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16. 7. 2017
Ročník XXIV., číslo 28

15. neděle v mezidobí
zábřeh

zvole, Maletín
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 ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; 
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje 
křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje. 
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 65  Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek. 
1: Iz 55, 10-11 2: Řím 8, 18-23  Ev. Mt 13, 1-23
Ordinárium: Břízovo č. 502
příště Ebenovo č. 503

Do dobré půdy 
bylo zaseto u toho, 
kdo slovo slyší a chápe, 
takže přináší užitek, 
a vydá jeden stonásobný, 
druhý šedesátinásobný, 
jiný třicetinásobný. 

Mt 13,23
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 17. července bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží 
Čtvrtek 20. července sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 
Sobota 22. července  svátek sv. marie magdaleny; zábřeh – mše sv. v 7.00 hod. 
Svatá Marie Magdalská je spíše než příkladem kajícího života vzorem života plně zasvěce-
ného toužebnému hledání Pána. Ačkoli Ježíše viděla umírat potupnou smrtí, ačkoli pocítila 
tíhu velkého kamene, jenž uzavřel jeho hrob, přesto po něm tato žena nepřestala toužit a hle-
dat jej. Ukazuje tak, jak skutečná láska nezná pokoje a nikdy se neunaví, neboť se nejedná 
o obyčejný přirozený cit, nýbrž o lásku, kterou sám Kristus vlévá do srdcí svých věřících, když 
si je jako první zamiloval a položil za ně svůj život. Je to stále stejná Boží láska – Duch Svatý. 
(Svatí na každý den – svazek III.)

Tuto neděli v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. mikuláše v maletíně. 
                                                                                                                  P. František Eliáš

noví PomoCní biSKUPovÉ 
V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti, 
která se 5. července 2017, konala na Velehradě, byla zveřejněna jména 
dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. 
Stali se jimi P. Antonín Basler, kancléř arcibiskupství a Mons. Josef Nuzík, 
generální vikář.
Jejich biskupské svěcení bude 14. 10. 2017 v 10 hodin v katedrále 
sv. václava v olomouci. red. 

NALÉHAVÝ MODLITEBNÍ ÚMYSL PAPEŽE FRANTIŠKA
NA MĚSÍC ČERVENEC
za solidaritu s rodinami jihoamerické venezuely a s jejich ze-
mřelými, kteří byli zavražděni během pouličních manifestací – 
modleme se za ukončení násilí a hledání pokojného a demokra-
tického řešení současné krize.

Ohlášky
V sobotu 29. července uzavřou církevní sňatek:

v kostele sv. Bartoloměje Karel Goth a Romana Nedvědová ze Zábřeha
a v kostele sv. Barbory Ondřej Pchálek z Hněvkova a Anna Volková ze Zábřeha

PoděKovÁní. Velký dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na opravě 
a přípravě kaple v RÁJEČKU k poutní mši svaté. 
Všem hodně Božího požehnání a ochrany panny Marie a svatých CYRILA A METODĚJE. 
  S díky Josef Flášar

farnost   zvole             farnost   zvole

PoUŤ nA TURzovKU se uskuteční v sobotu 19. 8. 2017. 
Cena 350 Kč, odjezd z Jestřebí v 5 hod., ze Zábřeha - Valová 5.10 a ze Zvole 5.15 hod. 
Hlásit se můžete na tel. čísle 608 311 469. 

Na společně prožitou pouť se těší Helena Pěničková.
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SYmPoziUm v JUbileJním RoCe FATimY  HRAdeC KRÁlovÉ – KoClíŘov, 
středa 4. 10. – sobota 7. 10. 2017
Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá přihlášky 
kněží i laiků k účasti na teologicko-pastorální sympo-
zium o Fatimě. 
bude zahájeno ve středu 4. 10. 2017 v Hradci Krá-
lové v novém Adalbertinu a pontifikální mší svatou  
v 18. 30 hod. v katedrále Svatého ducha na velkém 
náměstí. Sympozium bude ve dnech 5. - 7. 10. 2017 
pokračovat v Českomoravské Fatimě v Koclířově.

Hlavní hosté a přednášející budou z otců biskupů kardinál Dominik Duka OP, Mons. To-
máš Galis, biskup žilinský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký a Mons. Vlastimil 
Kročil, biskup českobudějovický.
Hosté a přednášející z portugalské Fatimy budou vícerektor poutního místa P. Vítor Cou-
tinho, Dr. Pedro Valinho, generální sekretář Světového apoštolátu Fatimy Nuno Prazéres
Přednášející z ČR: ThLic. David Bouma, Th.D., PhDr. Štěpán Maria Filip OP, P. Mgr. Jan 
Paseka a Mons. Pavel Dokládal.
Sympozium a slavení jubilea Fatimy v přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské, kterou 
převezmeme při národní pouti do Fatimy 13. 9., bude v ČR zakončeno na svátek Panny 
Marie Růžencové na 1. mariánskou sobotu 7. 10. 2017 v národním centru Fatimy v Koclí-
řově slavnostní bohoslužbou a odevzdáním naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Ma-
rie a skrze ni zasvěcením Bohu.
Účastnický poplatek 300 Kč na celé sympozium (4 dny) nebo 90 Kč na den (pro předem 
přihlášené) bude možné uhradit na místě. Na požádání pro předem přihlášené během 
sympozia zajistí pořadatelé ubytování i stravu. 

Přihlásit se je možné v Koclířově:
mobil 731 646 800 nebo e-mailem: recepce@cm-fatima.cz.
informace k podrobnému programu sympozia a Jubilea Fatimy v českých a morav-
ských diecézích na www.fatima2017.cz

15. – 20. 8. 2017 zAČínÁ CeloSTÁTní SeTKÁní mlÁ-
deŽe v olomoUCi. Jedná se o mimořádnou příležitost, 
jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství círk-
ve. obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti 
využili. Přihlásit se můžete na webu: olomouc2017.signaly.cz. red. 

Se začátkem letošních prázdnin se do zábřežského děkanátu dostavily změny a není jich 
málo. Do společenství kněží přibudou dva noví, P. Vitalij Molokov a P. Petr Souček. Setkávat 
se s nimi budeme nejenom v „ jejich“ farnostech, ale i v děkanském kostele sv. Bartoloměje při 
děkanátním setkání kněží, před svátky a ve zpovědnicích. 
Loni přišli do děkanátu také noví kněží. S ročním zpožděním se představí na stránkách FI. 
Připravili jsme si pár otázek, poprosíme o odpovědi – a snad se „urodí“. Na rozhovory se mů-
žete těšit v příštích číslech FI.

redakce
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nAděJe PRo KAŽdÝ den – (Carlo Carretto - DEJ MI SVOJI VÍRU)
Blahoslavená jsi, protože jsi uvěřila. Nepotřebovala jsi přesvědčit se o tom očima. Ty jsi 
uvěřila ve svého zmrtvýchvstalého Syna a to ti stačilo. Věřit ve zmrtvýchvstání Ježíše, to 
znamená zajisté věřit, aniž se vidí.
Maria, znovu mi řekni: Co se stalo ten den? Bylo to lehké pro vznikající církev, pro Petra, 
pro apoštoly, pro učedníky, přesvědčit se o tom, že Kristus byl vzkříšen? A odkud přišlo 
přesvědčení? Protože jej viděli? Co se děje viděním, když člověk putuje půl dne společně 
s Ježíšem po cestě do Emauz, aniž by ho poznal? (Lk 24.16)
Ne, nikoliv očima se vidí Kristovo zmrtvýchvstání: pouze ve víře. Oči se nechají lehce 
oklamat, nanejvýš vidí znamení. Zejména, když je to Boží slovo: potom začal od Mojžíše, 
probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahu-
je. (Lk 24.27)
Boha člověk potkává ve víře. Jeho samotného zakoušíme v lásce. A víra je temná.
Naděje je bolestná. Láska je křižovaná. Maria, pomoz mi věřit, dej mi svou víru. Řekni mi, 
co znamená věřit ve vzkříšení tvého Syna.
Nuže tedy, řeknu ti to, a nezapomeň to. Když vidíš, jak bouře kosí lesy, jak zemětřesení ničí 
města, jak oheň pohlcuje tvůj dům, potom si řekni: věřím, že les znovu vyroste, že země se 
znovu uklidní, že svůj dům znovu vystavím. Když slyšíš pověsti, že bude válka a lidé ko-
lem tebe zmírají strachem, neboť jeden národ se postaví proti druhému (Mt 24.7), potom 
si řekni se smělou odvahou: „Ježíš mi to předpověděl a dodal: vzpřimte se a pozvedněte 
hlavy, protože se blíží vaše vykoupení.“ (Lk 21.28)
Když ti hřích svírá hrdlo, a ty myslíš, že se zalkneš, a jsi na konci sil, řekni si: Kristus vstal 
z mrtvých a já povstanu ze svých hříchů. Když stáří nebo nemoc chtějí ztrpčit tvůj život, 
řekni si: Kristus vstal z mrtvých a učinil nová nebesa a novou zemi! Když tvůj syn prchá 
a hledá dobrodružství kdoví kde, a ty jako otec nebo matka cítíš, jak se tvoje sny hroutí, 
řekni si: Můj syn Bohu neunikne a vrátí se domů, protože ho Bůh miluje! Když vidíš, jak 
láska kolem tebe uhasíná a lidé upadají do svých hří-
chů jako pominutí a do své zrady, řekni si: Dostanou 
se na dno propasti, ale obrátí se, protože člověk ne-
může žít daleko od Boha.
Jestliže svět se ti zdá být jako jedna jediná porážka 
Boha a hnusí se ti zlotřilost, surovost a teror, válka, 
která stále se plodí, a jestliže ti země připadá jako 
chaos, řekni si: Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, aby 
přinesl záchranu a jeho spása je už přítomná mezi 
námi. Když tvůj otec nebo tvá matka, tvůj syn nebo 
tvá dcera, tvá nevěsta nebo tvůj nejmilejší přítel leží 
před tebou na smrtelné posteli a ty na ně hledíš se 
smrtelným strachem před odloučením, řekni sobě 
i jim: Znovu se uvidíme v Božím království, mějme 
odvahu!
To znamená věřit ve vzkříšení. To není všechno.
Věřit ve vzkříšeného Krista znamená ještě něco jiné-
ho. Znamená pro matku Terezu z Kalkaty pozvedat 
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umírající z ulice a pro tebe činit podobně, znamená pro Martina Luthera Kinga vzdoro-
vat smrti a pro tebe rovněž vydávat svůj život za své bratry. Znamená to pro bratra Rogera 
Schitze otevřít svůj konvent, aby byl světu nadějí, a tak otevři také ty svůj dům.
Každý misionář, který se vydává do světa, je vychovatelem víry ve vzkříšení.
Každé léčebné středisko pro nemocné leprou, které je zřízeno, je Credo ve vzkříšení.
Každá mírová smlouva je aktem víry ve vzkříšení. Každá služba, kterou přijímáš je aktem 
víry ve vzkříšení. 
Když odpouštíš svému nepříteli, když dáváš hladovějícímu jíst, když hájíš slabého, věříš ve 
vzkříšení. Když máš odvahu se oženit, když přijímáš dítě, které přichází na svět, když ot-
víráš svůj dům, věříš ve vzkříšení.
Věřit ve vzkříšení znamená objímat život s důvěrou, očekávat dobré od bratra, před ni-
kým nemít strach.
Věřit ve vzkříšení znamená myslit na to, že Bůh je tvůj Otec, Ježíš tvůj bratr a já, Maria, 
tvoje sestra, a chceš-li, tvá Matka.“

PoděKovÁní
Na závěr svého působení v Zábřeze chci poděkovat všem, kteří mi jakýmkoliv způsobem 
pomáhali při pastorační práci a ve službě farnostem děkanátu a stejně tak těm, kteří po-
mohli i mně osobně. Uvědomuji si, že za těch 25 let mnozí již doputovali do nebeského 
království a těm už mohu vyjádřit svou vděčnost především skrze modlitbu zvláště při sla-
vení mše svaté. Jistě bude dost příležitostí, při kterých se budeme nadále vídat, zvláště při 
setkáních kněží děkanátu v Zábřeze a při vzájemných zastupováních. P. František Eliáš

KAToliCKÝ TÝdeníK č. 28 se ohlíží za Velehradskými slavnostmi o svátku sv. Cyrila 
a Metoděje, přináší rozhovory s novými pomocnými biskupy olomoucké arcidiecéze, stej-
ně jako článek kardinála Marca Ouelleta, prefekta Kongregace pro biskupy, který se účast-
nil velehradské pouti i plenárního zasedání České biskupské konference. 
Dvoustrana je věnována sv. Hroznatovi, patronovi plzeňské diecéze, který žil na přelomu 
12. a 13. století a zemřel mučednickou smrtí.
Perspektivy se v rozsáhlém článku věnují prvenství českého meditativního snímku KŘI-
ŽÁČEK na filmovém festivalu v Karlových Varech.

PAPeŽ FRAnTiŠeK PŘidAl novÉ KRiTÉRiUm 
PRo SvAToŘeČení KŘeSŤAnŮ

obětovat vlastní život za druhé z nadpřirozené křesťanské lásky může být nově dů-
vodem k blahořečení a svatořečení. v novém dokumentu maiorem hac dilectionem 
(větší lásku) to píše papež František. dosud existovaly tři hlavní cesty vedoucí k úctě 
oltáře: mučednictví, dále tzv. hrdinské ctnosti nebo uznání starobylé úcty. do žádné 
z těchto kategorií však nespadaly příklady mnoha křesťanů, kteří například zemřeli 
v důsledku nákazy při službě nemocným. 
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kde daruje život za své přátele (Jan 15,13). Jsou hodni 
zvláštní úcty ti křesťané, kteří následovali blíže stopy a učení Pána Ježíše a dobrovolně a svo-
bodně obětovali život za druhé a vytrvali až do smrti v tomto předsevzetí.“ 
Těmito slovy začíná papež František nový dokument ve formě motu proprio nazvaný Ma-
iorem hac dilectionem (Větší lásku). Jeho název odkazuje na citovaný Ježíšův výrok z Ja-
nova evangelia.
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 9. července:  Domov důchodců sv. Zdislavy 558; Písařov 1.636; Jakubovi-
ce 620; Červená Voda 3.268 Kč.   
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč  

PoUŤ v PíSAŘově. Farnost Písařov všechny srdečně zve na pouť do Písařova do koste-
la Rozeslání apoštolů, a to tuto neděli 16. 7. 2017. Mše svatá začíná v 9.00 hod., svátostné 
požehnání v 15.00 hod. 
Mši svatou zpěvem doprovodí schola Gaudium pod vedením Josefa Hrocha.

- Tuto neděli 16. 7. bude mše svatá v Červené Vodě až v 10.30 hod. P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

v sobotu 22. července ve 14.00 hod. bude v kapli sv. Františka z Assisi ve Strupšíně sla-
vena mše svatá. Celebruje P. František lízna. 
Po skončení mše svatá bude v lese žehnání studánky a její zasvěcení sv. Kláře. 

                                                                                                                 P. Vladimír Jahn 

farnosti  spravované  z  tateniCe

Sbírky z neděle 9. (a 2.) července:  Lubník 1.060 (3.240), Tatenice 1.970 (1.530 + dar 300), 
Hoštejn 2.200 (2.000), Kosov 550 (535 + 500 dar).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

Od pondělí 17. července do čtvrtka 20. července včetně nebudou v Hoštejně, Lubníku 
a Tatenici slaveny mše svaté.

PoUŤ Ke Sv. Anně v HoŠTeJně oslavíme v neděli 30. červen-
ce. Mše svaté budou slaveny v 9.00 a v 10.30 hodin, svátostné po-
žehnání ve 14.00 hodin. Kazatelem bude P. Martin Sekanina, spiri-
tuál církevního gymnázia v Kroměříži. 

změnY mŠí SvATÝCH: v Kosově bude mše svatá v sobotu  
29. července v 18.00 hod. 
(v neděli nebude).

SPoleČenSTví modliTbY CHlAPŮ se sejde v neděli 30. července mimořádně 
v Hoštejně u Suchých (Hoštejn 14)

oSlAvY 750 leT od PRvní PíSemnÉ zmínKY o TATeniCi. 
V rámci oslav bude v sobotu 22. července v 10.30 hod. slavena mše svatá.

                                                                                                                  P. Jaroslav Přibyl  

farnosti spravované z klášterCe

Sbírky z neděle 2. a 9. července: Jedlí 2.200 a 2.400; Klášterec 2.000 a 1.300; Svébohov 
2.100 a 1.900; Vyšehoří z neděle 2. července 740 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 
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loštiCko        loštiCko        loštiCko

Sbírky z neděle 9. července:   Loštice 3.173; Moravičany 2.173 Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
Dnešní sbírka je na potřeby farnosti. P. Kristián Libant, CM

PoŽeHnÁní SPoleČenSKo-PASToRAČní míSTnoSTi, kterou jsme nazvali „Sto-
dola“, bude tuto neděli 16. července po mši svaté. 
Po požehnání bude možnost prohlídky „Stodoly“ včetně sociálního zázemí a obeznámení 
se s průběhem a záměrem stavby.

dnes začíná FARní STAnovÁní. 

Mše svatá bude v Moravičanech i v pondělí v 18.00 hod. a ve středu v Lošticích mše svatá 
nebude. P. Kristián Libant, CM

mohelniCko    mohelniCko    mohelniCko

Sbírky z neděle 9. července:  Mohelnice 5.830; Úsov 1.425; Studená Loučka 840 Kč.  Všem 
štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara  

štíteCko    štíteCko    štíteCko
Sbírky z neděle 9. července: Štíty 1.530; Horní Studénky 916 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

zA dAR dŘevěnÉHo KŘíŽe pro společensko-pastorační místnost na štítecké faře 
s přáním Božího požehnání a s prosbou o ochranu Panny Marie děkují P. Jacek Brońc-
zyk a farníci. 

KonTeJneR PRo HAiTi
Aktuální seznam všeho potřeb-
ného do kontejneru na Haiti 
bude během sbírky na nástěnce. 
Bližší informace vám poskytne:
Eva Pecháčková,
Martin Knápek,
Marcela Axmannová.
Podrobnosti také na straně 8.

PoHoSTinnoST
oboHACUJe i nÁS SAmÉ 
Začínají prázdniny a čas dovole-
ných. Je to výzva k zastavení se, 
k vyjití ze zaběhnutých kolejí a ze zavedeného denního řádu. Můžeme více než kdy jindy 
druhým věnovat svůj čas. Přijmout je do svého domu, něco spolu pojíst, popovídat si nebo 
„jen tak spolu pobejt“. 
Pohostinnost rozšiřuje a zkvalitňuje život. Pomáhá lidem v nouzi přežít, vrací sílu, přináší 
potěšení a obohacuje. 
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Sbírky z neděle 9. července:  Zábřeh 10.200; Postřelmůvek 780; Zvole 4.290 Kč. 
Dary: Zábřeh – na Haiti 200; Proglas 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

dARY nA liKvidACi lePRY: ze Zábřeha byla dne 9. července odeslána částka 3.00 Kč. 
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“. Marie Zíková 

Charitativní  služba  Církve  v  děkanátu

dobRovolniCKÉ CenTRUm dobRodRUH HledÁ dobRo-
volníKA pro staršího pána nacházejícího se v zábřežském pobyto-
vém zařízení pro seniory. Uvítáme ochotného, společenského muže, 
který dokáže naslouchat a povzbudit milým slovem. 
Zájemci mohou kontaktovat vedoucího dobrovolnického centra Tomá-
še Oreheka, na telefonu 736 529 295, e-mailu: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz 
nebo osobně v zázemí na ul. Žižkové 17. 

SvÉPomoCnÁ SKUPinA PRo PeČUJíCí 
Milí pečující, víme, že vaše služba nezná prázdniny ani odpočinek. Zveme vás proto k se-
tkání a vzájemné podpoře, povzbuzení, načerpání sil i vypovídání se ze svých starostí. Se-
tkání se uskuteční ve středu 26. července 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity 
Zábřeh (Žižkova 15). 

KonTeJneR PRo HAiTi 
Připojte se k materiální sbírce věcí, které pomohou chudým lidem na Haiti vyučit se švad-
lenou, mít vybavenou třídu, školní knihovnu, nebo mít si čím ošetřit drobná zranění. 
Sbírku vyhlásila Arcidiecézní Charita Olomouc, která také věci do kontejneru shromaž-
ďuje.
Stěžejním úkolem je vybavit šicí dílnu, dále ale sbírka počítá také se školními pomůcka-
mi, sportovními, zdravotnickými a hygienickými potřebami, letní obuví a oblečením, ná-
řadím a moskytiérami.

Sběrným místem pro děkanát zábřeh je recepce a podatelna Charity zá-
břeh (přízemí charitního domu sv. barbory, Žižkova 15, zábřeh) a to vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 7 do 16 hodin. 
Sbírka potrvá až do 30. 9. 2017. 
Kontaktní osoba:
Kamila Smetanová, tel: 736 509 474, 
email: fead@charitazabreh.cz

PozoR! velké věci (šlapací šicí stroje, školní nábytek – žid-
le, stoly, lavice a plastový nábytek) již nebereme, v předchozích 
dnech se jich shromáždil dostatek.  

více informací na webu www.charitazabreh.cz
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