FI BYLY PŘIPRAVOVÁNY V  PŘED-
STIHU

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 výhodou, aby zájemce alespoň trochu znal ukrajin-
ský 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 

  

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


