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14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Kdo je ten muž? 
Lidé z Nazareta mají 
už odpověď hotovou. 
Pohoršují se nad tím, 
že Ježíš je jedním z nich. 
Ztroskotávají na tom, 
že Ježíš je jedním z nich, 
ztroskotávají na tom, 
že Bůh, jak oni ho chápou 
nevystupuje více  božsky. 

„ze stolu Božího slova“.

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

ŽALM 123 Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
1: Ez 2,2-5                          2: 2 Kor 12,7-10                Ev: Mk 6,1-6 
 

Ordinárium: Olejníkovo  č. 502     příští neděli  Břízovo  č. 503 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 11. července Svátek sv. Benedikta
Sobota 15. července  Památka sv. Bonaventury

 PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ. V Zábřeze bude novokněz 
P. Pavel Hödl slavit mše svaté a udělovat novokněžské po-
žehnání v neděli 9. července v 6.55, v 8.30 a v 18 hod., ve 
Svébohově v 10.30 hod. V neděli 16. července v Klášterci 
v 7.20, v Jedlí v 9.00 a ve Zvoli v 10.30 hod. 

 SETKÁNÍ PŘÁTEL LIDOVÉ MUZIKY V DUBICKU. KDU-ČSL a Orel Dubic-
ko Vás zvou v sobotu 15. června v 16 hod. na zahradu Katolického domu v Dubic-
ku. Hraje BOHUSLAVANKA za řízení A. Brzobohatého. Občerstvení zajištěno, 
bohatá tombola také.                                                               Srdečně zvou pořadatelé 

 KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE. Nejenom seniory zveme na úterý 18. čer-
vence na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie 
opět zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 30 Kč. 
Občerstvení zajištěno.                    Za Spolek Metoděj Zábřeh Josef Klimek

 PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2006/07.
Prosíme rodiče, aby přihlášky na příští rok, pokud je nepředali katechetům, při-
nesli co nejdříve na faru v Zábřeze!!! Pokud budete mít prvňáčka, nebo vaše dítě 
v letošním roce hodiny náboženství nenavštěvovalo, můžete si přihlášku na faře 
vyzvednout. Přihlášky musíme před začátkem školního roku předat na jednotlivé 
základní školy. Děkujeme.                                                                     Farní kancelář 

 NEZAPOMEŇTE SI ZAPSAT DO KALENDÁŘE. Hned 
na začátku září si pro zábřežské rodiče i pedagogy uděla-
la čas psycholožka PhDr. Jiřina Prekopová, patronka Ma-
teřského centra při Katolickém domu v Zábřeze. Tentokrát 
se můžeme těšit na seminář s názvem „Děti jsou jen hosté, 
kteří hledají cestu“, který se uskuteční odpoledne v pátek 
8. září. Bližší informace včas uveřejníme.                  redakce 

 ŠESTÝ KURZ PRO VARHANÍKY
otevírá Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu v Olomou-
ci. Kurz je dvouletý, probíhá jedenkrát za měsíc v prostorách CARITAS, vyš-
ší odborné školy sociální, Křížkovského 6, Olomouc od 9 do 16 hod. Kurzov-
né je stanoveno 500 Kč na rok. Máte-li o tento kurz zájem, přihlaste se na ad-
rese: Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu, Mgr. Zdislava 
Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám 12, 779 00 Olomouc,  
tel. 587 405 243, mail: varhanik@arcibol.cz.
Uzávěrka přihlášek je 20. září 2006. 



LETNÍ PUTOVÁNÍ S ORLEM
POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK s novoknězem P. Pavlem Hödlem bude 
v sobotu 15 července. Odjezd z Valové v 9 hod, mše svatá v 10.30 hod. Cena 70 Kč. 

 ZA OTCEM JOSEFEM OPLUŠTILEM NA BOUZOV u příle-
žitosti pouti k patronce Bouzova sv. Máří Magdaléně pojedeme 
v neděli 23. července. Odjezd z Valové ve 13 hod. Ve 14.30 hod. 
svátostné požehnání, poté malé občerstvení, posezení a rozlouče-
ní s otcem Josefem, který odchází z Bouzova a nastupuje do far-
nosti Hlubočky u Olomouce 

 VIII. ROČNÍK TURISTICKÉHO A DÁLKOVÉHO POCHODU „PODHŮŘÍM 
JESENÍKŮ“ pořádá Orel župa Stojanova 28. a 29. července. Trasy 11, 15, 25, 35, 
50 a 100 km, cyklotrasy 25 a 55 km. Start Zábřeh – Katolický dům. 

 DO KOCLÍŘOVA o první mariánské sobotě 5. srpna odjíždíme v 11.30 z Valo-
vé. Pouť se uskuteční pouze při dostatečném počtu přihlášených. 

 VELKÁ ORELSKÁ POUŤ NA HOSTÝNĚ, na kterou Vás všechny 
srdečně zveme, bude v neděli 20. srpna. Odjezd z Valové v 6 hod. 

Na všechny poutě a zájezdy se hlaste u Korgerů tel. 583414 512. Pro-
síme, hlavně včas! 

AŽ K PROLITÍ KRVE
 Plnit, Bože, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. Tento úry-
vek ze čtyřicátého žalmu byl životním heslem P. Ladislava Kubíčka, lékaře duše i těla, 
který byl zavražděn před dvěma lety v Třebenicích v severních Čechách. O jeho díle 
podává svědectví Marie Svatošová, jejímž byl P. Ladislav dlouholetým přítelem a zpo-
vědníkem. P. Ladislav Kubíček se narodil českým rodičům na Zakarpatské Ukrajině, 
v již deseti letech odešel studovat gymnázium do Brna. Tato zkušenost jej naučila do-
držovat životní řád, který pro něj byl jedním ze základních kamenů civilního i duchov-
ního života. Vystudoval medicínu a teologii, působil jako lékař a v roce 1967 byl tajně 
vysvěcen na kněze. Od té doby působil v misijních podmínkách litoměřické diecéze. 
Zažil také zkušenost komunistických vězení, když byl odsouzen za podvracení repub-
liky. Zřejmě nejtěžší podmínky zažil ve Frýdlantu v Čechách, když spravoval rozsáhlé 
území, jehož obyvatelé byli duchovně vyčerpaní a kostely se rozpadaly pod rukama. 
Díky své neuvěřitelné organizační schopnosti dokázal ještě za dob totality zorganizo-
vat dobrovolnické brigády, díky nimž mnohé kostely kompletně opravil. 
 Duchovní činnosti se věnoval velmi intenzivně a s plným nasazením. Pro mnoho 
lidí byl zpovědníkem a duchovním rádcem. Za svého života napsal statisíce dopisů, 
kterými pomáhal věřící směřovat k Bohu. Duchovní náročnost uplatňovanou na sobě 
však vyžadoval také po ostatních. Byl nepřítelem polovičatosti. Nerad slyšel, že „něco 
nejde“. „Panna Maria také nereptala a sloužila“, byla jedna z jeho častých vět.
 „Jednou provždy jsem dal Bohu souhlas s jakýmkoli způsobem smrti. Ale kdy-
bych si mohl vybrat, chtěl bych zemřít u oltáře.“ Tuto větu pronesl P. Ladislav jen ně-
kolik měsíců před svou smrtí. Jeho přání se mu vyplnilo. Zemřel v pokoji přímo nad 
farní kaplí.          Petr Krňávek
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ČTENÍ NA PRÁZDNINY
Co škodí a co prospívá přátelství aneb Žijeme jen pro sebe?
 Přátelství uzavíráme většinou spontánně. Ačkoliv můžeme, a dokonce máme přátele 
vyhledávat, nesmíme si takový vztah nijak plánovat. Stejně tak je nepřípustné zvolit si pře-
dem nějakého člověka a nutit ho k přátelství s námi proti jeho vůli. Jakýkoli takový pokus 
je od samého počátku odsouzen k neúspěchu. Při budování vztahu přátelství se nesmíme 
uchýlit ani k náznaku násilí. Manipulace se svobodou druhých vyvolává přesně opačný úči-
nek - odtáhnou se od nás. ... 
 Přátelství vzniká a roste v ovzduší bezprostřednosti a svobody, bez křečovitosti. Mnozí 
z těch, kteří touží po přátelství, zůstávají věčně sami právě z toho důvodu, že jejich hledá-
ní přítele je poznamenáno přílišným neklidem a psychickým nátlakem. Čím větší úsilí při 
„hledání“ přítele vyvinou, tím beznadějnější jsou plody jejich usilovných snah. Veliká emo-
cionální nenasytnost plynoucí z nedostatečného přijetí vlastního života je vnitřně ochro-
muje a připravuje je o bezprostřednost. Ti, po jejichž přátelství touží, před nimi začnou utí-
kat, protože mají strach z manipulace a z ohrožení své svobody.
 Hledání přátel a budování vztahu s nimi vyžaduje alespoň minimální dávku odpouta-
nosti od sebe a od svých potřeb. „Nenarodili jsme se (totiž) jenom sami pro sebe. Část naší 
existence požaduje vlast, další část naši přátelé,“ prohlašuje Cicero. Svatý Pavel, který sta-
věl přátelství s Ježíšem na nejvyšší příčku žebříčku hodnot, vyznává: Žádný z nás nežije 
sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme 
pro Pána (Řím 14,7-8). (podle Józefa Augustyna)
 K navázání přátelství je nezbytné věřit v ně. Zmíněná víra se obvykle rodí už v prvních 
letech dětství. Pohádky a vyprávění pro děti jsou prosyceny vírou ve svět a v možnost vzni-
ku přátelství. „V bájích bývá silný oporou slabému, dobrý prosťáček přemáhá silného zlo-
ducha a Boží stvoření - ptáci, zvěř, hadi a hmyz - se vracejí k přátelství s člověkem“   
                             (Maria Rodziewiczówna)

 MYŠLENKY NA KAŽDÝ DEN V ČERVENCI 
(z knihy Josefa Doubravy: Mozaika moudrosti)

 Smyslem všech smyslů je poznání. Citem všech citů je nadšení.
 Nic nemusím; jen umřít musím. Nic nemohu; jen odporovat nebo souhlasit mohu.
 Lepší být menšinou, ale šťastnou, než být většinou, ale špatnou.
 Tajemství člověka spočívá v jeho nedokonalosti a neúplnosti. Potřebuje, aby byl dopl-

něn a naplněn.
 Vlastními silami nedosáhneme nebe. Vlastními silami můžeme ztratit nebe.
  Pane, zbav mne závislosti na věcech, které nepotřebuji, a na lidech, kteří nepotřebují 

mne!
 Láska bez pravdy nepomáhá, pravda bez lásky neprospívá.
 Pokorný se nehněvá a poslušný se nevzdává.
 Otázky se opakují, odpovědi se různí. Život je stejný, lidé jsou různí.
 Rozlišujeme otázky rozumné a hloupé, potřebné a zbytečné, zavádějící a zarážející.
 Základní filozofická otázka: PROČ? Častá obecná odpověď: NEVÍM.

Protože bylo toto číslo připravováno v předstihu, v důsledku dovolené v tiskárně, nejsou 
v něm uvedeny sbírky z neděle 2. července 2006.                                                         redakce



RŮZNÉ

KATOLICKÝ TÝDENÍK – VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ
 Od svátku sv. Cyrila a Metoděje až do září připravuje Katolický týdeník pro 
všechny své čtenáře velkou letní soutěž o hodnotné ceny (zájezd, televize, sateli-
ty pro příjem TV Noe, knihy apod.). K účasti stačí během léta pozorněji sledovat 
každé číslo KT, vystřihovat soutěžní kupóny a odpovědět na jednoduché otázky. 

VZPOMÍNKY KNĚŽÍ A ŘEHOLNÍKŮ – upozornění na publikaci.
 Karmelitánské nakladatelství vydalo publikaci Vojtěcha Vlčka „Kříž jsem hlá-
sal, kříž jsem snášel“ s podtitulem „Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledo-
vanými za komunismu v letech 1948-1989. Jedná se o vzpomínky kněží a řehol-
níků pronásledovaných v letech komunistického režimu. Čtenáři se mohou se-
tkat s těmito osobnostmi: F. Adamec, J. Cukr, V Dvořák, M. Frank, R. Hložánka,  
A. Huvar, S. Lekavý, F. Lízna, O. Mádr, F. Pevný, K. Pilík, J. Valerián, J. Veselý, 
M. F. Vích, J. Zemánek. 

ZPRÁVA Z VATIKÁNU
 Ředitel Tiskového střediska Svatého stolce Joaquín Navarro-Valls dnes vydal 
prohlášení, v němž se uvádí, že Benedikt XVI. vykoná svou čtvrtou apoštolskou 
zahraniční cestu do Německa ve dnech 9. – 14. září tohoto roku. Během ní papež 
navštíví tři bavorská města Mnichov, Altotting a Řezno.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ,
druhé číslo si můžete vzít v kostele v Zábřeze.
Časopis, který je zaměřený na šíření úcty k Božímu mi-
losrdenství vydává Společnost katolického apoštolátu 
a nemusíte za něj platit, je zdarma. Z obsahu čísla uvádí-
me názvy některých článků: Víra ... přes překážky, Dů-
věřovat v pokušeních, Falešné představy o Bohu, Poslá-
ní a spiritualita sestra Faustyny, Korunka k Božímu Mi-
losrdenství, ... 

V TĚCHTO DNECH VYCHÁZÍ
třetí díl oblíbeného zpěvníku HOSANA, ve kterém naleznete mnoho nových pís-
ní od autorů známých (Karel Řežábek, Jiří Černý, Bob Fliedr, Jana Svobodová-Bře-
zovská) i méně známých (Martin Gřiva, Vojtěch Král, Benedikta Forejtová, Petr 
Šabaka a další). Nová Hosana obsahuje i několik nových mešních ordinárií. Její 
třetí oddíl je věnovaný dětským písním a naleznete zde nejen kompletní soubor 
dětských písniček z předchozích Hosan, ale i řadu novinek. 
Kolektiv autorů Hosana 3. díl, váz., 600 str., 290 Kč, Obj. č. POR1025 http://www.
ikarmel.cz/kniha/Hosana-3_POR1025.html



PŘEDSTAVUJEME FARNOST SVÉBOHOV
Farnost Svébohov je spojena s činností ar-
cibiskupa ThDr. Antonína Cyrila Stojana, 
který ve Svébohově působil v letech 1887 
– 1888, avšak i v tak krátké době význam-
ným způsobem přispěl ke vzniku farnos-
ti, dostavbě kostela a rozšíření místní školy 
na dvojtřídní školu.
Život ve farnosti Svébohov podporuje Pas-
torační rada svými aktivitami. 
Každoročně v lednu pořádáme ples s bo-
hatou tombolou a předtančením taneční-
ho páru.
Na podzim zveme všechny z okolí na tra-
diční drakiádu.

 Pro podporu duchovních aktivit od r. 1996 se pravidelně schází společenství 
seniorů v rámci hnutí křesťanů třetího věku.
Druhým rokem máme zavedené pravidelné nedělní adorace po celý rok od 18 
hod. do 19 hodin.
 Tradiční pouť 15.8. na svátek Nanebevzetí Panny Marie je tradičně možností, 
jak poutníkům ukázat změny, které se dotkly i po technické stránce našeho farní-
ho kostela.
 Od roku 2005 pokračuje oprava vitráží oken kostela, postupně se provádí ven-
kovní úpravy na zahradě u fary a do letošní pouti návštěvníci kůru v kostele si bu-
dou moci vyšlápnout po nových dřevěných schodech. V roce 2007 se projeví sta-
vební úpravy i na venkovním schodišti u hlavního vstupu do kostela. U bočního 
vchodu plánujeme úpravu vstupu i pro vozíčkáře.
Svébohovský kostel má zvláštní technickou památku – nejstarší zvon v Olomouc-
ké arcidiecézi.
 Od roku 1993 je kostel propůjčen i ke koncertům Kruhu přátel hudby. Kaž-
dý rok na podzim se zde koná hudební festival pod patronací Arcibiskupství olo-
mouckého. V minulých letech zde vystupovali mladí interpreti i mistři, např. 
E. Haken, R. Lukavský,  A. Strejček a další.
 Neoddělitelnou součástí farnosti Svébohov je osada Václavov s kaplí sv. Václa-
va a novou kapličkou sv. Anežky České.

POUŤ RODÁKŮ VE VÁCLAVOVĚ k výročí 630 roků 
obce. Tuto neděli 9. července  v 10.30 hod. v kapli sv. Václava 
ve Václavově bude slavena mše svatá, kterou bude celebrovat P. 
Václav Vrba. 
 Po skončení slavnostní mše svaté bude program pokračovat 
v kulturním domě (podrobný program akcí najdete na plaká-
tech).                                                                     P. František Eliáš


