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4. 6. 2017
Ročník XXIV., číslo 22

slavnost
seslání ducha svatého

Zábřeh, Maletín, Zvole
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, 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

Žalm 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: Olejníkovo č. 502       příště Břízovo č. 503 

„Pokoj vám! 
Jako Otec 
poslal mne, 
tak i já 
posílám vás.“

Jan 20,21
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svátKY a PaMátKY tÝdne
Pondělí 5. června Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
Čtvrtek 8. června  svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
Zábřeh – mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 hod. a v 17.30 hod. 

BIŘMování v KatedRále sv. václava v oloMoucI
Tuto neděli, o Slavnosti Seslání Ducha Svatého bude v katedrále svatého Vác lava v Olo-
mouci otec arcibiskup Jan udělovat svátost biřmování také 16 biřmovancům ze Zábřežska.  
  P. František Eliáš

Maletín. Tuto neděli 4. června v 15.00 hod. bude v kostele sv. Mikuláše v Maletíně mše 
svatá obětována za farnost Čeladná, která darovala maletínskému kostelu motor pro po-
hon varhan.  P. František Eliáš
 

PastoRaČní Rada FaRnostI ZáBŘeh se sejde v úterý 6. června od 18.00 hod. 
v zasedací místnosti na Charitě Zábřeh.  P. František Eliáš

děKanátní Rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 7. června 
v 8.00 hod. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

PRvní svaté PŘIJíMání. Ve farnosti Zvole přijmou děti poprvé Ježíše Krista v Eucharistii 
v neděli 11. června při mši svaté v 10.15 hod. a v Zábřeze v neděli 18. června v 8.30 hod.   
  P. František Eliáš

v PáteK 9. 6. noc KostelŮ v ZáBŘeZe – PRoGRaM 
Kostel sv. BaRtoloMěJe
19.00 – 22.00 hod. – komentované prohlídky kostela, 
kůru a varhan, muzea ve věži
19.00 – 22.00 hod. – sakristie, promítání dokumentu 
„Zvonaři sobě“
19.00 – 22.00 hod. – SMS pro Boha: možnost vhození 
osobní prosby nebo přímluvy 
19.00 – 22.00 hod. – prezentace Charity Zábřeh
 Na Noc kostelů připravila Charita Zábřeh v dě-
kanském kostele sv. Bartoloměje tvoření pro děti i do-
spělé z PET vršků. 
 Formou fotografií a příběhů představí také Do-
mácí hospicovou péči – jakýsi pomyslný hospic na 
„kolečkách“, službu, která rodinám pomáhá prožít ži-
vot společně s blízkými až do konce jejich života.
19.00 – 21.00 hod. – varhanní hudba 
21.00 – 22.00 hod. – zpívá Rytmická schola od sv. Bar-
toloměje
Kostel sv. BaRBoRY 
18.00 – 22.00 hod. – prohlídka kostela a věže 
18.00 – 19.00 hod. – hrají žáci ZUŠ Zábřeh 
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tIP na PŘíŠtí soBotu
v sobotu 10. června jsme zváni slavit do hoštejna, zvláště do kostela sv. anny na slav-
nostní mši svatou v 11.00 hod., kterou bude celebrovat biskup Mons. Josef hrdlička při 
příležitosti výročí 750 let obce hoštejn.
Hoštejn slaví 750 let od první písemné zmínky o obci. V roce 1267 vydal významný český 
šlechtic, nejvyšší komoří krále Václava I., Boreš z Rýzmburka zakládající listinu pro kláš-
ter Koruna Panny Marie v Krasíkově. Ve zmiňovaném dokumentu je jako jeden ze svědků 
uveden Mutysone de Honstein, který je považován za purkrabího na Borešově hoštejn-
ském hradě. Již několik roků skupina dobrovolníků ve spolupráci se zastupitelstvem obce 
pracuje na zvelebování areálu kdysi výstavného hradu. Významné výročí společně s tím, 
co všechno se během posledních let „na hradě“ událo, přivedlo vedení obce k myšlence 
pojmout oslavy stylově v duchu středověku. 
Program oslav začíná v 8 hod. ráno a zakončen bude ve 22.00 hod. ohňostrojem. Občerst-
vení a bohatý program pro děti i dospělé je zajištěn. Více informací na www.hostejn.cz 

Foto 3D modelu možné podoby hradu v době jeho největšího rozkvětu (okolo roku 1440)

v kulturním domě zahraje Jaroslav svěcený
V sále kulturního domu se v neděli 11. června uskuteční koncert 
světoznámého houslového virtuosa, proslulého popularizátora 
houslové hry a uznávaného znalce historie a stavby houslí Jaro-
slava Svěceného. Toho v Zábřehu doprovodí jeden z nejlepších 
klavíristů mladé generace Václav Mácha.
V programu koncertu zazní například sonáta Ludwiga van 
Beethovena, skladby A. Dvořáka, B. Smetany, skvělé houslo-
vé sólo z pohádky Radúz a Mahulena od Josefa Suka či skladba 
Strings for NY Jaroslava Svěceného věnovaná New Yorku, kde 
Mistr často koncertuje.
Vstupenky na akci, která se koná za podpory Olomouckého kra-
je a Nadace Život umělce, jsou stále k dispozici. Držitelé karty 
Bravo mají slevu 30 Kč. Koncert má začátek v 17 hodin.
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duch svatÝ – doKonavatel
 V den svého nanebevstoupení slíbil Ježíš svým apoštolům, že 
jim pošle Ducha Svatého a svůj slib dodržel (Lk 24,46-53). Ježíšo-
vých příslibů seslání Ducha Svatého můžeme v Písmu najít pate-
ro, uveďme některé z nich. 
 Stalo se tak hlavně v průběhu Ježíšovy řeči při poslední veče-
ři a pak při jeho odchodu – Nanebevstoupení na hoře Olivetské. 
Tuto Božskou osobu, Ducha Svatého nazývá Ježíš „Obhájcem“, 
jindy „Utěšitelem“ a možno ji nazvat i „Dokonavatelem“ díla Bo-
žího ve stvoření světa, jak jsme to vyjadřovali už jako malé děti 
v základních pravdách víry: „Bůh Otec nás stvořil, Bůh Syn nás 
vykoupil a Duch Svatý posvětil.“
 A proč Ježíš takto Ducha Svatého nazýval? Vzpomeňme si, 
jak se chovali apoštolové, když jejich Mistr a Pán zemřel na kříži! Utekli a schovali se. Do-
konce i potom, co Pán Ježíš vstal z mrtvých, se schovávali. Uzavřeli se do domu, aby si tak 
uchránili svůj život a přežili hanbu, kterou by jim lidé mohli vmést do tváře: „Tak skončil 
váš Pán – jako zločinec mezi zločinci.“ 
 Ale jak veliká změna se stala u apoštolů, když na ně sestoupil Duch Svatý v podobě 
ohnivých jazyků! Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý 
dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spoči-
nul jeden; (Sk 2,1-3) K domu, kde apoštolové bydleli, se seběhlo mnoho lidí. 
 Apoštolové, naplněni Duchem Svatým začali mluvit jazyky, kterým se nikdy neučili 
a vyprávěli o Ježíši, o jeho zmrtvýchvstání. V Jeruzalémě byli zbožní lidé ze všech národů 
na světě, a všichni jim rozuměli. 
 Také nám Duch Svatý pomáhá v našich úkolech, které máme zvládnout. Když si s ně-
čím nevíme rady, nevíme jak pomoci druhému, zvykněme si prosit o pomoc Ducha Sva-
tého – on je náš Pomocník. 
 I dobré zrno, aby přineslo úrodu, potřebuje světlo, teplo a vláhu. Stejně tak je tomu 
i u lidí. Nestačí, abychom znali Boží pravdy, Desatero, abychom navštěvovali kostel. Potře-
bujeme také světlo teplo a vláhu, kterou nám dává Duch Svatý. Ten oplodňuje naše křes-
ťanství. Ježíš Kristus svou smrtí položil základy vykoupení, ale na Duchu Svatém je, aby 
toto vykoupení přivedl k věčné naší spáse. On nám dává sílu a odvahu Krista následovat, 
abychom dosáhli věčného cíle. 
 Papež Jan XXIII. na počátku svého úřadu provolal: „Lidé, otevřete okna svého srd-
ce vanutí Ducha Svatého a nezamlžujte je svými špatnými činy!“ Jinými slovy – udržujte 
srdce čisté, aby v něm mohl působit Duch Svatý, naplňoval a proměňoval srdce svých věr-
ných, aby přinášela ovoce hodné křesťanství.  P. Antonín Pospíšil 

Zde jsme, Pane, Duchu svatý, přijď k nám a zůstávej s námi, svou milostí se vlij do našich srd-
cí! Uč nás, co máme činit a kam dospět, ukaž nám, jak máme působit. 
Ty, jenž nadevše miluješ poctivost, nedopusť, abychom uvedli ve zmatek tvůj spravedlivý řád.  
Ať nás nesvede z cesty nevědomost, neovlivní lidská pochvala a přízeň, nepokazí úplatnost či 
falešné ohledy. 
Dej, ať nás s tebou pojí jedině tvá milost,  abychom byli v tobě svorně zajedno a v ničem se ne-
uchýlili od pravdy.  Amen. (Z modlitby koncilních otců, 1962)
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naBídKa PRáce v cíRKevníM ZdRavotnIctví v PRaZe
Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského 
v Praze, která je jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí v České 
republice, hledá nové kolegy v oboru všeobecná sestra, zdravot-
nický záchranář, ošetřovatel a sanitář. Snažíme se udržet vysoký 
standard ošetřovatelské péče, jež se neobejde bez motivace, která 
u mnohých našich zaměstnanců souvisí také s jejich vírou. Svě-
dectví Kristu, lékaři duše i těla se tak děje v konkrétní službě u lůž-
ka nemocného na oddělení in terní medicíny, chirurgie, rehabi-
litace, paliativního oddělení, ošetřovatelských lůžek, dětského de toxifikačního oddělení 
a také mnoha ambulancí. Snažíme se tento jedinečný projev křesťanské víry udržet a roz-
víjet. Pomozte nám dále nést charizma sester boromejek, ve kterém se snoubí odborná 
práce s projevem křesťanské víry.  sM Bohuslava Kubačáková,

gen. představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Kontakt: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 336/36,
118 33  Praha 1 - Malá Strana, telefon: 257 197 111, mail: nmskb@nmskb.cz

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 28. května: Lubník 970; Tatenice 1.110; Hoštejn 1.100; Kosov 1.550 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
 společenství Modlitby chlapů se sejde v neděli 11. června v 18.00 hod. v Tatenici na 
faře.  P. Jaroslav Přibyl

červenovodsko        červenovodsko

sbírky z neděle 28. května: Domov důchodců sv. Zdislavy 433; Písařov 27. 5. – biřmování 
7.403; Jakubovice 1.084; Červená Voda 2.413; Janoušov 930 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

vIGIlIe seslání ducha svatého v kostele sv. Matouše v Červené vodě bude 
v sobotu 3. 6. od 17.30 hod. Průběh: adorace Nejsvětější svátosti s prosbou za uzdravení 
duše i těla, prosba o naplnění Duchem Svatým. Poté zpěv a modlitba chval s možností při-
jmout individuální přímluvnou modlitbu (hlavně za uzdravení a vylití Ducha Svatého). 
Všichni jsou srdečně zváni.

	PRvní svaté PŘIJíMání v Červené Vodě je tuto neděli při mši svaté v 10.30 hod. 
V Písařově bude tuto neděli 4. 6. mše svatá mimořádně v 9.00 hod. 
  PastoRaČní Rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 5. 6. v 16.45 
hod. na faře v Písařově. PastoRaČní Rada farnosti Červená Voda bude v pondělí 5. 
6. v 18.30 hod.

na noc KostelŮ vás zve farnost Červená voda v pátek 9. 6. od 18.00 hod. do Mo-
ravského Karlova. Začínáme mší svatou pro děti v 18.00 hod. V 19.00 úvod, 19.15 divadlo 
(Salesiáni Ostrava), 20.00 hod. volná prohlídka kostela, výstava ornátů, 21.00 hod. koncert 
Velkého chrámového sboru z Rudy nad Moravou.  P. Radek Maláč
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lošticko    lošticko    lošticko

sbírky z neděle 28. května: Loštice 3.437; Moravičany 1.480 Kč. Pán ať odmění Vaši štěd-
rost.  P. Kristián Libant, CM

Dnešní nedělí končí velikonoční období a začíná liturgické mezidobí. Od zítřka se nebu-
deme modlit „Raduj se nebes královno“, ale modlitbu „Anděl Páně“.
noc KostelŮ v MoRavIČanech – pátek 9. 6. od 18.30 hod. 
Všichni jste srdečně zváni.
Pozor!!! Z tohoto důvodu je změna mší svatých. V Moravičanech bude mše svatá místo 
ve čtvrtek v pátek v 18.30 hod. na zahájení Noci kostelů. V Lošticích bude mše ve čtvrtek 
v 18.00 hod. a v pátek nebude. 
  Brigáda na faře v lošticích bude ve čtvrtek od 15.30 a v sobotu od 10.00 hod.
  náboženství v Lošticích bude v úterý ve 14.30, v Moravičanech tento týden nebude.
	PŘíPRavY letoŠního stanování na FaRsKéM dvoŘe jsou již v plném 

proudu, a proto bychom rádi poprosili i letos ochotné hospodyňky o přípravu nějaké-
ho pokrmu nebo věnování nějakých potravin. Pokud již víte, jakou formou byste moh-
li pomoci, nahlaste podrobnosti H. Bednářové nebo otci Kristiánovi. Děkujeme.

  Zveme všechny ministranti z vincentínských farností na setKání MInIstRantŮ 
do BansKé BYstRIce na Slovensko. Setkání se uskuteční 23.–25. června 2017. 
Cena 270 Kč je poplatek za ubytování. Nahlásit se můžete u otce Jana.

  Bohoslovci CM pod vedením P. Jana Jakuboviče CM organizují v dnech od 8.–12. srp-
na 2017 akci „5 dní s vIncentínY“. Je pro kluky od 15–25 let. Akce se uskuteč-
ní na Slovensku na Oravě. Cena je 1.000 Kč. Víc informací na tel. 604 296 423 u otce 
Jana.

farnosti  spravované  z  klášterce

sbírky z neděle 28. května: Jedlí 2.400; Klášterec 1.300; Svébohov 1.800 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach sDs 

Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého hudebního fon-
du uvádí v neděli 11. června 2017 v 18.00 hodin v prostorách Obecního 
domu Svébohov jarní koncert členů Moravské filharmonie Olomouc MU-
SICA EXCELSIA. Vstupné dobrovolné. 

noc KostelŮ 9. 6. 2017  /  Program noci  kostelů ve svébohově  
Kostel bude otevřen od 18 do 22 hod. V 19.30 hod.  - společný koncert scholy Gaudium 
a Mužského sboru ŘS. Výstava fotografií ze života farnosti a opravy fary.
Od 18 hod. do 19 hod. bude otevřena i kaple  českobratrské církve evangelické.
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postřelmovsko    postřelmovsko

PRvní svaté PŘIJíMání bude neděli 11. 6. v 11.00 hod. v Postřelmově a v Lesnici 
v 9.00 hod. 
Mše sv. s nedělní platností bude Chromči v sobotu 10. 6. v 18.00 a v Sudkově v 16.30 ho-
din.  P. Vladimír Jahn 
noc KostelŮ – Kostel sv. MatouŠe – pátek 9. 6. 2017
17.00 – 17.45 hod. – mše svatá za obyvatele Postřelmova a návštěvníky Noci kostelů; 
18.00 – 18.45 hod. – beseda s panem Luďkem Štiplem o životních příbězích a osudech 
šumperské židovské komunity spojená s výstavkou na toto téma; 
19.00 – 20.30 hod. – prohlídka kostela s možným výkladem, prohlídka sakristie spojená 
s promítáním krátkého filmu o postřelmovských zvonech, výstavka věnovaná varhanám, 
varhaníkům a chrámovému sboru, program pro děti; návštěvníci kostela si mohou zapálit 
svíčku na vlastní úmysl; 
20.30 – 21.15 hod. – koncert šumperského pěveckého souboru Avonotaj 
21.15 hod. – svátostné požehnání
 19.00 – 20.30 hod. – zpřístupnění hrobky Bukůvků s odborným výkladem 
 19.00 – 20.30 hod. – prohlídka kapličky sv. Prokopa s možným výkladem 

noc KostelŮ v lesnIcI – pátek 9. 6. od 18.00 do 22.00 hod. 
 Můžete se těšit na divadelní hru o sv. Jakubovi „Syn hromu“ v podání všech dětí 
farnosti (v 18 hod.), varhanní půlhodinku, ve 20 hod. zpívání se Scholale, kytarové duo 
bratrů Skalických; prohlídky kostela včetně věže a varhan s výkladem, hry a kvízy pro děti; 
kronika a fotografie ze života farnosti.

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 28. května: Mohelnice 4.603; Úsov 7.517; Studená Loučka 200 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara     

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 28. května: Štíty 1.960; Horní Studénky 980 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty 
 V neděli 11. 6. bude ve Štítech PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.
 V neděli 11. 6. bude sbírka na opravy pastorační místnosti.
 

NOC KOSTELŮ – 9. 6. 2017 
Přijměte naše srdečné pozvání na noc kostelů ve Štítech. Začátek akce zahájí v 16.15 
hod. zvonění kostelních zvonů. Dále pak následuje v 16.30 hod. mše svatá s doprovodem 
Scholy, v 17.15 hod. prezentace historie a současnosti kostela, komentované prohlídky, od 
19.00 hod. program pro děti – putování za pokladem, ve 20.00 hod. koncert skupiny Ma-
dalen, ve 21.30 hod. prohlídka kostela za svitu svíček a na závěr možná i milé překvape-
ní. Během celého programu bude možnost občerstvení vedle kostela – zajišťuje Kavárna 
u Hamarek.

 V neděli 11. června v 15.00 hod. mše svatá na Olšanských Horách...
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sbírky z neděle 28. května: Zábřeh 9.180; Zvole 4.170; Postřelmůvek 600 Kč. 
daRY: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 1.000 Kč, na Haiti 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

tuto nedělI Je ve vŠech FaRnostech sBíRKa na cíRKevní ŠKolství

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

hledáMe PosIlu do tÝMu. 
Charita Zábřeh nově zaměstná KOORDINÁTORA / KOORDINÁTORKU 
VEŘEJNÉ SLUŽBY. Úkolem bude připravovat a řídit pracovní aktivity, do 
kterých jsou zapojováni lidé v hmotné nouzi, dlouhodobě nezaměstnaní. Po-
drobnosti o této tvůrčí i smysluplné činnosti zájemci najdou na webu www.
charitazabreh.cz

YtonGové cIhlY na sochání
 Pro klienty SOREHY (sociální rehabilitace) sháníme pár kusů velkých ytongových cihel. 
Využijí je při kreativním tvoření, které konají jako jednu z forem relaxace. Pokud takové 
cihly máte a můžete věnovat, ozvěte se, prosím, na telefon vedoucí služby Jany Koberové: 
736 509 466. Děkujeme.
soReha – je služba pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Zaměřuje se na podpo-
ru rozvoje jejich schopností, dovedností, samostatnosti a odpovědnosti tak, aby se mohli 
začlenit do každodenního života a aktivit, které jsou běžné pro jejich vrstevníky. Projekt 
vznikl v polovině roku 2016 a jeho cílem je podpořit uživatele při hledání bydlení, zaměst-
nání, využívání činností, kterými vyplní svůj volný čas, při vyřizování osobních záležitos-
tí, při péči o své zdraví, domácnost či navazování sociálních vazeb. Dopomoc je poskyto-
vána formou ambulantní (v zázemí Charity) i terénní (přímo u nich doma).

doBRovolnIcKé centRuM hledá oBětavou doB-
RovolnIcI pro emeritního lékaře ve věku 91 let ze Zábřehu. 
Nejlépe společenskou ženu, která má ráda literaturu, nebrání se 
občasné výpomoci s provozem domácnosti a dokáže též milým 
slovem pohladit lidskou duši. Zájemkyně mohou kontaktovat 
vedoucího Tomáše Oreheka, na telefonu 736 529 295, e-mailu: 
dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz nebo osobně v záze-
mí na ul. Žižkova 17.

daRuJte nePotŘeBné RáMeČKY. 
Pro tvoření s dobrovolníky a uživateli služeb využijeme pro Vás nadbytečné rámečky na 
obrázky a fotky (do maximálního formátu A4). Najdete-li na půdě, v šuplíku nebo v garáži 
rámeček v použitelném stavu, neostýchejte se jej prosím doručit přímo do zázemí dobro-
volnického centra nebo na recepci Charity. Předem mnohokrát děkujeme!
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