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13. neděle v mezidobí
zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Vzal ji za ruku a řekl: 

„Talitha kum!“, to znamená: 

„Děvče, říkám ti, vstaň!“ 

Děvče ihned vstalo a chodilo –
Mk 5,42

bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, 
a tím jsi nás učinil syny světla; dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, 
ale ať v nás září světlo tvé pravdy. 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: Mdr 1,13-15; 2,23-24                       2: 2 Kor 8,7.9.13-15                                Ev. Mk 5,21-43
Ordinárium:   Olejníkovo č. 502       příště břízovo č. 503 
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PRÁzdninY zAČínAJí ČeRvenCovÝmi PoUTěmi
 Tuto neděli 1. července poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Male-
tíně.  Začátek mše svaté v 15 hod.                                     P. František Eliáš

PoUŤ Ke SvATÉmU PRoKoPovi nA SKAliČCe ve středu  4. čer-
vence. 
 Mši svatou budeme slavit v 17.30 hodin, poté bude následovat průvod k obrázku v po-
lích.                                                                                                 P. Lev Eliáš, OFMCap

SlAvnoST Sv. CYRilA A meToděJe
dnY lidí dobRÉ vŮle nA veleHRAdě.
 Ve středu 4. července v 19.30 hodin 
začne na pódiu před bazilikou slavnostní 
koncert „Večer lidí dobré vůle“. Přímým 
přenosem jej bude od 20.00 hodin vysílat 
Česká televize a Český rozhlas 1 – Radio-
žurnál. 
 Od 20 hod. bude probíhat adorace v bazilice s příležitostí k osobním rozhovorům za-
končená v 23 hod. mší svatou.  
 v den slavnosti ve čtvrtek 5. července v 10.30 hod. bude předsedat slavnostní liturgii 
J. Em. Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Spolu s ním budou mši svatou sla-
vit biskupové Čech, Moravy a Slezska. V přímém přenosu ji bude vysílat Česká televize a 
Český rozhlas. Podrobný program obou dnů naleznete na stránkách www.velehrad.eu.

PoUŤ v RÁJeČKU. Ve čtvrtek 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a 
Metoděje. Slavnost v kapli sv. Cyrila a Metoděje začne v 11.00 mší svatou, 
kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunet-
ka. Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv. bartolo-
měje. 
 Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde míst-
ní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční Sousedské posezení. Pro děti 
bude připraven skákací hrad a celá řada her a soutěží o sladkosti s temati-
kou požární ochrany. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu 
a bohatá tombola. Sváteční odpoledne zpestří od 13.00 svým vystoupením hudební skupi-
na POHODÁřI a PÍSKLATA. V 15.00 se představí skupina historického šermu VANIR a od 
16.00 bude k poslechu a tanci vyhrávat skupina MIROX ze Šumperka. Slavnost pak ve 22.30 
vyvrcholí ohňovou show skupiny FIRE & LIGHT.                                                                               
   Za farníky z Ráječka Josef Klimek

mše svatá ke cti svatých Cyrila a metoděje 5.7. v kostele sv. bartoloměje v 8.30 hod. 

PoUŤovÁ mŠe SvATÁ Ke  Sv. CYRilU A meToděJovi se ve čtvrtek 5. 7. 2012 koná 
také v Olšanech. Začátek v 9 hod. na hřišti.                  Srdečně zve společenství věřících

PATRoCinimUm Sv. CYRilA A meToděJe v Lukavici oslavíme při Mši svaté v 8 hod.
                                                                                      P. Lev Eliáš,OFMCap
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STÁTní SvÁTeK 6. ČeRvenCe 2012
v TRADIČNÍ POUŤ K ŠUbRTOVě KAPLI. V pátek 6. července, 
o státním svátku, jste zváni k Šubrtově kapličce. Mši svatou budeme 
slavit v 8 hod. 
v Protože 6. července je první pátek v měsíci, můžete od 16 hod. při-
jmout svátost smíření. 
v Večerní mše svatá v kostele sv. bartoloměje bude jako každý pátek 
v 18 hod.                                                                                 P. František Eliáš

PRvní mARiÁnSKÁ SoboTA v KoClíŘově. V měsíci červenci 7. 7. jste zváni na 
mariánskou sobotu do Českomoravské Fatimy v Koclířově. Odjezd z Valové v 11.30 hod. 
Hlásit se můžete do pondělí 2. července 2012!  
   Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427

PoJeĎTe S nÁmi nA PoUŤ. Především všechny mariánské ctitele zveme na poutní zá-
jezd, jehož cílem je známé moravské poutní místo ŽAROŠICE. Mši svatou celebruje Ro-
muald Štěpán Rob OP. Přihlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 
412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 737 618 
172. Odjezd v pátek 13. července v 16.00 hodin z Valové, předpokládaný návrat ve 22.30 
hodin, cena 200 Kč splatná v autobuse.

2. SRPnA v nAŠí FARnoSTi oSlAvíme SlAvnoST „PoRCinKUle“

KAToliCKÝ dŮm. Nejenom seniory zveme v úterý 3. července na Zábavné odpoledne 
s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje F-bAND z Klášterce. Vstupné 50 Kč. Občer-
stvení zajištěno  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 18. července od 9 hod. do 16 hod. 
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služeb-
ník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni 
do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do 

„církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.  
v v v

KonCeRT biG bAndU A veRniSÁŽ vÝSTAvY RoSTiSlAvA beRKY. 
 v sobotu 30. června v 16 hod. jste zváni na koncert big bandu pod vedením ivana 
zely. Jedná se o vystoupení cca 17 členného orchestru bývalých žáků učitele ZUŠ v Šum-
perku, hudebního tělesa, které je dnes známé v mnoha zemích Evropy.
 v 18 hodin bude zahájena výstava Rostislava berky.
 Narodil se v Šumperku 18. 3. 1957, ale žil v Zábřehu. Vystudoval sklářsko-výtvarný 
obor v Poděbradech. V letech 1978 - 1981 se v Praze věnoval malbě a kresbě. Výtvarné vzdě-
lání završil v ateliéru akademického malíře Lubomíra Bartoše v Šumperku. Jako výtvarník 
působil v Železárnách a drátovnách v Kamenné a v Okresním vlastivědném muzeu v Šum-
perku. V technickém zpracování výtvarných děl převládá olejomalba, akryl, americká retuš 
a věnuje se také fotografii. V současné době žije a tvoří v Bartoňově.
 Program se bude odehrávat ve venkovních prostorách Galerie Kafé.
 Koncertní vstupné 25 Kč
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UČíCí Se CíRKev - bŮH STvoŘiTel 
S odkazem 1. čt. Mdr 1,13 - 15; 2,23 - 24 KKC 279 - 301
 „Na počátku stvořil bůh nebe a zemi“ (Gen l,l). Těmito slav-
nostními slovy začíná Písmo svaté, Vyznání víry jej pak přejímá. 
Stvoření je ZÁKLADEM všech spásonosných božích plánů, po-
čátkem dějin spásy, které vrcholí Kristem. Jediným a nedělitelným 
původcem stvoření je celá Nejsvětější Trojice, Otec, Syn a Duch 
svatý, přesto, že dílo stvoření je přičítáno zvláště bohu Otci.
 Křesťanská víra objasňuje odpověď na základní otázky, kte-
ré si kladou lidé všech dob: „Odkud přicházíme?“ „Kam jdeme?“ 
„Jaký je náš původ?“ „Jaký je náš cíl?“ „ Kam směřuje všechno, co existuje?“ 
 Kromě přirozeného rozumu, kterým každý člověk může dojít k víře ve Stvořitele, bůh po-
stupně zjevoval tajemství stvoření skrze patriarchy a proroky Izraele.
 Věta „bůh stvořil svět“ není žádnou překonanou přírodovědeckou výpovědí, ale výro-
kem teologickým, tedy výrokem o božském smyslu a původu věcí. boží zpráva o stvoření 
není tedy pokusem o vysvětlení počátku světa, jak se o to snaží vědci použitím teorie Velké-
ho třesku. „bůh stvořil svět“, je bohovědný výrok a jeho obsahem je vztah světa k bohu. bůh 
chtěl mít svět, udržuje jej a hodlá jej dovést k naplnění. Sám bůh, který je mimo čas a prostor, 
stvořil svět z ničeho a povolal všechno k bytí. Všechno, co je, závisí na bohu a trvá ve svém 
bytí jen díky tomu, že si bůh přeje, aby to bylo. být stvořen je trvalá kvalita věcí a jejich zá-
kladní pravidlo.
 Svět není tedy dílem náhody. Příčinou světa je bůh, a tedy v žádném případě náhoda. Ne-
jen původ světa, ale ani jeho vnitřní řád a účelnost není výsledkem „beze smyslu“ působících 
faktorů. Křesťané věří, že mohou ve stvoření rozeznat boží rukopis. Vědcům, kteří hovoří o 
celém světě jako o nahodilém procesu namítá Jan Pavel II. roku 1985: „Pokud by někdo chtěl 
tváří v tvář universu, ve kterém objevujeme tak komplexní uspořádání jednotlivých prvků a tak 
úžasnou účelnost života hovořit o náhodě, jedním dechem by tak tvrdil, že snaha o výklad svě-
ta takového, jaký se nám jeví, je marná. Tento postoj by odpovídal přijetí teze, že existuje úči-
nek bez příčiny. Znamenalo by to odložit lidský rozum, přestat přemýšlet a hledat řešení problé-
mů.“
 „Svět byl stvořen z lásky k boží slávě a pro naše štěstí, jako dar člověku. V ní se zjevuje 
boží sláva a vznešenost. Chválit boha proto neznamená jenom tleskat Stvořiteli. Člověk to-
tiž není jen pouhým divákem stvořitelského díla.“ „Chválit boha“ znamená vděčně přijmout 
vlastní bytí spolu s celým stvořením a na božím díle s bohem spolupracovat. 
 bůh tedy nepotřebuje náš potlesk. Naopak my potřebujeme spontánně projevit bohu 
svou radost a nadšení. Chválíme boha pro něho samého, že je, a že je dobrý. Tak se už v této 
době připojujeme k věčné chvále andělů a svatých v nebi. 
 Po stvoření neponechal bůh své tvorstvo jeho osudu. Nedává mu jen bytí a existenci; 
v každé chvíli mu také dává schopnost jednat a vede ho k cíli. Uznat tuto naprostou zá-
vislost na Stvořiteli, je zdrojem moudrosti, svobody, radosti a důvěry. 
 Dnes se objevuje jeden závažný, až tragický jev ve společnosti, zvláště u těch, kteří spo-
lečnost vedou, a o kterém mluvil benedikt XVI. o Velikonoční vigilii a který můžeme krátce 
nazvat „zatmění boha a hodnot“. Rozvedeno to zní takto:
 „Skutečně hrozivou temnotou je fakt, že člověk opravdu vidí a je schopen vidět a zkoumat 
hmatatelné, materiální věci, ale nevidí, odkud svět pochází a kam spěje; kam směřuje samotný 
náš život; co je dobro a co je zlo. Zatmění Boha a zatmění hodnot opravdu ohrožuje naši exis-
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tenci i svět jako celek. Pokud Bůh a hodnoty, rozdíl mezi dobrem a zlem zůstanou v temnotě, 
pak všechna jiná osvícení, která nám dávají tak neuvěřitelnou moc, nejsou pouhým pokrokem, 
ale zároveň také hrozbami, které uvádějí do nebezpečí nás i svět. Dnes dovedeme naše města 
osvěcovat tak oslnivě, že už nejsou vidět hvězdy na nebi. Není to snad obraz problematiky naše-
ho osvíceného bytí? Ve věcech materiálních známe a můžeme tak neuvěřitelně mnoho, ale nedo-
vedeme již rozpoznat, co sahá nad to, tedy Boha - dobro. Proto je víra, která nám ukazuje světlo 
Boží opravdovým osvícením, průnikem záře světla Božího do našeho světa, otevřením našich 
očí pravému světlu.“  P. Antonín Pospíšil

oHlASY nA PoUŤ K mARii GoReTTi v sobotu 23. června do Hoštejna
v Již v ranních hodinách jsme se před vlakovým nádražím v Zá-
břehu setkali s ostatními poutníky nejen z našeho děkanátu. Odtud 
jsme vyšli směrem k Pobučí. Přestože byla tato pouť určena přede-
vším mládeži, potěšila nás účast jak malých dětí, tak dospělých. Pěší 
pouť započala v kostele sv. Jana a Pavla krátkou adorací. Zde byl také 
posvěcen procesní kříž, který k této příležitosti věnovala mládeži fir-
ma pana bruštíka. 
 Následně jsme se každý se svými úmysly vydali na cestu za Ma-
rietkou. Po strastiplných výstupech nás vždy čekal příjemný chlad 
lesa. Posilou těla nám byly jahody, posilou ducha modlitba růžence. 
Před Hoštějnem všechny poutníky radostně vítaly kostelní zvony.
 Ke konci poutě jsme se před posledním výšlapem k chrámu sv. Anny osvěžili brozením 
řekou. Po zdolání téměř 20 km nás jako odměna čekal výborný guláš a slavení mše svaté, kte-
ré předcházela krátká prezentace Společenství čistých srdcí.
 Mši sloužil generální vikář Mons. Josef Nuzík společně s kněžími zábřežského děkaná-
tu a celou bohoslužbou nás provázela Schola Piccola.V chrámu sv. Anny jsme také zanechali 
procesní kříž, který nám byl po celou pouť povzbuzením.
 Opékáním špekáčků na kostelisku jsme si krátili čekání na vlaky, které nás odvezly 
domů.
 Pouť ke svaté Marii Goretti se díky působení Ducha svatého vydařila a pro mládež je ra-
dostným znamením boží přítomnosti. Všichni doufáme, že za Marietkou do Hoštějna popu-
tujeme příští rok zase.  Domluvilová Anna, Domluvilová Tereza, Bartoňová Anna

v Na pouť jsem se těšila. Marietku jsem znala z vyprávění své babičky. Čím je člověk starší 
uvědomuje si velikost této světice v jejím odhodlání vytrvat a překonávat sám sebe. Myslím, 
že její odhodlanost až na smrt je velkou inspirací pro dnešní mládež. Díky všem, kteří se na 
pouti jakýmkoliv způsobem podíleli. byla to moc pěkná pouť. Těším se za rok zase."  (V. D.)
 

v I mezi seniory měla pouť velký ohlas. Uvádíme jedno přání za všechny: Ať svatá Ma-
rie Goretti, jejíž obraz v kostele v Hoštejně uchovávají a jejíž ostatky se řízením boží pro-
zřetelnosti do Hoštejna  dostaly, je stálou přímluvkyní v nebi za mladé, ať jim pomáhá žít 
v souladu s 6. a 9. přikázáním Desatera. Ostatním generacím ať svatá Marie Goretti po-
máhá dorůstat k ideálu čistoty srdce, což je úkol pro celý život.Děkuji za krásnou pouť s 
ideálem odpovídajícím potřebě dnešní doby.                     
v Mše svatá v Hoštejně ke cti sv. Marie Goretti bude  v den jejího svátku  6. července 
v  18.00 hod. Katolická církev slaví její svátek ve výroční den její smrti.   
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z 24. 6. 2012: Červená Voda (na opravu varhan) 10844; Domov důchodců sv. Zdi-
slavy 106; Písařov 1300; Jakubovice 582; Janoušov 620. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať. P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

dŮSToJnÝ nÁSTUPCe Sv. PeTRA, APoŠTolA 
Lidé, kteří znají benedikta XVI. z dřívějších dob, pamatují si ho jako 
důvtipného kardinála Ratzingera, neústupného obhájce čisté církevní 
nauky, který měl někdy i ostrý jazyk. Nyní se s tímtéž člověkem se-
tkáváme jako s otcovským a přátelským papežem, který s úsměvem 
hledá a nalézá druhé. A to je pořádná proměna! Té proměny si všimlo 
mnoho lidí. Mají jej za to rádi. Kdo by kdy pomyslel na to, že se bude 
těšit takové oblibě? Při audiencích na Svatopetrském náměstí se dnes 
tísní ještě více lidí než dříve. A je mezi nimi mnoho mladých. Přitom 
mu vůbec není vlastní ona spontánní srdečnost jeho předchůdce. Pa-
pež benedikt není žádná mediální hvězda. Nestrhává lidi. Je však pro 
nás přesvědčivý, protože důvěryhodně ztělesňuje ideály. Ideály, které 

ve vědě, sportu a ve světě zábavního průmyslu hledáme marně. Prvním z těchto ideálů je pravda. 
benedikt si vybral heslo “spolupracovník pravdy” a nazývá věci pravým jménem. Stejně jasně 
hovoří o porušování lidských práv v Číně nebo v islámských zemích i o rychlé ztrátě všech jistot 
víry u nás v Evropě. Druhým ideálem je láska. Papež benedikt ví, že pravda bez lásky je tvrdá. 
Proto v encyklice “bůh je láska” zvěstoval boha, který si nevede žádné účty o našich hříších ani 
netrestá provinilce. Je to bůh, který naplňuje naši touhu po bezpečí, po odpuštění a po lidskosti. 
V tom spočívá velký benediktův vliv na dnešní svět: ukazuje směr v době bez orientace. Láska 
k pravdě, poctivost a láska k lidem jsou ideály, které nikdy nezestárnou. A nadšení mladých lidí 
pro tohoto papeže je toho nejkrásnějším důkazem.
 

v Slavnost sv. Prokopa, hlavního patrona chrámu v lošticích bude v neděli 1. července 
2012. Mši svatou v 9.30 hod. celebruje P. Lubomír Konfederák, CM, kaplan loštický. bohoslužbu 
doprovodí Chrámový sbor z Loštic
v Adoračním dnem farnosti loštice bude středa 4. července 2012. Setkání s Ježíšem v ti-
chém rozjímání bude od 10. 00 – 18.00 hod.
v Farní odpoledne v moravičanech bude ve čtvrtek 5. července 2012. Začátek bohoslužby 
u kapličky sv. Cyrila a Metoděje bude ve 14.30 hod. Pak se přesuneme na farní dvůr k přátel-
skému posezení. Občerstvení zajištěno.  P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický

postřelmovsko      postřelmovsko
v boHoSlUŽbY ze SlAvnoSTi Sv. CYRilA A meToděJe budou v Lesnici ve středu 
4. července v 18 hod., v Postřelmově ve čtvrtek 5. července v 8 hod. a v Chromči ve čtvrtek 5. 
července v 18 hodin.
v  PoUŤ v SUdKově. V neděli 8.7. oslaví farníci ze Sudkova svého patrona sv. Prokopa 
poutní mší sv. v 11 hod. Proto nedělní mše sv. v Chromči bude v sobotu v 18 hod. 
v Mimořádná příležitost svátosti smíření na první pátek bude v Postřelmově od 16.00 hod.  
  P. Vladimír Jahn
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko
Sbírky z neděle 24. června: Mohelnice 4.804; Úsov 793; Studená Loučka 290 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Petr Šimara

štítecko     štítecko     štítecko
Sbírky z neděle 24. června: Štíty 5.180; Cotkytle 400; Horní Studénky 510 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 24. června: Lubník 1.670; Tatenice 3.360; Hoštejn 1.100; Kosov 500 Kč.  
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Jaroslav Přibyl

PoUŤ Ke Sv. PeTRU A PAvlovi v lubníku bude tuto neděli 1. 7. v 10 hod. 

změnY mŠí SvATÝCH nA CYRilA A meToděJe:
 Středa 4. července: Hoštejn 18.00 hod. 
 Čtvrtek 5. července: Lubník 7.20; Tatenice 8.40 hod. 
 Pátek 6. července: mše svatá v Hoštejně v 18.00 hod. (svátek Marie Goretti) 

Po dobu opravy kaple na Koruně nebudou do odvolání bývat v kapli sobotní mše svaté. 

blAHoPŘÁní. 
Srdečně blahopřejeme našemu P. Jaroslavu Přibylovi u příležitosti 10 let kněžské služby. 
Upřímně mu děkujeme za příkladný život a všechno co pro nás dělá. Do dalších let mu přejeme 
pevné zdraví, boží požehnání a pomoc. Vděční tateničtí farníci

v v v
CHARiTA zÁbŘeH

V Půjčovně zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
Charity Zábřeh si můžete opět zapůjčit náramky SKeeper pro tísňo-
vé volání.
SKeeper je náramek na ruku velikosti větších hodinek, kterým si 
může klient přivolat pomoc v případě nějaké nenadálé situace (náhlá 
slabost, pád, úraz apod.). Náramky jsou určené pro seniory, chronic-

ky nemocné, zdravotně postižené a jsou také nástrojem snadné komunikace s klientovými blíz-
kými, pokud už jeho zdravotní stav neumožňuje používání klasického/mobilního telefonu. Vel-
kou předností náramku je jednoduchost obsluhy a to, že ho klient může mít neustále u sebe.
 „Akce prázdniny“ – zapůjčení náramku bez aktivačního poplatku! Od 1. 7. do 30. 8. bude 
účtována pouze úhrada za zapůjčení (150 Kč/měsíc). 
bližší informace: Mgr. barbora Sedláčková, Půjčovna zdravotních, kompenzačních a rehabili-
tačních pomůcek, tel. 736 509 420, e-mail: pomucky@charitazabreh.cz 

PodHŮŘím JeSeníKŮ. Orel jednota Zábřeh zve všechny na 
14. ročník turistického a dálkového pochodu ,,Podhůřím Jesení-
ků“. Pro ,,dálkoplazy“ začíná pochod noční 50 km trasou již v pá-
tek 13. 7. ve 20.00 hod. Denní trasy – 50, 35, 25, 15 a 11 km – mají 
start stanoven na 14. 7. mezi 6.00 až 9.00 hod. Start i cíl všech tras 
je v Katolickém domě Zábřeh. 
Informace: tel. 604 501 426 nebo kubicek.jana@seznam.cz
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Sbírky z neděle 24. června: Zábřeh 9.570; Jedlí 9.000;  Svébohov 1.600; Klášterec 3.570; 
Zvole 3.040; Postřelmůvek 530 Kč.   
dARY: Jedlí – na opravy 1.000 Kč. (Jedlí – výtěžek z koncertu – na opravy 3.800 Kč).  Všem 
štědrým dárcům ať odplatí Pán.                                                     P. František Eliáš

změnY v USTAnovení KněŽí. K 1. červenci 2012 byl ustanoven 
administrátorem ve farnosti Hustopeče nad bečvou P. František Dostál. 
Naposledy budeme slavit mše svaté s P. Františkem Dostálem, coby zá-
břežským kaplanem v neděli 8. července. Přejeme P. Františkovi hojnost 
božích milostí. Ať ho Pán provází po všech jeho cestách.    
Do Zábřeha přijde „kaplanovat“ P. Pawel Zaczyk, dosud sloužící ve far-
nosti Šumperk.                                                                                        Red. 

v KoSTele Sv. bARboRY zAHRAJe HoUSliSTKA demeTeRovÁ
Houslistka demeterová představí beethovena. Světově proslu-
lá houslistka Gabriela Demeterová vystoupí ve středu 11. čer-
vence od 19 hodin v nově zrekonstruovaném kostele sv. barbory. 
Čtyřicetiletá sólistka významných světových orchestrů v součas-
né době hraje na housle z dílny italského mistra Giuseppa Roc-
cy z roku 1855 a Kašpara Strnada z roku 1795. Umělkyně, která 
koncertuje v Evropě, USA, Jižní Americe i Japonsku, v Zábřehu 
vystoupí s unikátním projektem nazvaným Ludwig van beetho-
ven – hudba a duše génia, který přibližuje v netradičním pojetí 
jednoho z největších gigantů světové klasické hudby, jeho slav-
né sonáty i lidský rozměr, a to prostřednictvím dochované kore-
spondence. Vedle Gabriely Demeterové se posluchačům před-

staví také herec Marian Roden (syn Karla Rodena) a přední slovenská klavíristka Nora Škuta. 
Koncert pořádá Zábřežské kulturní ve spolupráci s občanským sdružením Svatá barbora. Zá-
štitu nad akcí převzal starosta města František John. Volné vstupenky lze zakoupit v pracovní 
dny od 8 do 17 a v sobotu od 9 do 13 hodin v infocentru kulturního domu.

TRAdiČní PěŠí PoUŤ do KRÁlíK z moRAvSKÉ TŘebovÉ
 12.-14.7.2012 – 18. RoČníK 
 Pouť začínáme ve čtvrtek 12. 7. - vycházíme v 6.01 hod. od 
františkánského kláštera z Moravské Třebové. 1. nocleh je ve vlast-
ním spacáku v Heřmanicích (zdarma), 2. nocleh pro zájemce v 
Králíkách (loni za 250 Kč/os.). 
 Další informace: 731 600 089 P. František, 724 417 112 Irena 
Wölfelová.
P.S. Pokud byste se chtěli zúčastnit (třeba i místo letošní zru-
šené pěší pouti ze zábřeha do Králík) obraťte se na výše uve-
dený tel. kontakt. 
 Pokud byste se chtěli s poutníky zúčastnit mše svaté na Hoře matky boží – bude sla-
vena v sobotu 14. července v 8.00 hod.  red. 
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