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číslo 23
DESÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec
Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Červená Voda,Červená Voda, Jakubovice, Písařov,  Moravský Karlov
Zvole

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Moje naděje. 
„Ke komu mám volat, Pane, 
ke komu se mám utíkat, 
když ne k tobě? 
Nic, co není Bůh, 
nemůže naplnit moji naději. 
Boha samého si 
žádám a hledám, 
k tobě samému, 
Bože můj se obracím...“

(B. Pascal)

Bože, od tebe pochází všechno dobré; 
slyš naše pokorné prosby a dej, 
abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, 
a s tvou pomocí to také konali. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

ŽALM 30 Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil
1: 1 Král 17,17-24   2: Gal 1,11-19                           Ev: Lk 7,11-17 
   

Ordinárium: Ebenovo č. 504 příští neděli latinské č. 509



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  11. června Památka sv. Barnabáše
Středa 13. června  Památka sv. Antonína z Padovy
Pátek  15. června  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Sobota 16. června  Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 SVATOANTONÍNSKÝ TÁBORÁK. V sobotu 16. června 2007 vás Rytmická 
schola od sv. Bartoloměje zve na tradiční setkání při kytaře a opékání špekáčků 
na zahradu Katolického domu. Začínáme v 18 hodin.

 MISSA JAZZ. V neděli 17. června v 16.00 jste zváni do kostela sv. Bartoloměje 
v Zábřeze na koncertní provedení Hniličkovy mše Missa Jazz v podání Moravia 
Bigbandu pod vedením Pavla Doubravy, ředitele ZUŠ Zábřeh. 
Naposledy jsme toto dílo mohli v Zábřeze slyšet v roce 2004 u příležitosti oslav 
750 let od založení města.

 KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR) za-
čneme první lekcí v neděli 17. června v 15 hod. v Katolickém domě 
v Zábřeze.          Manželé Sittovi, tel. 583 411 115

 MODLITBY MATEK. Zejména maminky a babičky (ale nejen je) zveme 
k účasti na mši svaté, při které chceme vyprošovat Boží ochranu pro naše děti. 
Stejně jako při minulém setkání, i tentokrát společně odevzdáme každé ze svých 
dětí do Boží náruče – jména napsaná na lístečcích vložíme do malého košíčku 
a budeme je symbolicky přinášet spolu s obětními dary.
Mše bude sloužena v úterý 19. 6. 2007 v 16.30 hod., po jejím skončení bude ná-
sledovat krátká adorace. 

Za zábřežskou skupinku MM Lenka Hamplová, 731 626 506

 Nejenom seniory zveme na úterý 19. června na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. 
Začátek ve 14 hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.

Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ 
V KRÁLÍKÁCH - 23.- 24. června 2007
Zveme vás na tradiční putování. V sobotu 23. 
6. odchod v 7 hod. od kříže u lihovaru v Zá-
březe, nebo autobusem z Valové do Horních 
Studének, kde se obě skupiny spojí. 

S sebou jídlo na dva dny. Ubytování bude za-
jištěno v poutním domě, podmínkou je vlast-
ní spací pytel (cena 150 Kč). Podrobnější in-
formace na plakátu v kostele, případně u Ra-
domíra Friedla tel. 737 362 087.



CHARITNÍ DOMOVINKA SLAVÍ 10 LET
 Dne 9. 6. 1997 byla slavnostně otevřena a posvěcena Domovinka na Leštinské ulici 
v Zábřehu. Denní stacionář Domovinku provozuje Charita Zábřeh ve spolupráci s Městem 
Zábřeh. Velkou zatěžkávací zkouškou prošla hned po otevření zařízení, a to v létě 1997, 
kdy po dobu 3 měsíců sloužila také jako ubytovna pro 14 spoluobčanů postižených vel-
kou vodou. Od otevření do současnosti nabídla své služby 62 klientům. Domovinka prošla 
mnoha změnami. Postupně se opravoval a upravoval interiér pro potřeby klientů, také do-
šlo na úpravu zahrady, která slouží k odpočinku a procházkám. V roce 2006 dostala Domo-
vinka nový „kabát“ a v květnu 2007 byly všechny prostory vymalovány, a tak celá budova 
září novotou. Kapacita denního stacionáře je 10 až 13 klientů. Klienti stacionáře jsou oby-
vatelé města Zábřeha a okolních obcí. V současnosti se o klienty starají 4 pracovnice. Sna-
ží se vytvořit klientům Domovinky pěkné domácí prostředí. Připravují zajímavý program. 
Klienti si mohou vybírat různé fakultativní služby (koupele, pedikúru, masáže, rehab. cvi-
čení, atd.). Domovinka zajišťuje svoz do zařízení vlastním autem, které dostala jako dar 
z Tříkrálové sbírky. Auto je upraveno i pro převoz vozíčkářů. Zařízení slouží k praxím stu-
dentů středních a vysokých škol. Chceme touto cestou ze srdce poděkovat všem bývalým 
zaměstnancům Domovinky, dobrovolníkům, studentům, sponzorům a dárcům. Všem Pán 
Bůh zaplať! A co popřát závěrem Domovince? Dalších úspěšných 10 let provozu a hodně 
spokojených klientů!                  Olga Dvořáková – vedoucí denního stacionáře

ZPRÁVY Z CHARITY
Humanitární sbírka šatstva. Ve dnech 14.-16. června 2007 vyhlašuje Charita Zá-
břeh v objektu bývalé městské knihovny na Žižkově ulici (vedle muzea),jednorá-
zovou sbírku šatstva, lůžkovin, obuvi, hraček a dalšího vybavení domácnosti. Ve 
čtvrtek a pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Přijímáme pouze 
věci, které jsou zabaleny do igelitových pytlů nebo kartonových krabic. Bližší in-

formace na plakátech nebo na webu www.zabreh.caritas.cz.                    Jiří Karger – ředitel
Prosba – kalhoty a kraťasy. Chtěla bych poprosit, zda někdo nemáte pánské, ale i dámské 
kalhoty a kraťasy větších velikostí. Pokud by někdo toto oblečení mohl věnovat, přineste 
jej do Občanské poradny na Masarykově náměstí 7, nebo je zanechte na Charitě u slečny 
Kročilové na sekretariátu. Děkuji.                    Monika Hanušová – vedoucí OP
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SBÍRKY Z NEDĚLE 3. ČERVNA Zábřeh 10.230, Jedlí 2.300, Klášterec 1.210, Svébo-
hov 1.335 Kč. Dary Zábřeh – střecha pro Haiti 20.000, koncert STŘECHA PRO HAITI 
20.623, z toho Nemile 2.623. Dary Haiti 3.800 Kč. 
Z farnosti Popovice na střechu pro Haiti 30.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.               P. František Eliáš

KAPKA – PÁTEK 15. 6. A SOBOTA 16. 6. 2007
Pořádá Junák – svaz skautů a skautek ČR spolu s Nadací pro trans-
plantaci kostní dřeně 
Akce „Kapka“ spočívá v umývání oken přijíždějících automo-

bilů na čerpací stanice. Řidičům rádi omyjeme okno a je na nich, zda přispějí finanční 
částkou do kasičky Nadace. Akce samozřejmě nemá za účel jen nashromáždit finanč-
ní prostředky, ale především – seznámit veřejnost s problematikou léčby krvetvorby 
a s dárcovstvím kostní dřeně. V loňském roce jsme na čerpacích stanicích v Zábřehu 
vybrali částku 14.875,50 Kč. 
A tak, chcete-li přispět dobré věci a vaše auto už stejně potřebuje natankovat, ne-
váhejte a přijeďte v pátek 15. června 2007 a to od 8.00 do 20.00 anebo v sobotu 16. 
června 2007 od 8.00 do 12.00 na čerpací stanice v Zábřehu. Akci zde pořádají skauti 
a skautky ze střediska Skalička. Nejste-li z okolí Zábřeha nezoufejte, tato akce nepro-
bíhá jen tady, ale ještě na dalších více než 150 čerpacích stanicích po naší vlasti. Jen 
najít tu správnou. Výsledek sbírky Vám samozřejmě oznámíme. 

František Friedl, koordinátor
OHLÉDNUTÍ

 DĚKUJEME otci Františkovi za pěkné páteční odpoledne v Hradci Králové. Spo-
lečně jsme navštívili nové Adalbertinum, kde jsme povečeřeli, pak si prohlédli muze-
um a odešli na mši svatou do katedrály. Po mši svaté nám tamní kostelnice pověděla 
o vzniku katedrály Svatého Ducha a zavedla nás také do kostela v Bílé věži. Ve večer-
ních hodinách jsme ještě navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde nám na za-
končení naší pouti zahrál na varhany Petr Strakoš, a hrál moc pěkně, díky. 

 Pracovní „čety“ kostela sv. Bartoloměje
 V sobotu 26. května se uskutečnil v našem kostele koncert duchovní hudby. V rám-
ci mezinárodního festivalu zde účinkoval mužský pěvecký sbor CORO S. LUCIA DI 
MAGRAS TRENTINO z Itálie a na naše opravené varhany mistrovsky zahrál maestro 
Tiziano Rossi. Byl to neopakovatelný zážitek. O to, že varhany zněly nádherně se za-
sloužil Petr Strakoš, který je opravil. Sboru i varhaníkovi jsme poděkovali potleskem. 
Petrovi chci říci, že kus toho potlesku patřilo i jemu. Děkujeme, že vrátil našim varha-
nám krásný zvuk. Snad se dočkáme brzy i jeho slíbeného koncertu. Petře, díky. 

S. Šundová
 DĚKUJEME studentům Teologického konviktu v Olomouci a kněžím, kteří je do-
provázeli, za krásný týden prožitý v setkávání s dětmi i dospělými. Přejeme jim hojné 
požehnání, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie na cestě za naším Pánem.

                                                          Rovenští občané



MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 3. 6.: Mohelnice 4.970; Úsov 1.169; Studená Loučka 658 Kč.  
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 Ve středu 13.6. bude v Lesnici po mši sv. biblická hodina. Všichni jsou srdečně 
zváni.
 Příští neděle třetí v měsíci bude mimořádná sbírka v Postřelmově na opravy 
(minule 3.446 Kč), v Chromči na opravy kostela (minule 4.550 Kč), v Dlouhomilo-
vě na opravy kostela, v Lesnici na opravy postřelmovské fary (minule 4.093 Kč). 
 Všem radostným dárcům patří upřímné Pán Bůh zaplať!          P. Vladimír Jahn

BLAHOPŘÁNÍ
Otec Antonín Pospíšil bude slavit 13. června jmeniny.

Na přímluvu svatého Antonína Paduánského a Panny Marie
přejeme od Pána hodně zdraví, útěchy a posilu Ducha svatého.

Ohlášky
V sobotu 16. června budou v Postřelmově v 11 hodin sezdáni

pan Vladimír Viktorin a slečna Jana Kupčíková.
Gratulujeme a přejeme do začínajícího společného života

od Pána Boha hojnost vzájemné lásky, porozumění a dobré vůle.

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 3. června: Štíty 3.100, Cotkytle 1.000, Horní Studénky 1.020 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. Stanislav Suchánek

 V sobotu 23. června 2007 vás srdečně zveme na Svato-
jánskou pouťovou oslavu Živé Heroltice. Mši svatou oslaví-
me v 16.30 hod. Liturgii mše svaté doprovodí hudební sku-
pina Black Ladies z Olomouce. Od 18.30 hod. bude taneční 
zábava. Záštitu převzali RNDr. Jitka Seitlová, zástupkyně 
veřejného ochránce práv, a Město Štíty. Akce je pořádána 
na podporu stavební obnovy kostela sv. Jana v Herolticích 
a na podporu obnovení společenského, kulturního a du-
chovního života v obci. První připomínkou by mělo být ob-
novení pravidelného nedělního zvonění. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 3. června: Lubník 580, Tatenice 1.360, Hoštejn 890, Kosov 420 Kč.



FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 3. června byla 3.120 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba

 Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na důstojné oslavě prvního svatého přijímá-
ní ve Zvoli. 
 Prosím všechny rodiče dětí školou povinných, aby nezapomněli přihlásit své děti 
k výuce náboženství na příští školní rok.        P. Františka Janhuba

FARNOST  ČERVENÁ VODA       FARNOST  ČERVENÁ VODA

 V sobotu 16. června jste zváni do farnosti 
Červená Voda ke slavnostnímu otevření rozhled-
ny na Křížové hoře. Slavnostní svěcení nové roz-
hledny začne ve 13 hod. 
 Po slavnostním otevření bude bohatý pro-
gram: divadelní představení pro děti ve 14 hod., 
folkový koncert od 15 hod., vyhlídkové lety vr-
tulníkem, výstava historických vozidel
V neděli 17.6. budou na trati Dolní Lipka – Štíty 
v provozu historické vlaky.           P. Pavel Vágner

FARNOST SVÉBOHOV           FARNOST SVÉBOHOV

 Před prázdninovou přestávkou se sejdou senioři ve Svébohově ve středu 20. červ-
na v 17 hod. v klubovně obecního domu.             Marie Šanovcová

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
 Ve Svébohově přistoupí děti poprvé ke svatému přijímání v neděli 10. 
června při mši svaté v 10.30 hod. 
 V Zábřeze bude první svaté přijímání v neděli 17. června při mši svaté 
v 8.30 hod. 

INFORMACE PRO MINISTRANTY:
 Na ministrantské schůzce v sobotu 16. 6. bude závěrečné vyhodnocení soutěže 
(bodování) a předání věcných cen. Tato schůzka je zároveň poslední v tomto školním 
roce.
 Zvu ministranty na cyklistický výlet: v neděli 24. 6. odpoledne, sraz ve 13.15 hod. 
u fary. S sebou svačinku (buřt na opečení) a pití. Bližší informace na nástěnce v sakris-
tii.             Marek Hackenberger

Ohlášky
V sobotu 16. června přijmou svátost manželství v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

Ing. Martin Škoda z Loštic a Ing. Eva Zapletalová ze Zábřeha.



ZPOVĚDNÍ ZRCADLO
Dostali jsme od P. Antonína Hráčka z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži  
zpovědní zrcadlo, kde je vyloženo desatero přikázání s ohledem na dobu, kterou 
právě žijeme. Pro vaši orientaci vám představíme jedno z přikázání. Pokud bude-
te mít zájem, můžeme vám (nejraději mailem) poslat zpovědní zrcadlo celé. 

8.  Nepokradeš – v čem spočívá omezování svobody a krádeže dnes :
-  Respektuji svobodu druhého nebo si rád zavazuji druhé úslužností, dary, sliby?
-  Obstojí můj poměr k majetku před požadavky Nového zákona?
-  Není můj životní styl nákladný?
-  Nezvyšuji si životní úroveň na účet druhých?
-  Nepotřebuji všechno jen pro sebe, dovedu být velkodušný?
-  Nedávám druhým pocítit svůj dar jako almužnu, nemám zvláštní nárok na 

uznání?
-  Patřím k slušně vypadajícím okrádačům společného vlastnictví tím, že se vy-

dávám v zaměstnání za nemocného, ačkoliv nejsem? Že si nechám při opravě 
auta hradit škody, které nevznikly při nehodě, na kterou jsem pojištěn? Že se 
pomocí daňového přiznání „odškodňuji“ na státu?

-  Působíme na děti a dospívající, aby sami odpovědně nakládali s kapesným 
a respektovali cizí majetek, aby se dělili s druhými, aby se uměli dobrovolně 
něčeho zříci?

-  Vyhovujeme každému jejich přání, jen abychom měli „svatý pokoj“?
-  Podporujeme u dětí ochotu pomáhat těm, kdo potřebují pomoc a cítit s nimi, 

nebo posilujeme rodinný egoismus?

„Využijte pravou chvíli“ (ze závěru zpovědního zrcadla od  P. A.Hráčka)
 Čas, který je nám dám, abychom vytvářeli svůj život a naplňovali jeho smysl, je 
vzácný. Každému z nás je vyměřen Bohem. Každý člověk prožívá v životě chvíle, 
o kterých by si přál, aby zůstaly, ale čas plyne neúprosně vpřed – zdá se nám, že 
čím jsme starší, tím plyne rychleji. Ale jindy se nám čas přímo vleče. Zdá se nám, 
že stojí a chtěli bychom jej uspíšit. Ale čas nelze ovlivnit.
 Jen svými myšlenkami můžeme prolomit hranice prostoru a času, překročit 
začátek a konec vlastní pozemské existence, zkoumat minulost, plánovat budouc-
nost.
 Bezprostředně se nás ovšem dotýká doba nejbližší: příští týden, příští den, 
příští hodina, příští chvíle. V ní se žádá správné rozhodnutí.
 Abychom my jako dospělí lidé vystihli včas problémy doby a jejich řešení, to 
zdůrazňuje sv. Pavel v listě Efesanům, dřív než začne připomínat povinnosti křes-
ťanů ve společenství, vybízí: „Žijte pozorně jako moudří a využijte pravou chvíli, 
neboť dny jsou zlé. Chápejte, co je vůle Boží“ (Ef 5,15a).
 Vyloží-li se desatero přikázání pro dnešní dobu a snažíme-li se je vzít za svou 
směrnici, pomáhá nám uchopit pravou chvíli, konat Boží vůli a stávat se lepšími 
a šťastnějšími lidmi.



HAITI
„POMŮŽEME TÍM, CO UMÍME, TO JE ZPĚVEM“
To je úryvek z úvodního slova 
koncertu pro Haiti, který zorga-
nizovaly a moderovaly Bára Ham-
plová a Gábina Tillová. A že je to 
pravda, o tom nás všechny vzá-
pětí přesvědčili všichni účinkují-
cí. Byl jsem už na mnoha koncer-
tech a benefičních akcích podob-
ného druhu, ale musím přiznat, 
že zdaleka ne všechny byly po 
všech stránkách tak úspěšné jako 
tato. Hodně jsem po koncertu o 
koncertu přemýšlel a několik mo-
mentů mě obzvlášť zaujalo, ale od 
začátku.
Když mě někdy na konci února děvčata oslovila s tím, že by chtěla takovou akci uspořádat, 
byl jsem mile překvapen, ale říkal jsem si, že je to nejspíš euforie pod dojmem přednášky 
spojené s návštěvou sester z Haiti. Myslel jsem si, že až děvčata zjistí, jak je to náročné, že 
to nedotáhnou do konce. Byl jsem jim ale vděčný i za tu snahu. Když mě pak kontaktovala 
s tím, zda počítám se svojí aktivní účastí, byl jsem překvapený a říkal jsem si, že jsem je asi 
trochu podcenil. Když jsem pak byl v neděli na koncertu, zažil jsem bez přehánění oprav-
dový šok, a to velmi pozitivní. Nejenom, že byl koncert perfektně promyšlen a zorganizo-
ván, ale byl také velmi dobře dramaturgicky i repertoárově rozvržen. Každý si tam mohl 
najít to svoje (mně se líbilo všechno). Kromě toho byl také na velmi dobré úrovni uveden a 
moderován. Zkrátka, celkový dojem byl pro mne velmi silný. Také návštěvnost byla úžas-
ná a výtěžek překvapující. Někteří dokonce přispívali před koncertem a potom znovu i po 
něm. Zkrátka, považuji koncert pro Haiti za velmi vydařený a také velmi profesionální.
 Co z toho plyne? Máme mezi sebou mladé lidi, kterým není lhostejný osud lidí v nouzi 
a lidí trpících, ale nejenom to. Jsou ochotni pro to také něco udělat, jsou ochotni darovat 
svůj čas a energii a jak je vidět, má to smysl.
 Chtěl bych tedy na závěr jménem rodin, kterým bude pomoženo, poděkovat všem 
účinkujícím ze všech tří zábřežských schol, obzvlášť organizující Schole Picole a Báře s Gá-
binou. Rovněž bych chtěl poděkovat všem, kteří jakkoliv pomáhali a také všem, kteří na 
dvě střechy přispěli. Pán Bůh zaplať. 

 Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc
Na koncertu se vybralo 20.623 (z toho z Nemile 2.580 Kč)

Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá potřebným lidem na Haiti. Rozvojové projekty mů-
žete podpořit odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS HAITI na číslo 87777
Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč. Podpořit dobrou věc nemůže být 
snadnější. Více informací na www. acho. caritas. cz

Regionální muzeum v Litomyšli a Město Litomyšl pořádá ve dne 3.-24. června 2007 výsta-
vu fotografií Jiřího Látala na téma HAITI. 


