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16. 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, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem 
sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání.
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 15  Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku?
1: Gn 18,1-10a 2: Kol 1,24-28 Ev. Lk 10,38-42
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho při-
jala do domu nějaká žena jménem Marta. 
Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta 
se posadila Pánu k nohám a poslouchala 
jeho řeč. Marta měla plno práce s obslu-
hou. Přistoupila k  němu a  řekla: „Pane, 
nezáleží ti na tom, že mě má sestra necha-
la obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, 
ať mi pomůže!“ 
Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si 
starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. 
Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala 
nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“
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K EVANGELIU
Co chce Ježíš Martě říci? Určitě ne to, že naslouchání je lep-
ší než konání, protože v evangeliích Ježíš na mnoha místech 
zdůrazňuje, že slova bez činů nemají cenu. Jemně Martu upo-
zorňuje na to, že ve svých starostech ztrácí ze zřetele to, co je 
opravdu důležité.
Nejdůležitější je postoj Marie, která pozorně sedí u Ježíšových 
nohou a  naslouchá mu. Marie si uvědomuje, že Ježíš může 
nabídnout mnohem více, než jsou oni schopni mu dát.
Může se zdát, že když Ježíš chválí Marii a Martu kárá, upřed-
nostňuje kontemplaci před akcí. Neříká nám ale, abychom se 

spokojovali jen s  tím, že budeme sedět a naslouchat jeho slovu. Vždycky přece trvá na 
tom, že skutečně naslouchat jeho slovu znamená uvádět je do praxe. Jeho výhrada k Martě 
tkví v tom, že se příliš strachuje a rozptyluje mnoha věcmi, než aby mu mohla skutečně 
naslouchat. Zdroj: Posvátný prostor

MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY V ZÁBŘEHU
V rámci mezinárodních interpretačních kurzů budou v sobotu 16. čer-
vence v kostele sv. Barbory v 10.00 a v 16.00 hod. koncerty účastníků 
kurzů.
Pravidelná mše svatá s nedělní platností bude z tohoto důvodu sla-
vena v kostele sv. Bartoloměje.

PRENATÁLNÍ HOSPIC DÍTĚ V SRDCI
První soboty pro rodiny, které ztratily miminko
Zveme všechny ke společnému slavení pobožností „Prvních sobot“, 
které se konají v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králí-
kách a jsou zasvěceny rodinám po ztrátě miminka. Nejbližší termíny: 
6. srpna, 3. září, 1. října…

Program: mše svatá v 11.00 hod., společný oběd v poutním domě, vzájemná sdílení, spo-
lečná modlitba, výlety do okolí. Na setkání není nutné se přihlašovat.

Duchovní poutě
Od roku 2017 pravidelně pořádáme poutě pro rodiče, sourozence, prarodiče, tety a strýč-
ky dětí, které odešly do nebe, a pro ty, kteří se nějakým způsobem v životě setkali se smrtí 
miminka. 

Pouť rodičů - Dotkni se nebe 5.–18. 9. 2022.  
Přihlašování a informace o ceně: petra@ditevsrdci.cz. Hlídání zajištěno.
Více informací na www.ditevsrdci.cz.

OBNOVA SRDCE PRO MLADÉ DOSPĚLÉ (ideálně 18 až 38 let). 
Svatý Hostýn 23. až 28. srpna. 
Přihlašování a informace včetně programu na tel. 573 381 693 nebo matice@hostyn.cz  
do 10. srpna 2022. 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
středa 20. července  sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 
čtvrtek 21. července sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 
pátek 22. července  svátek sv. Marie Magdalény 
sobota 23. července  svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři 
ženské postavy známé z evangelií.

V prvé řadě byla spatřována v bezejmenné hříšnici, která vstoupila do místnosti, 
kde farizej Šimon pořádal hostinu, a vrhla se Ježíšovi k nohám, umyla je svými slzami 
a osušila svými vlasy. Svatý Efrém jí do úst vkládá následující dojemnou modlitbu: 
„Jsem ztracená ovce z tvého stáda; vpusť mne do svého ovčince, můj Spasiteli.“

Marie Magdalská byla také ztotožněna s Marií z Betánie, sestrou Lazara a Marty. 
Byla to žena vyznačující se kontemplací a štědrostí, obraz dokonalého učedníka sedí-
cího u Mistrových nohou, přitahovaného jeho osobou a naslouchajícího jeho slovu. 
Evangelium vypráví, že několik dní před Ježíšovou smrtí vylila při poslední hostině, 
kterou Ježíšovi připravili jeho přátelé, na jeho hlavu vzácnou mast z vonného nardu. 
Jidáš tento čin odsoudil, avšak Ježíš jej označil za prorocký, „jako přípravu na svůj po-
hřeb“. Svatý Ambrož to komentuje slovy: „Ježíš neoceňoval mast, jako spíše lásku. … 
Ten, kdo je hlubinou bohatství, nechce peníze, nýbrž vděčnost. Učíme se od této ženy 
významu apoštolova slova: ,Kde však překypoval hřích, tam v míře ještě daleko větší 
překypuje milost.‘ Ona přiznala hřích a získala milost.“

Konečně byla Marie Magdalská po právu spojena s ženou pocházející z Magdaly, 
jež poté, co byla zbavena sedmi démonů, se připojila ke skupině zbožných žen – Ma-
rii Kleofášově, Zuzaně, Janě, další Marii… –, které Ježíši v  průběhu jeho veřejného 
života pomáhaly svou službou. Tyto oddané učednice následovaly svého Mistra až na 
Kalvárii, ba dokonce až k hrobu. A tak se staly prv-
ními, jež se s ním po vzkříšení setkaly a poklonily 
se mu. Podle Janova evangelia si Marie Magdalská 
zasloužila spatřit vzkříšeného Pána jako první. Již 
ve 3.  století Hippolyt Římský popisoval setkání 
u hrobu takto: „Eva se již více neskrývá, ale snaží 
se vší silou obejmout strom života. Ó jaká úžasná 
proměna: Eva se stala apoštolkou!“
Jak nás upozorňují exegeti, skutečnou Marii Mag-
dalskou můžeme spatřovat jen v této postavě. Když 
se však nad tím lépe zamyslíme, musíme připustit, 
že všechny tři zmíněné ženy z evangelií mají – přes 
veškeré odlišnosti – jedinou tvář.

Zdroj: www.vira.cz



4

NOVÍ KAPLANI V ZÁBŘEZE
V neděli 24. července se farnosti představí dva noví kaplani. 
P. ICLic. Mgr. František Ponížil
Narodil se v  červnu roku 1987 jako třetí dítě ze čtyř v  rodině Dany 
a Antonína Ponížilových. Do jeho jednadvaceti let bydleli v Rapotíně. 
Během prvního ročníku studií v kněžském semináři se přestěhovali do 
Sobotína. 

P. Lev Eliáš, OFMCap, který byl kaplanem v Zábřeze v letech 2010 až 2015, byl jmeno-
ván nemocničním kaplanem pro Internu Zábřeh, Alzheimercentrum Zábřeh a Nemoc-
nici Milosrdných bratří ve Vizovicích. Setkávat se s ním budeme i v naší farnosti. 

SEMINÁŘ „OBNOVA V DUCHU SVATÉM PODLE ERNSTA SIEVERSE“
začne po prázdninách. Zájemci se mohou hlásit, případně i ti, kteří již seminář absolvovali 
před více lety.
Přihlašovat se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze tel. 583 414 531,
 e-mail fazabreh@ado.cz

OD ZÁŘÍ ZAČNE TAKÉ PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SVÁTOSTI 
BIŘMOVÁNÍ. 
Omezení věkem je pouze směrem dolů – a to od 15 roků. Přípravu 
povede P. František Ponížil. 
Přihlašovat se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze (tel. 583 414 531, 
e-mail fazabreh@ado.cz)
Svátost biřmování (z  latinského confirmatio) znamená posílení, 
upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost – biřmo-
vanci je udělena křesťanská dospělost. Zároveň je biřmovanec do-
konaleji spojen s  církví a  obdařen zvláštní silou Ducha Svatého. 
Křesťan je biřmováním označen pečetí Ducha Svatého, která zname-

ná, že naprosto patří Kristu, že je navždy k jeho službám a že má příslib Božské ochra-
ny. Svátost biřmování křesťana hlouběji vtahuje do Božího synovství, pevněji ho spojuje 
s  Kristem, rozmnožuje dary Ducha Svatého a  poskytuje sílu šířit a  bránit víru slovem 
i skutkem.

Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 3. července a 10. července: nebyla nahlášena.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 3. července: Klášterec 2.300; Svébohov 1.900; Jedlí 1.600 Kč. 
Sbírky z neděle 10. července: Klášterec 2.300; Svébohov 2.700 + dar na potřeby farnosti 
2.000, na TV NOE 1.000 Kč; Jedlí 2.500 + dar na potřeby farnosti 3.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS
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štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 3. července: Štíty 1.560; Horní Studénky 2.600; Cotkytle 685 Kč
Sbírky z neděle 10. července: Štíty 2.510; Horní Studénky 2.000; Cotkytle 933 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

BOHOSLUŽBY ŠTÍTECKO
Ve středu 20. července bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech po mši svaté 
v 18.00 hod. Fatimská pobožnost. P. Jacek Brończyk

lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 10. července: Loštice 3.009 a ze Slavnosti Cyrila a Metoděje 1.500 Kč; 
Moravičany 5.709 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.

OD PODZIMU BUDE V  LOŠTICÍCH PROBÍHAT KURZ PRO LEKTORY 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 Pavlíková
Třetí setkání 5. listopadu dopoledne „ KŘ v praxi v kostele“ MgA. Martina Pavlíková
Čtvrté setkání 11. listopadu v 17.00 hod. mše s odevzdání certifikátů biskupem Antoní-
nem Baslerem

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 10. července (v závorce sbírky z 3. července): Tatenice 1.700 (3.210); 
Lubník 2.690 (3.750); Hoštejn 2.000 (2.000); Kosov 1.210 (560) Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Letošní pouť ke svaté Anně do Hoštejna bude v neděli 31. čer-
vence.
První poutní mše začíná v 9.00 hod., druhá mše je v 10.30 hod., 
obě mše svaté celebruje P. Jan Polák. Slavnostní požehnání ve 
14.00 hod.
Stejně jako v  letech předešlých zveme všechny, především ma-
minky, babičky, ale i celé rodiny, aby přišly oslavit svátek sv. Anny, 
babičky našeho Pána a maminky Panny Marie. Přijďte si vyprosit 
požehnání pro své rodiny. Srdečně zvou farníci z Hoštejna
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postŘelMovsko            postŘelMovsko
POZVÁNÍ NA POUŤ
V neděli 24. července oslaví farnost Lesnice svého patrona sv. Ja-
kuba, apoštola. 
Poutní mše svatá bude v 9.30 hodin. P. Vladimír Jahn

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírky z neděle 3. července: Zvole 6.390 a 10. července Zvole: 5.010 Kč + dar na potřeby 
farnosti 2.000 Kč+ Mary᾽s Meals 1.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

POUŤ DO NERATOVA 
V úterý 26. července o svátku sv. Jáchyma a Anny plánuje farnost Zvo-
le pouť do Neratova. Začneme na Hoře Matky Boží v Králíkách mší 
svatou. 
Cestou se stavíme na hrobě Anny Bohuslavy Tomanové v Klášterci nad 
Orlicí, o které pojednává kniha „Chudobka z Orlických hor“. 
Po té doputujeme do Neratova, kde se společně pomodlíme v chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie. Společný oběd, jednotné menu bude zajištěn. Cena poutního 
zájezdu je 500 Kč, oběd v ceně. Odjezd autobusu ze Zvole je plánován na 8.00 hodin se 
zastávkou v Rájci 8.05 hod. a v Zábřeze na Valové v 8.15 hod., pak pokračujeme směr 
Klášterec, kde bude krátká zastávka v kostele.
Případné další informace u paní Věry Keprtové tel. 723 693 084 a také ve Farních informa-
cích příští neděli. P. František Eliáš 

ZVOLSKÁ ČTYŘKA 
Spolek Zvolská čtyřka ve spolupráci s Biografem Láska vás srdeč-
ně zvou ve čtvrtek 21. července v 21.00 hod. k promítání na farní 
zahradě. 
Uvádíme romantickou komedii PRÁZDNINY V ŘÍMĚ s Grego-
ry Peckem a Audrey Hepburnovou. Vstupné 80 Kč.

Za nepříznivého počasí bude promítání v sále KC. Jitka Bezděková 

PODHÁJSKA 17. 1. – 22. 1. 2023
Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. ve spolupráci s P. Františkem Eliášem opět připra-
vuje na leden 2023 pobyt v termálních lázních PODHÁJSKA. Cena je 10.600 Kč a zahr-
nuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5x hotelové uby-
tování, polopenzi, permanentní vstupenku do termálního 
bazénu. Součástí pobytu je každodenní mše svatá a malá 
ochutnávka vín s odborným komentářem P. Milana Palko-
viče. Přihlašovat se můžete v kanceláři CA AWER TOUR, 
Farní 1, Zábřeh nebo e-mailem na: info@awertour.cz, mo-
bilní telefon 731 626 506.
 Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová



7

VZPOMEŇ NA SVŮJ KONEC A PŘESTAŇ NENÁVIDĚT
„Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět,“ čteme v Bibli (Sir 28,6). 
Tato slova napsal asi před 2200 lety jeruzalémský Žid Jehošua ben 
Sira. Papež na to upozornil při modlitbě Anděl Páně před dvěma 
lety, 13. září 2020:
„Vzpomeň na hnilobu a smrt“ – pokračuje Sirachovec – „a pře-
staň nevražit na bližního... Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak 
i tvé hříchy budou odpuštěny.“
Nenávist a lhostejnost
Nenávist ubližuje nejprve člověku samotnému a teprve potom druhým. Lhostejnost 
je však také velkým zlem. Zapomínáme na mnohé bolestné situace, odvracíme tvář, 
zvykli jsme si na utrpení druhých, mezi nimiž jsou i ti, kteří stále žijí a umírají v zapo-
menutých válkách.
Zapomenutá Sýrie
V Sýrii se bojuje již více než 11 let: je zde asi půl milionu mrtvých a více než 11 milionů 
uprchlíků a vysídlených osob. Kardinál Mario Zenari, nuncius v Damašku, se zármut-
kem říká:  „Zapomněli jsme, naděje se vytratila ze srdcí mnoha lidí, zejména ze srdcí 
mladých, kteří ve své zemi nevidí žádnou budoucnost a snaží se emigrovat.“ Panuje 
hlad: „Je nedostatek chleba a nyní, ve válce na Ukrajině, i mouky.“ V  těchto letech 
války opustily Sýrii snad dvě třetiny křesťanů: „V těchto konfliktech jsou menšiny nej-
slabším článkem řetězu.“ A nyní přichází zapomnění: „To je další vážné neštěstí, které 
postihlo Sýrii. Pád do zapomnění. Toto zapomnění lidem velmi ubližuje.“
Hlad a válka v Etiopii
Kardinál Berhaneyesus Souraphiel, arcibiskup Addis Abeby, hovoří o  válce a  hladu 
v  Etiopii: „Miliony Etiopanů zoufale potřebují humanitární pomoc.“ Kdo si na ně 
vzpomene?
Kalvárie v Myanmaru
V  Myanmaru „jsme ještě na Kalvárii“, říká kardinál Charles Maung Bo, arcibiskup 
z  Rangúnu. Vojenský režim nešetří útoky na kostely a  tisíce barmských uprchlíků 
bloudí v lesích. Zhroucení ekonomiky se nevyhnulo nikomu: více než polovina oby-
vatelstva se ocitla v chudobě. Mladí lidé se cítí ochuzeni o svou budoucnost. Na této 
křížové cestě, říká, „je hluboká víra lidí působivá... Jako křesťané nacházíme naději 
v hlubokém tajemství bláznovství kříže.“
Jemen, periferie světa
Biskup Paul Hinder, emeritní apoštolský vikář Jižní Arábie, hovoří o zapomenuté válce 
v Jemenu, kde humanitární nouze sužuje miliony lidí. Více než 2 miliony dětí riskují 
život kvůli hladu: „Tyto zapomenuté války“, říká, „jsou málo zajímavé. Jemen je pro 
mnohé skutečně na periferii světa.“
Všichni bychom mohli žít v míru
To je jen několik zapomenutých válek. Války často začínají slovy nenávisti. „Dnes to 
musíme říci jasně,“ řekl papež František, „ve světě je mnoho rozsévačů nenávisti, kteří 
ničí“, protože „jazyk je zákeřná zbraň, zabíjí, zatímco my všichni bychom mohli žít 
v míru jako bratři.“



Sbírky z neděle 3. července: Zábřeh 15.016; Rovensko 1.945 Kč
Sbírky z neděle 10. července: Zábřeh 17.605; Rovensko 1.060 Kč
Dary Zábřeh: na potřeby farnosti 12.600 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHaritativní  slUŽBa  církve  v  dĚkanátU
CHARITA ZÁBŘEH hledá pro tříčlennou ukrajinskou rodinu 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 do-
savadního zázemí, které bylo pouze dočasné a na prázdniny již musí 
mít jiné určení.
Za Charitu všechny potřebné dokumenty zařídíme, pomůžeme 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! 

PRODEJ VÍN Z ARCIBISKUPSKÝCH SKLEPŮ – NABÍDKA 
PRO MILOVNÍKY DOBRÉHO VÍNA I KVALITNÍ DÁREK
Arcibiskupské sklepy prodejem mešních vín přispívají na platy 
kněží.
Koupí vína podpoříte fi nanční hospodaření arcidiecéze i vybudo-
vání altánu na farní zahradě.
K  13. 7. 2022 za období 2. pololetí 2021 a  1. pololetí 2022 
byla z Charity na účet farnosti Zábřeh z prodeje vína převe-

dena částka 4.326 Kč. 
Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž vyrábí certifi kovaná mešní vína bez chemických 
přísad a další špičková vína z Moravy. Pro tato vína nejvyšší kategorie pěstují hrozny bez 
chemického ošetření a víno z nich vyrábí přirozenou cestou – bez přidaného cukru, aro-
mat, barviv nebo dalších příměsí.
Vína z arcibiskupských sklepů můžete zakoupit na recepci zábřežské Charity. 

v v v

KATOLICKÝ TÝDENÍK 29
Téma: Je čas na prázdniny!
Kdo by se netěšil na odpočinek? Divili byste se. Neochota nebo neschopnost odpočívat 
může pro mnohé lidi představovat velký problém.
Doprovod na cestě k Bohu.
Do Božího království kráčíme společně, doprovázíme se. Je to základ synodality, o které 
často mluví papež František a ukazuje to už ignaciánská cesta duchovního doprovázení.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: fazabreh@ado.cz; http://rkfzabreh.rps.cz 
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