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18. 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, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost, 
kterou jsme od tebe přijali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen

Žl 90 Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení 
do pokolení!

1: Kaz 1,2; 2,21-23 2: Kol 3,1-5.9-11 Ev. Lk 12,13-21
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou 
o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhod-
čím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má 
někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ 
Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku 
se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: ‘Co 
udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle 
udělám,’ řekl si, ‘strhnu své stodoly, vystavím větší a tam slo-
žím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš vel-
ké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!’ 
Bůh však mu řekl: ‘Blázne, ještě této noci budeš muset ode-
vzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?’ 
Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý 
před Bohem.“
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K EVANGELIU
Majetek je velké téma. Není chybou s majetkem pracovat či 
ho vlastnit. Představuje jistotu, o kterou se můžeme opírat, 
zajištění proti nouzi. Každý rozumný člověk se snaží při-
pravit v době hojnosti na nouzi. Jenže tato strategie často 
přeroste v křivé jednání, kde se obohacujeme na úkor ně-
koho jiného. Pocit bohatství vede k  marnivosti: „Já na to 
mám,“ což je lživý pocit bohorovnosti a nevděčnosti. Toto 
jednání se stává klíčem ke sporům, závisti a zlu. Kolik rodin 
se rozhádalo kvůli dědictví… Kazatel to nazval marností. Ježíš proto napadá chamtivost. 
Kritérium, které může pomoci rozlišit situaci, je úsilí o to, být bohatí před Bohem. Vede 
naše snaha k tomuto kapitálu? Pokud ne, pak je někde chyba… Zdroj: vira.cz

Úterý 2. srpna – PANNY MARIE KRÁLOVNY ANDĚLŮ
Svatý František se vždy zvlášť staral o kapličku, zasvěcenou
Panně Marii Andělské, zvanou PORCIUNKULA.
František velmi toužil po záchraně hříšníků a přál si, aby jeho 
milovaný kostelík přispíval k obrácení lidí a sloužil k duchovní 
obnově. Jednou, při nočním setrvávání v kostelíku Panny Ma-
rie Andělské, dostal ve zjevení pokyn, aby šel do Perugie za pa-
pežem Honoriem III., a vyžádal si pro kostelíček Porciunkuli
odpustky k výročnímu dni jeho posvěcení.
Pravost těchto odpustků potvrzují papežské dokumenty, ob-
sahující jejich udělování dalším františkánským kostelům. 
Pius X. roku 1910 zmocnil biskupy k určování dalších kostelů 
s porciunkulovými odpustky a od roku 1966 bylo Apoštolským 
listem Pavla VI. i  následnou Apoštolskou konstitucí „Učení 
o odpustcích“ stanoveno, že plnomocné odpustky lze získat (za 

obvyklých podmínek sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vylou-
čení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) 2. srpna ve všech farních 
kostelích.
V  kostele sv. Bartoloměje bude v  úterý 2. srpna slavena porciunkulová mše svatá 
v 17.30 hod. 

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE, STŘEDA 3. SRPNA
08.00–10.00 hod.    P. Jaroslav Přibyl 
09.00–11.00 hod.    P. Jaroslav Šima 
10.00–12.00 hod.    P. František Eliáš
12.00–14.00 hod.    P. Vladimír Jahn
14.00–16.00 hod.    P. Jacek Brończyk
16.00–18.00 hod.    P. František Eliáš 

V kostele sv. Bartoloměje můžete přijmout svátost smíření také o prvním pátku 5. srpna 
od 15.00 hod.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Pondělí 1. srpna památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve  
Čtvrtek 4. srpna památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Sobota 6. srpna svátek Proměnění Páně
„Proměnění Páně“ je jednou událostí ze života Ježíše Krista. Ježíš 
tehdy vyvedl tři apoštoly (Petra, Jakuba a Jana) na horu (Tábor), 
kde byl „proměněn“ – jeho obličej oslnivě zbělel a Ježíš rozmlouval 
s Elijášem a Mojžíšem. Hlas z oblaku přitom Ježíše označil za mi-
lovaného Syna. Událost byla zjevením Ježíšovy božské identity apo-
štolům – jako posila a „závdavek“ před velikonoční cestou utrpení, 
ukřižování a vzkříšení. Svátek Proměnění Páně připadá na datum 
6. srpna.

ZNAK NOVÉHO PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPA J. EXC. JANA GRAUBNERA
Z rozhovoru pro Katolický týdeník
Vedle pastoračních priorit představil i jednu z prvních změn, 
která se týká jako znaku. Změnila se diecézní část, ta osobní 
zůstala stejná: na modrém poli tři zlaté džbány a  nad nimi 
hvězda. 
Modré pole připomíná Pannu Marii, tvoří pozadí pro Ježíše 
jako obloha pro slunce. Souvisí to s biskupským heslem Jana 
Graubnera: „Co vám řekne, učiňte“ (Jan 2,5). Jsou to slova Pan-
ny Marie při svatbě v Káně Galilejské.
 „Když jsem kdysi před biskupským svěcením řešil znak a hes-

lo, byl jsem v časové tísni požádán o dobrý skutek návštěvy. Zašel jsem do blízkého kos-
tela, kde byl výrazný obraz Panny Marie. U něho jsem prosil: ‚Matko Boží, poraď!‘ V té 
chvíli jsem si vzpomněl na její jedinou radu zapsanou v evangeliu. A bylo rozhodnuto. 
Mnohokrát v životě mi tato její rada pomohla. Nakonec i v přijetí nového jmenování,“ po-
pisuje arcibiskup Graubner a dodává: „Nacvičená ochota nezdůrazňovat sebe a svá přání, 
ale říkat Bohu ano, úžasně osvobozuje a zjednodušuje rozhodování.“ 

Ohlášky
V sobotu 6. srpna si v kostele sv. Barbory v Zábřeze

udělí svátost manželství
Davide Pavesi a Radka Holinková z Nemile

a

13. srpna ve Velkom Šariši si udělí svátost manželství
Filip Šincl z Rovenska a Martina Orosová z Velkého Šariša

Vyprošujeme Boží požehnání
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UNITED je křesťanský multižánrový fes-
tival, který se uskuteční 18.–20. 8. 2022 ve 
Vsetíně. Můžete se těšit na kapely, seminá-
ře, workshopy, filmy, sporty, službu modli-
teb a  duchovní poradenství. UNITED ale 
znamená mnohem více než jen výbornou 
atmosféru, nová přátelství a skvělou zábavu. Letošní ročník festivalu nese název OPRAV-
DOVÝ. Více na https://festivalunited.cz.

Červenovodsko            Červenovodsko

Sbírky z neděle 24. července: Červená Voda 4.038; Písařov 1.090; Jakubovice 940 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

POUŤ ke cti svatých Jáchyma a Anny bude v Janoušově tuto neděli 31. července. Pout-
ní mše svatá ve 14.00 hod.

Mše svatá na KŘÍŽOVÉ HOŘE bude 7. srpna v 10.30 hod.  P. Vitalij Molokov

Farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 24. července: Klášterec 2.300; Svébohov 1.700; Jedlí 1.700 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

postřelmovsko            postřelmovsko

O první neděli v měsíci bude mimořádná sbírka na opravy 
v Lesnici (minule 3.067 Kč) a v Chromči (minule 2.050 Kč) na farní kostel. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

Možnost svaté zpovědi a tichá adorace před prvním pátkem v srpnu bude: 
ve středu 3. srpna v Leštině od 17.00 hod., 
ve čtvrtek 4. srpna v Chromči od 17.30 hod., 
a v pátek 5. srpna v Postřelmově od 16.00 hodin.

O první sobotě v srpnu bude v Postřelmově od 9.00 hodin mše svatá ke cti Panny Marie 
a modlitby.

lošticko              lošticko              lošticko

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA FAŘE V LOŠTICÍCH se bude konat v termínu od 22. 8. do 
26. 8. 2022. 
Cena tábora bude 70 Kč na den. 
Přihlášky budou k dispozici začátkem měsíce srpna. Tábora se mohou účastnit děti od 
6 let. Těšíme se na vás.

V novém školním roce začne příprava na biřmování. Přihlásit se mohou děti od 14 let, 
ale také všichni dospělí, kteří mají o přijetí této svátosti zájem.
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štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 24. července: Štíty 2.170; Horní Studénky 1.700; Cotkytle 940 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY:
VELKÝ ÚKLID PŘED POUTÍ 
Ve čtvrtek 4. srpna v 8.00 hodin bude prováděn v kostele velký úklid. 
Obracíme se na farníky muže i ženy s prosbou, aby se zapojili do tohoto 
úklidu, tak abychom ho provedli v co nejkratším čase.

•	 V pátek 5. srpna v 17.00 hod. bude adorace a možnost přijetí svátosti 
smíření

•	 V sobotu 6. srpna v 9.00 hod. bude Mariánské večeřadlo s možností 
přijmout Eucharistii.

•	 v Crhově v sobotu 6. srpna v 17 hod. bude slavena mše svatá s nedělní 
platností

HORNÍ STUDÉNKY:
Ve čtvrtek 4. srpna od 17.30 hod. můžete přijmout svátost smíření, v 18.00 hod. mše svatá 
s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. P. Jacek Brończyk 

Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z  neděle 24. července: Tatenice 3.420; Lubník 1.000; Hoštejn 2.300; Kosov 
1.100 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 je tuto neděli 
31. července.
První poutní mše začíná v  9.00 hod., druhá mše je 
v 10.30 hod., obě mše svaté celebruje P.  Jan Polák. Slav-
nostní požehnání ve 14.00 hod.
Stejně jako v  letech předešlých zveme všechny, především 
maminky, 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

V Kosově v neděli 31. července nebude slavena mše svatá.

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde tuto neděli 31. července v 18.00 hodin v Hoštejně 
u Suchých.
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Farnost  zvole              Farnost  zvole

Sbírka ve Zvoli z neděle 24. července 4.710, dar na komunitní centrum 10.000 Kč a na 
komunitní centrum od poutníků do Neratova 4.300 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

ŽEHNÁNÍ BYLIN V MALETÍNĚ 
V neděli 14. srpna na závěr mše svaté v předvečer slav-
nosti Nanebevzetí Panny Marie požehnám čerstvé i su-
šené byliny těm, kteří si je nasbírají a k požehnání při-
nesou. 
Požehnání souvisí s  následující slavností Nanebevzetí 
Panny Marie. 
Panna Maria je ten nejkrásnější květ stvoření, ze kterého vzešel Pán Ježíš Kristus.
Už ve starozákonní knize Sirachovcově se píše:
Hospodin stvořil léčivé byliny ze země a rozumný člověk se jich neodříká.
Což nezesládla voda dřevem, aby byla poznána jeho síla?
On sám dal lidem vědění, aby byl oslavován pro své obdivuhodné skutky.
Jimi léčí a tiší bolest, lékárník z nich připravuje lék,
aby jeho skutky nevymizely a na zemi byl stále jeho pokoj.

POUŤ DO RENESANČNÍCH KOSTELŮ NAŠEHO OKRESU 
V  úterý 16. srpna můžete vyrazit s  farností Zvole na 
další pouť. Cílem tentokrát budou renesanční kostely 
našeho okresu. 
Sobotín, Maršíkov, Velké Losiny, Žárová, Branná. 
Odjezd v 8.00 hod. ze Zvole. 
Přihlašujte se u paní Věry Keprtové, tel. 723 693 084. 
Cena včetně společného oběda 500 Kč.
 P. František Eliáš

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

PODHÁJSKA 17. 1. – 22. 1. 2023
Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. ve spolupráci s P. Fran-
tiškem Eliášem opět připravuje na leden 2023 pobyt v termálních 
lázních PODHÁJSKA. 
Cena je 10 600 Kč a zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5x hotelové ubytování, 
polopenzi, permanentní vstupenku do termálního bazénu. Součástí pobytu je každodenní 
mše svatá a malá ochutnávka vín s odborným komentářem P. Milana Palkoviče.
Přihlašovat se můžete v kanceláři CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh nebo e-mailem na: 
info@awertour.cz, mobilní telefon 731 626 506. Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
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PŘEPADLY MNE NA DOVOLENÉ 
Jsem na dovolené. Každé ráno vyrazím projet se na kole, sám po venkově, a nechám 

se okouzlovat nádherou přírody. Často brzy ráno potkávám divoká zvířata: káňata, zajíce, 
nutrie… Vrcholem pro mě byl pohled na srnce.

Včera mě, navzdory zdánlivé idylce letního lenošení, přepadly problémy z mé práce. 
Přicházely e-mailem, esemeskami, telefonáty, zkazily mi náladu a připravily mě o klid. Už 
se znám, v takových případech se snažím sám sebe přesvědčit, že o nic nejde. Nikdy to ale 
nepomůže. Naopak.

Sedl jsem tedy na kolo a vyrazil, v duchu ale stále přemítám o všech těch těžkostech.

Vzpomněl jsem si na Ježíše a řekl jsem si: Když vím, že mě miluje, měl bych se cítit 
silnější, pokojnější! A je pravda, že i přes všechny nesnáze se opravdu cítím silnější. Ale 
hluboko uvnitř stále plápolá ten stravující plamen úzkosti.

A najednou se na mé osamělé vyjížďce, přímo uprostřed cesty, objeví srnec, nád-
herný srnec a hledí na mě. Pomalu jsem zastavil, úplně tiše, abych ho nevylekal. Ten 
výjimečný pohled mě zcela uchvátil. Přibližoval jsem se, co to šlo, fascinovalo mě, že 
toto krásné a plaché zvíře můžu pozorovat tak zblízka a tak dlouho. Dívali jsme se na 
sebe několik minut, rozbušilo se mi z toho srdce. Potom jediným elegantním skokem 
zmizel v lese. Znovu jsem se rozjel, celý šťastný, a děkoval Bohu za to setkání, za ten dar, 
který mě vytrhl z obav.

O dvě stě metrů dál spatřím dalšího! Pomalu se dá do běhu, zatímco já šlapu do pe-
dálů jako pomatený, abych ho neztratil z očí. Nakonec změní směr, běží ke mně a dlou-
hatánským skokem mi zkříží cestu, aby se skryl v poli slunečnic na druhé straně… Jsem 
okouzlený. Díky Bože!

Pokračuji v  cestě a můj strach se najednou promění ve vztek. V duchu spílám těm 
obtížným klientům, kteří nám stále drží nůž pod krkem, dodavatelům, kteří mě zklama-
li, spolupracovníkům, kteří mi jen přidělávají starosti… Jak tak šlapu do strmého kopce 
a pak lahodně sjíždím dolů, v duchu jim všem nadávám, natírám to klientům, vyříkávám 
si to s dodavateli, hubuju své spolupracovníky…

Ozve se ve mně tichý vnitřní hlásek, jestli mi Pán náhodou nechystá ještě třetí zvířecí 
setkání, aby mě potěšil. Rozhodně by mi to vylepšilo dnešní „skóre“…

A  najednou koukám, v  zatáčce jedné zapad-
lé stezičky – páv. Páv! Co dělá takový pták upro-
střed venkovské krajiny? Za ta léta, co jezdím na 
kole, jsem viděl i divoká prasata, ale páva tedy ni-
kdy! Páv, symbol pýchy a sebestřednosti. Mé sebe-
střednosti.

Díky, Bože, za to laškovné mrknutí, které mi má 
jistě připomenout, že chci své problémy zvládat jen já 
sám, aniž bych do nich zval i tebe…
Zdroj vira.cz. Zpracováno podle knihy: Th ierry 
Bizot, Křesťan v záběhu.

(text  k vytištění a použití např. na nástěnku)



Sbírky z neděle 24. července: Zábřeh 19.599; Rovensko 824 Kč.
Dary na potřeby farnosti 2.000 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHaritativní  slUŽBa  církve  v  dĚkanátU

INTEGRAČNÍ PROGRAMY PRO UKRAJINSKÉ PŘÁTELE 
Díky podpoře a spolupráci s partnery v našem regionu Charita 
Zábřeh připravila a realizuje programy pro lepší začlenění ukra-
jinských uprchlíků do společnosti. Cílem těchto aktivit je propojit 
UK uprchlíky s  českými dobrovolníky, kteří jim chtějí pomoci, 
zintenzivnit s nimi komunikaci a efektivně řešit jejich problémy, 
informovat je o potřebných změnách týkajících se jejich pobytu 
v ČR, prohloubit společné soužití s většinovou společností, zlepšit 
porozumění českému prostředí, kultuře a jazyku. 
Některé aktivity již proběhly, ale mnoho dalších se teprve chystá. Sledujte náš web: 
https://zabreh.charita.cz/ukrajina/integrace/, kde naleznete aktuální informace. 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 31/2022
Slovo editoriala Jana Pauluse 

Umíme přijmout odlišný názor, či dokonce kritiku – ať 
už se týká nás, naší farnosti či církve? Nereagujeme hned po-
puzeně či nepřátelsky? 

Nejsme s  tím druhým hned hotovi? Jelikož vím, jak je to těžké, dal jsem si už dřív 
závazek, že nebudu vstupovat do žádných vášnivých debat a půtek na sociálních sítích, 
které vás nutí reagovat přesně opačně, než radí odborníci v tématu (str. 4 a 5). Jsou lidé, 
kteří tyto debaty zvládnou. Já ale spíš vídám, jak to nezvládají ani lidé, kteří by to z titulu 
svého vzdělání či poslání zvládat měli. Že jde o celoživotní úkol a že to souvisí s osobní 
zralostí, ale i se zralostí víry a našeho chápání církve, v tom se shodují v tématu psycholog 
s teologem. Ten druhý, P. Prokop Brož, se navíc zamýšlí nad kritickými hlasy, které zazněly 
ze synodálních skupin.

Z dnešního vydání bych chtěl zvlášť upozornit na podnětný rozhovor s bývalým so-
větským disidentem Myroslavem Marynovyčem (str. 13), který měl možnost nedávno 
neformálně hovořit s papežem Františkem o válce na Ukrajině. Je prorektorem Katolické 
univerzity ve Lvově a jeho pohled možná pomůže zasadit některé Františkovy výroky do 
kontextu. 

Papežově aktuální cestě do Kanady se věnuje zpravodajství na titulní straně a zkušený 
dětský psycholog poradí, jak vyladit společné léto s rodinou (str. 13). Na své si přijdou 
v glose i fanoušci Tour de France a fair play. 
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