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SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

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

Žl 104 Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země
1: Sk 2,1-11 2: 1 Kor 12,3b-7.12-13 Ev. Jan 20,19-23
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze stra-
chu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ 
Po těch slovech jim ukázal ruce 
a  bok. Když učedníci viděli 
Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! 
Jako Otec poslal mne, tak i  já 
posílám vás.“ Po těch slovech 
na ně dechl a řekl jim: „Přijměte 
Ducha svatého! Komu hříchy 
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, 
komu je neodpustíte, tomu od-
puštěny nejsou.“

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů
a posvěcuješ ji svým Svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu
a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku,
když se začalo šířit tvé evangelium.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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K EVANGELIU
Duch Svatý a karma. Pozorovali jste někdy karmu? tedy plynový prů-
tokový ohřívač vody? 
Funguje podobně, jako Duch Svatý v nás. 
V  karmě hoří stále malinký pohotovostní plamínek. Když pustíme 
vodu, plamínek zapálí celý hořák a  karma začne pracovat naplno 
a ohřívá. Podobně i  v nás je trvale přítomen plamínek Ducha Svatého. Je připraven se 
rozhořet naplno – rozehřát naše srdce ohněm Boží lásky, projevit v našem životě svou sílu, 
dát nám své dary, abychom mohli být užiteční pro ostatní. Čeká ale, až mu dáme šanci, až 
mu dáme najevo, že o jeho působení stojíme, že ho očekáváme. Zdroj: vira.cz

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ZÁBŘEZE bude v neděli 4. června.
Eucharistického Krista přijmou děti poprvé při mši svaté v 8.30 hod. 

MARIÁNSKÁ POUŤ – VELKÝ MARIÁNSKÝ OKRUH 2.–15. 7. 2023
Nabízím společné putování po nejvýznamnějších mariánských poutních místech Ev-
ropy. Den před odjezdem je dnem, kdy dovrším 50 let a jako dárek k narozeninám si 
chci nadělit návštěvu míst, na kterých se zjevila Panna Maria. Prozatím znám pouze 
Medžugorje. 
Program bude duchovní i  poznávací, ale také náročný (nocleh v  hotelu nebo pout-
ním domě je pouze 7x: 2x Lurdy, 2x Fatima, 1x Garabandal, 1x Lerida, 1x La Saletta, 
ostatní noci strávíme v autobuse). 
Pouť pořádá agentura AVETOUR.
Bližší informace najdete a zarezervovat se můžete přímo na stránkách

https://www.avetour.cz/zajezdy/evropa/2023-velky-mariansky-okruh.html
 P. Radek Maláč

Postupně navštívíme Nice, světoznámé Lurdy (jeskyně zjevení Matky Boží – r. 1858, 
křížová cesta, koupele v bazénech, podzemní bazilika, eucharistické procesí, rodný do-
mek Bernadetty), Fatima – místo, kde bylo r. 1917 přislíbeno konečné vítězství Ne-
poskvrněného srdce Panny Marie, v Portugalsku prohlídka národních skvostů – Ba-

talha, Alcobaca, Nazaré – místo, odkud vyplouval slavný 
mořeplavec Vasco de Gama, v  průběhu zájezdu rovněž 
koupání ve Středozemním moři, nebo Atlantském oce-
ánu, ve Španělsku  prohlídka jedinečného Santiaga de 
Compostela, Garabandal, kde se zjevovala Panna Marie 
v letech 1961–1965 a byly zde kromě důležitých poselství 
předpovězeny události celosvětového významu sahající 
do dnešní doby, návštěva Limpiasu, kde krvácel a  oží-
val Ježíš na kříži místního kostela, Zaragoza a  Barcelo-
na, Montserrat – překrásné poutní místo ve skalistých 
horách, kde pobýval i sv. Ignác z Lyoly a vysokohorskou 
La Salettu – místo, které bylo svědkem slz Matky Boží 
v r. 1846



3

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 29. května  památka Panny Marie, Matky Církve 
Úterý 30. května  sv. Zdislavy 
Středa 31. května  svátek Navštívení Panny Marie 
Jde o setkání těhotné Panny Marie s rovněž těhotnou příbuznou Alžbětou, budoucí mat-
kou Jana Křtitele. Při jejich setkání byly poprvé proneseny dvě významné modlitby katolic-
kého křesťanství, Zdrávas Maria a Magnificat.
Čtvrtek 1. června  svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Svátek se slaví ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého v zemích, jejichž biskupská 
konference požádala Svatý stolec o jeho zařazení do svého liturgického kalendáře. Poprvé 
se začal slavit ve Španělsku, kde jeho slavení povolil papež Pavel VI. v roce 1970. Od roku 
2014 se slaví také na Slovensku a od roku 2015 také v ČR.
Pátek 2. června  sv. Marcelina a Petra, mučedníků 
Sobota 3. června  památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

31. května – ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE 
8.00 – 10.00 P. Aloiz Šeliga CM, P. Ján Jakubovič CM 

10.00 – 12.00 P. František Eliáš 
12.00 – 13.30 P. Vladimír Jahn 
13.30 – 15.00 P. Vitalij Molokov 
15.00 – 17.00 P. Jacek Brończyk

SVÁTOST SMÍŘENÍ můžete v kostele sv. Bartoloměje přijmout také o prvním pátku 
v měsíci 2. června od 15.00 hod. 

NOC KOSTELŮ – pátek 2. června 2023
Motto: „Po světle dne totiž nastupuje noc, kdežto žádné zlo nepře-
může moudrost.“ srov. Mdr 7,30

PROGRAM V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE 
17.30 hod. mše svatá
Program večera od 19.00 – 23.00 hodin
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 – prohlídky kostela sv. Bartoloměje, sezná-
mení s kostelem sv. Barbory slovem i obrazem, prohlídka kůru a var-
han – komentováno, s průvodci
19.30 – divadelní scénka dětí pod vedením Marty Rýznarové
20.30 – varhanní vystoupení Miroslava Sitty
21.30 – zpívání při kytaře s Chválovou scholičkou
22.30 – zpěv a varhany v podání Pavly Houserkové
Celovečerně (od 19.00) – vstup na věž, zvonici, prohlídka farního 
muzea – s průvodci.
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KATECHETICKÉ OKÉNKO
Milé děti, vážení rodiče, nabízíme dětem, které půjdou do 
1. třídy, možnost přihlásit se do nepovinného předmětu Řím-
skokatolické náboženství. Přihlášky budou v kostele sv. Barto-

loměje. Vyplněné je můžete vhazovat do poštovní schránky na faře.
Většinou se vyučuje na škole s největším počtem přihlášených žáků, nyní na ZŠ Boženy 
Němcové. Přihlásit se mohou i děti z vyšších ročníků.
Žáci, kteří už chodí do náboženství, dostanou přihlášky od svých katechetů.
Bližší informace podá Mgr. Jana Kratochvílová, tel. 731 621 288.

Katechetické centrum v Olomouci nabízí pro začínající katechety ale i další věřící, např. 
pro maminky na mateřské dovolené, osoby aktivní ve farnosti nebo i  ty, kteří touží po 
seberozvoji, a které zajímá rodinná katecheze, možnost absolvovat Katechetický minikurz 
(online) 2023/24.
Kurz prostřednictvím metodických vstupů a praktických cvičení vtáhne účastníka do ka-
techetické práce s dětmi. Bližší informace:
https://www.katechetiolomouc.cz/index.php/2023/04/28/katecheticky-minikurz-online-2/
 Ludmila Ryšavá

PRÁZDNINOVÝ TÝDEN PRO DĚTI NA HOŘE MATKY 
BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH – poslední volná místa. 
Letošní prázdninový chaloupkový týden bude od středy 12. července 
do středy 19. července na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Rodiče mohou přihlašovat děti od 6 do 12 roků včetně.
Pro více informací pište na email: anna.krnavkova@centrum.cz

POJEĎTE S NÁMI NA SV. HOSTÝN 
Na závěr měsíce května – měsíce zvláště vyhrazeného úctě k Panně 
Marii, Vás zveme na tradiční jarní pouť na toto nejnavštěvovaněj-
ší moravské poutní místo. Pouť připravujeme na svátek Navštívení 
Panny Marie, tj. na středu 31. května.
Na zpáteční cestě navštívíme poutní kostel Navštívení Panny Marie 
v Zašové. 
Přihlášky přijímá a  bližší informace podává Josef Klimek, tel. 
732 386 315 nebo Josef Flášar, tel. 737 618 172. Odjezd v 7 hodin 
z Valové, cena 350 Kč splatná v autobuse.

POUŤ K MARII GORETTI DO HOŠTEJNA 
Srdečně zveme všechny mládežníky v sobotu 10. 6. 2023 na Pouť k Marii 
Goretti do Hoštejna. Sraz bude v 8.30 hod. na vlakovém nádraží v Zábře-
hu. Po cestě nás čeká adorace v Pobučí a mše svatá v kostele svaté Anny 
v Hoštejně. 
Přihlásit oběd si můžete na stránkách mladez-zabreh.webnode.cz.
Cena oběda je 40 Kč. Těší se na vás Animátoři Zábřeh
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ZBIGNIEW CZENDLIK A MARTINA VIKTORIE KOPECKÁ 
Na unikátní setkání s  Martinou Viktorií Kopeckou, 
známou moderátorkou a farářkou Církve českosloven-
ské husitské a  Zbigniewem Czendlikem, oblíbeným 
římskokatolickým knězem, zve kulturní dům v pondělí 
29. května v 18.00 hod. 
On byl ve víře vychováván, ona si k ní našla cestu v do-
spělosti. Přestože ona se stala finalistkou soutěže Star-
Dance a on o sobě tvrdí, že na tanec nemá talent, pojí je 

společný pohled na svět v mínění, že život by měl být tancem, že se odehrává v rozličných 
rytmech a že protančit život je lepší než jím jen tak prolítnout. 
Po skončení pořadu proběhne pro zájemce autogramiáda knih, které bude možné na mís-
tě i zakoupit.
Vstupenky v ceně od 290 korun lze pořídit online na webových stránkách kulturak.info 
nebo v infocentru.

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Srdečně zveme v úterý 30. května v 18.00 hod. do Katolického domu 
v Zábřeze. na besedu s ICDr. ThLic. Františkem Staňkem na téma „Slu-
žebný rozměr diplomacie Svatého stolce“. 
Absolvent Papežské církevní akademie se s námi podělí například o své 
čerstvé zkušenosti z  práce na apoštolské nunciatuře ve Středoafrické 
republice.

Dále připravujeme:
V úterý 13. června zveme na přednášku „Tatíček Stojan v historii a tradici“, 
kterou chceme připomenout 100 let od úmrtí arcibiskupa olomouckého Anto-
nína Cyrila Stojana. Přednáší doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
 Za Českou křesťanskou akademii Jana A. Nováková

POZVÁNÍ Z HNÍZDA
V úterý 30. května v 9.30 hod. jste zváni na přednášku „Co současná věda říká o používání 
médií u dětí?“ lektorky, psycholožky Mgr. Anny Faltýnkové.

Ve středu 31. května v 15.30 hod. zveme hlavně děti (i s doprovodem) do 
Hnízda na maňáskové divadýlko, tentokrát O PERNíKOVé CHALOuPCE 
a O KůZLátKáCH. Při příznivém počasí se pohádka bude hrát před Hníz-
dem. Vaše Hnízdo
Pravidelný program najdete na www.hnizdozabreh.cz

LETNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY PRO DÍVKY duchovniobnova@seznam.cz
	Neboj se, jen věř (13–17 let) 1. – 8. srpna, fara Prasklice (u Morkovic), přihlášky do 

23. července

	Co to znamená být Boží ženou a dcerou – ztišení s Bohem v přírodě
 (18–30 let) 16.–20. srpna, fara Hoštejn, přihlášky do 6. srpna
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Farnosti spravované z  kLÁšterce
Sbírky z neděle 21. května: Svébohov na opravy 2.400 + dar na potřeby farnosti 10.000; 
Jedlí 3.720; Klášterec na opravy 3.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

POZVÁNKA NA KONCERT. Otec Wladyslaw Mach vás zve v neděli 
28. května v 15.00 hodin do kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí, kde se usku-
teční koncert HARMONIuM tOuR aneb VZKŘíŠENí ZAPOMENu-
téHO NáStROJE. Vystoupí Ondřej Mucha – harmonium a Jan toma-
nek – housle. Jste srdečně zváni.

FARNOST JEDLÍ – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice v Jedlí
V letošním roce si připomeneme 250 let od postavení sloupu 
Nejsvětější trojice v  Jedlí. Jedná se o  kulturní památku z  ma-
letínského pískovce. tuto sochu trojice ze zbožného úmyslu 
založil zdejší usedlík Pavel Macek se svojí manželkou Barborou 
roku 1773. Od doby postavení sochy chodívalo o svátku Nejsvě-
tější trojice z místního farního kostela procesí s knězem a byla 
zde konána pobožnost. Odchodem místního faráře a  děkana 
P. Dominika Adamce r. 1928 na odpočinek, tento nábožný oby-
čej zanikl.“ V letošním roce byla kolem cesty, která pokračuje ke 
kapličce „Za horou“, vysázena alej Nejsvětější trojice. 
V neděli 4. června 2023 bude téměř po sto letech znovu obno-
vena tradice. Po mši svaté, která bude v 9.00 hod., se uskuteč-
ní pobožnost u sloupu Nejsvětější Trojice s P. Wladyslawem 
Machem SDS, při které i  si všichni zúčastnění připomenou 
Pavla Macka a jeho ženu Barboru, kteří se zasloužili o postavení 
tohoto jedinečného sousoší. Díky patří i Švábovým, kteří sloup 
v roce 1955 opravili.
V neděli 4. června ve 14.30 hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), k mod-
litbě ke cti a slávě Nejsvětější Trojice.

postŘeLMovsko      postŘeLMovsko
V  neděli 4. června bude mimořádná sbírka na opravy: v  Lesnici (minule 5.330 Kč) 
a v Chromči na farní kostel.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 
Možnost sv. zpovědi a  adorace před prvním pátkem bude ve čtvrtek v  Chromči od 
17.00 hodin a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
O první sobotě 3. června bude Večeřadlo – mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny 
Marie v Postřelmově od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
První svaté přijímání bude v Postřelmově v neděli 4. června v 11.00 hod., proto bude 
v Chromči sloužena mše svatá v 8.00 hodin.
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Lošticko       Lošticko       Lošticko
Sbírky z  neděle 21. května: Loštice 4.000 + dar na kostel 500 a  200 Kč; Moraviča-
ny 2.387 Kč. Pán ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

	DEN DĚTÍ. Všechny děti zveme na setkání, které se uskuteční v neděli 28. května 2023 
v 16.00 hod. v Prokopce v Lošticích. Přijďte, abychom společně oslavili den dětí!

	Na výroční mši svatou u kapličky v Mitrovicích, která bude sloužena za všechny 
živé a zemřelé obyvatelé Mitrovic, zveme v neděli 28. května v 17 hod.

	NA NOC KOSTELŮ zveme do kostela sv. Prokopa v pátek 2. června
	SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ bude v  Moravičanech  

v neděli 4. června se začátkem v 9.00 hod. Svátost smíření dětí bude 
v sobotu v 11.00 hod. v kostele sv. Jiří.

 Příprava dětí na svaté přijímání v Lošticích bude v úterý 30. května 
v 18.00 hod.

	NAVŠTĚVOVAT NEMOCNÉ budeme ve čtvrtek 1. června. 

štítecko       štítecko       štítecko
Sbírky z neděle 21. května: Štíty 2.640; Cotkytle 3.079; Herbortice 848; Horní Studénky 
2.600 + dar na opravy 2.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY 
V pátek 2. června bude v 17.00 hod. adorace, svátost smíření a mše svatá v 18.00 hod. 
V sobotu 3. června v 9.00 hod. bude Mariánské večeřadlo. 
V Crhově bude sloužena v 17.00 hod. mše svatá s nedělní platností. 

HORNÍ STUDÉNKY 
Ve čtvrtek 1. června, na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, bude mše svatá 
slavena v 17 hod.

POZVÁNKA NA NOC KOSTELŮ DO HORNÍCH STUDÉNEK
Přijměte srdečné pozvání na letošní Noc kostelů, která se bude konat 
dne 2. června od 16.00 hod., v našem kostele. 
těšit se můžete na bohatý kulturní program 
– detektivní pátrání pro děti + výrobu obětin, 

od 18.00  hod. koncert scholy Gaudium, následovat bude vyprávění 
Mgr. Ivany Valentové o historii poutního místa s komentovanou pro-
hlídkou. Podrobnější program naleznete na webu farnosti

https://farnoststity.webnode.cz/
těšíme se na setkání s Vámi.

Za farnost Horní Studénky a organizační tým Zdeňka Turková

Na Slavnost Nejsvětější Trojice budou mše svaté:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod.,
v Janoušově poutní mše svatá v 11 hod. P. Jacek Brończyk
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zvoLe               zvoLe               zvoLe
Sbírka ve Zvoli v neděli 21. května byla ve výši 5.010 Kč + dar na nový oltář 1.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odmění Pán. P. František Eliáš

V RÁMCI NOCI KOSTELŮ vás zve Římskokatolická farnost Zvole na pu-
tování do nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově.
V kostele bude od 19.00 hod. probíhat pásmo, jež bude obsahovat krátký 
varhanní koncert a pak přednášku o varhanách RNDr. Pavla Čížka a před-
nášku akademického sochaře Petra Váni k výzdobě a vybavení nového kos-
tela.
ODJEZD AutOBuSu DO PRAHY je od farního kostela ve Zvoli v pátek 
2. června v 15.00 hod. Cena 700 Kč.
PŘIHLáSIt se můžete buď v sakristii nebo u Věry Keprtové tel. 723 693 084 
a Jitky Bezděkové tel. 605 825 536.
Zaplatit dopravu můžete vždy po mši svaté v sakristii kostela.

ČERVEN SE SV. ANTONÍNEM
Všechny červnové soboty, kromě té poslední, kdy je ve Zvoli farní 
den, se budeme scházet ke mši svaté v Rájci „u svatého Antoníčka“ 
vždy v 16.00 hod. 
Zváni jsou všichni, ale především rodiny.
Začínáme o první sobotě 3. června v 16.00 hod.
Pozvěte se navzájem. P. František Eliáš

V  neděli 18. června při mši svaté v  10.15 hod. bude ve zvolském farním kostele 
první svaté přijímání. 

POUŤ NA LA SALETTE 6. – 12. srpna 2023
V  srpnu plánujeme pouť autobusem na oblíbené mariánské 
poutní místo La Salette, v překrásném prostředí Savojských Alp 
ve Francii. 
Odjezd je v neděli 6. srpna a návrat v sobotu 12. srp-

na. Hlásit se můžete na tel. 731 626 509, případně na mail: rkfzab@rps.cz
Všude je naprosté ticho, jde o místo podivuhodné krásy a míru. 
Monumentální klášter La Salette vypadá jako orlí hnízdo umístěné uprostřed 
strmých horských štítů.

ZVOLSKÁ ČTYŘKA
Zvolská čtyřka se rozhodla radikálně zlepšit akustické podmínky v komunitním 
centru. Akustika byla totiž problémem při přednáškách i jiných společenských 
aktivitách v komunitním centru konaných. V úterý večer předala odborná fir-
ma hotové dílo akustických úprav. Cena hotového díla je 650.000 Kč. Dík pa-

tří všem, kteří nám jakkoliv pomohli a pomáhají v rozvoji našeho komunitního centra. 
Všichni jste vítáni si akustiku vyzkoušet při našich akcích. Milan Malát
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Farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 21. května: Lubník 860; tatenice 1.510; Hoštejn 1.900; Kosov 800 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ v Hoštejně bude v neděli 
4. června při mši svaté v 10.00 hod. 
Mše svatá v neděli 4. června v Kosově slavena nebude. 

	Ve středu 31. května nebude mše svatá v tatenici. 
	Společenství chlapů se sejde na faře v tatenici v neděli 4. června v 18.00 hod. 

NOC KOSTELŮ V HOŠTEJNĚ pátek 2. 6. 2023
Program: 17.55 hod. – zvonění, 18.00 hod. – hudební večer v po-
dání Kristýny Novotné (varhany, zpěv) a Václava Johna (pozoun), 
19.00 hod. –  historie oprav a symbolika v kostele, přednáška s pro-
jekcí Mgr. Luďka Diblíka, 20.00 hod. – prohlídka kostela (vnitřní 
prostory, věž s netopýry, šifra pro děti), 22.00 hod. – ukončení  a závěrečná modlitba.

Doprovodný program: 
Návštěva farního muzea (budova fary vedle kostela) – vstup dole, 
otevřeno 19.00–21.00 hod.
Občerstvení na faře (čaj, káva, něco sladkého) – vstup dveře ze hřbi-
tova, otevřeno 19.00–22.00 hod.
Na celý program je vstup pro všechny zdarma. Šifra pro děti – děti 
obdrží na stanovišti v  kostele kartičky s  úkoly, za splnění je čeká 
drobná odměna.  Veronika Rohlíková

  

PĚŠÍ POUŤ PO CYRILO-METODĚJSKÉ POUTNÍ STEZCE
ZE SVATÉHO KOPEČKU
PŘES SVATÝ HOSTÝN NA VELEHRAD
„Moravská Compostela“ se uskuteční
v termínu 30. 6. – 4. 7. 2023
Vycházíme v pátek 30. 6. 2023. Registrace od 6.00 hod. 
v  severním křídle poutního areálu na Sv. Kopečku, v  7.00 hod. požehnání poutníkům 
v bazilice, rozdávání poutních křížků a odchod. 
Pouť zakončíme v úterý 4. 7. 2022 v 16.00 hod. ve velehradské bazilice.
Přihlášky pro nastupující v úseku mezi Svatým Kopečkem a Svatým Hostýnem hlaste do 
15. 6. na mail: snevajsova@gmail.com nebo na číslo 606 971 641.
ti, kdo se přidají až na Svatém Hostýně 2. 7., ať se hlásí na mailu: matice@hostyn.cz
Podrobný itinerář pouti naleznete na: www.poutnik-jan.cz
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PAMĚTNÍ MINCE ARCIBISKUPA JOSEFA KARLA MATOCHY 
V  letošním roce vzpomínáme dvou výročí olomouckého 
arcibiskupa Josefa Karla Matochy. 135 let od jeho naro-
zení a zejména pak 75 let od jeho biskupského svěcení 
v olomoucké katedrále. 
Olomoucký arcibiskup J. K. Matocha byl jmenován do čela 
olomoucké arcidiecéze měsíc po nástupu komunistické dik-
tatury v  roce 1948 a  trvalo jen dva roky, než nový režim 
zasáhl do jeho života: olomoucký arcibiskup Josef Karel Ma-
tocha se stal vězněm ve vlastní rezidenci a po jedenácti letech 
nekrvavého mučednictví, 2. listopadu 1961, zde také zemřel. 
K těmto výročím nechalo Olomoucké arcibiskupství razit stříbrné mince.
Ve výtvarné soutěži České národní banky zvítězil návrh medailérky Mgr. Marie Šebo-
rové. Reverzní strana patří věrnému portrétu Josefa Matochy doplněnému znakem Ar-
cibiskupství olomouckého. Averzní strana pak předkládá nápaditou kompozici, které 
vévodí symboly mučednictví v podobě kříže a trnové koruny.
Minci je možno zakoupit v pokladně turistického centra Arcibiskupského paláce, Wur-
mova 562/2. 

ZNOVUOTEVŘENÍ ARCIDIECÉZNÍHO MUZEA 
Po dvouleté rekonstrukci se v pondělí 24. dubna otevřelo Arcidiecéz-
ní muzeum Olomouc včetně románského paláce biskupa Zdíka. Po-
prvé v  novodobé historii jsou zpřístupněna všechna čtyři ramena 
gotické křížové chodby se středověkými nástěnnými malbami. 
O patro výš je možné projít nejen pozůstatky někdejšího paláce bis-
kupa Zdíka s bohatě zdobenými románskými okny, ale celý ochoz. 

Navíc po stavebních úpravách v části podkroví vznikl prostor pro novou stálou expozici, 
která přiblíží kulturně-historický vývoj Svatováclavského návrší. 
Opravené muzeum nabízí novou stálou expozici s názvem „Zde se nacházíte“, virtuální 
procházku zdejším návrším v pravěku, středověku a novověku. 
Jádrem prohlídky Arcidiecézního muzea zůstává stálá expozice Ke slávě a chvále. tisíc let 
duchovní kultury na Moravě, a to se všemi dosavadními lákadly – diamanty a smaragdy 
posázenou monstrancí Zlaté slunce Moravy, vzácnými gotickými sochami Šternberské 
madony či Křivákovy piety, obrazem Madona s rouškou od Sebastiana del Piomba a sa-
mozřejmě zlaceným kočárem kardinála troyera. Otevřeno denně mimo pondělí od 10.00 
do 18.00 hodin.
Více, včetně akcí, najdete na https://www.muo.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc

KATOLICKÝ TÝDENÍK 21/2023
Blíží se Noc kostelů
Více než 1 700 chrámů a modliteben se návštěvníkům otevře v pátek 2. června při jubilej-
ním 15. ročníku Noci kostelů.
Propojí umění a pomoc
Po celé republice mohou v těchto dnech lidé zdarma navštívit některý z pěti set koncertů 
festivalu základních uměleckých škol ZuŠ Open.
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MARIÁNSKÝ MĚSÍC KONČÍ
SVÁTKEM NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

Svátek Navštívení Panny Marie, který se od roku 
1389 slaví v celé církvi, byl původně slaven 2. čer-
vence. Zavedení tohoto svátku má své počátky 
v naší zemi u  třetího pražského arcibiskupa Jana 
z Jenštejna (1350–1400). V době jeho spravování 
biskupského úřadu probíhalo papežské schizma (1378–1417), 
současně na Petrově stolci zasedli dva papežové, jeden v Římě, 
druhý v Avignonu, a oba měli své podporovatele. Byla to ne-
lehká doba, jak v Evropě, tak i v naší zemi, kde existovalo silné 
napětí mezi arcibiskupem a králem Václavem IV. Obětí těchto 

sporů se stal právě Jan Nepomucký, generální vikář Jana z Jenštejna.
Jan z  Jenštejna dospěl k  přesvědčení, že jen nadpřirozený zásah může obnovit jednotu 
v církvi. A protože si nejvíce sliboval od Matky Boží, zavedl r. 1386 svátek jejího Navští-
vení. učinil tak na základě svých vidění a  po poradě se svými rádci a  teology. Během 
několika dnů složil liturgické ofi cium a rozeslal je domácím i zahraničním církevním hod-
nostářům. Papež rozšířil tento svátek na celou církev v roce 1389.

Litanie Jana Pavla II. (podle encykliky Redemptoris Mater)
Otče, věčná lásko, která jsi nám skrze Marii dala Krista, smiluj se nad námi. 
Kriste, tělo a krvi Panny Marie, smiluj se nad námi. 
Duchu Svatý, který jsi způsobil v Marii největší dílo milosti, smiluj se nad námi. 
Maria, plná milosti, oroduj za nás. 
Maria, jitřenko spásy, 
Maria, obraze a vzore církve, 
Maria, nejmilovanější matko církve, 
Maria, vůdkyně Božího lidu, 
Maria, slávo Boží milosti, 
Maria, vůdkyně pokorných a chudých, 
Maria, vzore ve zkouškách víry, 
Maria, spojená s Kristem v nepochopení a bolesti, 
Maria, věrná Kristu až do jeho smrti na kříži, 
Maria, obraze a zrcadlo tajemství Krista, 
Maria, matko Krista a matko lidí, 
Maria, dokonalá v obětování lásky, 
Maria, matko všech bratří v Kristu, 
Maria, mateřská prostřednice církve a lidí, 
Maria, Kristova spolupracovnice na spáse, 
Maria, matko oslaveného Pána, 
Maria, která nás vedeš k eucharistii, 
Beránku Boží, zrozený z Panny Marie, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, slávo Panny Marie, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, pokoji a smíření člověka, smiluj se nad námi.
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

TUTO NEDĚLI 28. KVĚTNA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA 
CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

SBÍRKY Z NEDĚLE 21. května: Zábřeh 20.875; Rovensko 1.221 Kč.
DARY: na potřeby farnosti 4.000 Kč
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 

Na likvidaci lepry byla 21. května odeslána ze Zábřeha částka 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

cHaritativní sLUŽBa církve v  DĚkanÁtU

MODLITEBNÍ POHOTOVOST. Rádi bychom vás pozvali do spo-
lečenství modlitby za lidi, kteří potřebují duchovně podpořit a do-
provodit v těžké životní situaci. Modlíme se za lidi, kteří to akutně 
potřebují – za zraněné po vážných úrazech a  nehodách, nevyléči-
telně nemocné, umírající, za lidi v akutní duševní krizi, ale i za ty, 
kdo o  tyto lidi pečují. Naše společenství je zaměřeno na podporu 
a  duchovní doprovázení lidí, kteří svobodně projeví zájem být do 
této podpory zapojeni a žijí nebo pochází z našeho děkanátu Zábřeh. 
Chcete-li být součástí tohoto společenství, můžete se zapojit jako re-
gistrovaný člen skupinky nebo se modlit jako anonymní pomocník. 

Jak na to? Chci-li být registrovaný člen: přihlásím se (na níže uvedený kontakt) a uve-
du, jak chci dostávat informace (e-mail, telefon). Každý den se pomodlím (jakoukoliv 
modlitbu za jednotlivce či všechny ze seznamu potřebných). Budu-li chtít své členství ve 
skupince modlitební podpory přerušit či ukončit, oznámím to. Seznam 
křestních jmen lidí, za které se modlíme, naleznete na webové stránce 
www.charitazabreh.cz/modlitby. Na této stránce je zároveň uveden po-
stup pro ty, kteří by chtěli službu Modlitební pohotovosti využít a o mod-
litbu pro sebe nebo své blízké požádat. 
Modlitební skupinku koordinuje a případné další dotazy Vám ráda zodpoví 
pastorační asistentka Jana Nováková, e-mail: pastorace@charitazabreh.cz, 
tel: 733 268 387. 

  

NOČNÍ EUCHARISTICKÉ PROCESÍ NA SV. HOSTÝN 
Procesí se koná 30. června za účasti Mons. A. Baslera za odčinění 
urážek Boha a Panny Marie a za obrácení hříšníků. 

Program:
21.00 hod. zahájení v Bystřici pod Hostýnem u hřbitova,
00.00 hod. mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.


