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6. 8. 2017
Ročník XXIV., číslo 31

svátek proměnění páně
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, tys při slavném proměnění svého Syna v přítomnosti Mojžíše a Eliáše 
upevnil víru apoštolů a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti;
pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho, 
abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen

Žalm 97   Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
1: Dan 7,9-10.13-14                              2: 2 Petr 1,16-19                                       Ev. Mt 17,1-9
Ordinárium: Břízovo č. 503   
příště Ebenovo č. 504 

„Pane, je dobře, 
že jsme tady. 
Chceš-li, 
postavím tu tři stany: 
jeden tobě, 
jeden Mojžíšovi 
a jeden Eliášovi.“

Mt 17,4
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svátkY A pAmátkY tÝDne
Úterý 8. srpna památka sv. Dominika, kněze 
Středa 9. srpna svátek sv. Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 

(Edity Stein). Pocházela z Breslau. Ve 14 letech opustila víru židovských 
rodičů. Studovala na dvou universitách a dosáhla doktorátu z filosofie. 
Pak prošla konverzí a po sv. křtu v r. 1922 učila asi 10 let u dominikánek 
při klášteru sv. Magdalény. V roce 1934 vstoupila ke karmelitkám v Ko-
líně-Lindenthalu, kde 15. 4. 1938 složila sliby. Z důvodu pronásledová-
ní židů v Německu, odešla na konci roku 1938 do holandského kláštera 
v Echtu. Odtud byla gestapem dopravena do plynové komory koncentrač-
ního tábora v Osvětimi-Březince, kde ona i její sestra odevzdaly svůj život 
Bohu jako oběť za svůj lid.

Čtvrtek 10. srpna svátek sv. Vavřince, mučedníka   
Pátek 11. srpna  památka sv. Kláry, panny

ZměnY v ZáBŘeŽskÉ FArnostI. Vítanou změnou bude v Zábřeze stálá přítomnost 
dalšího kněze – P. Bohuslava Směšného. Od minulé neděle několikrát již slavil v kostele 
sv. Bartoloměje mši svatou. Někteří z vás si ho mohou pamatovat jako duchovního správ-
ce na Hoře Matky Boží v Králíkách a od roku 2010 jsme se s ním v Zábřeze setkávali při 
kněžských děkanátních radách. V té době vypomáhal štíteckému faráři s duchovní sprá-
vou farnosti Horní Studénky. red.

poDěkování. Chvála Kristu a Marii, touto cestou chci poděkovat vám všem, kteří jste 
na mě pamatovali v modlitbě při mé dlouhodobé hospitalizaci. Věřím, že opět, až přijde 
čas,  budu moci sloužit Bohu a farnosti. Pán Bůh vám odplať.  Pavla Houserková 

poUtní sLAvnost nA HoŘe mAtkY BoŽí U kráLík. Na slavnost Nanebevze-
tí Panny Marie v úterý 15. srpna 2017 budou 
v poutním kostele na Hoře Matky Boží u Krá-
lík slouženy mše svaté v 10 hod. a v 17 hod. 
následující neděli 20. srpna 2017 bude 
poutní mši v 10.00 hod. celebrovat J. e. kar-
dinál Dominik Duka op, arcibiskup praž-
ský. Pan kardinál také po mši svaté požehná 
pamětní desku připomínající období interna-
ce v 50. letech 20. století a čtyřicetileté půso-
bení Kongregace Sester Neposkvrněného Po-
četí Panny Marie na tomto poutním místě.
Celá poutní slavnost bude zakončena mší svatou v 15 hod., kterou bude celebrovat rektor 
poutního kostela P. Karel Moravec. Všichni poutníci jsou srdečně zváni!

poZvánkA nA konCert. Přijměte pozvání na společný koncert scholy Gaudium 
a mužského pěveckého sboru Řádu sv. Huberta, který se uskuteční v kostele sv. Barbory 
v neděli 20. srpna v 17.00 hod. Jako host vystoupí varhaník a varhanář Petr Strakoš a po-
sluchačka konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži Eliška Hrochová. 
 Vstupné dobrovolné. 
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vÝUkA náBoŽenství v roCe 2017/2018.
Přihlášku k výuce náboženství najdete v kostele sv. Bartoloměje u novin, a také si ji můžete 
stáhnout ze stránek zábřežské farnosti: http://rkfzabreh.rps.cz.  red.

I Letos mŮŽete pomoCI LIDem nA HAItI skLenICí voDY 
Připít si sklenkou kohoutkové vody a zaplatit za ni libovolnou částku. V Zábřeze – Café 
Bar Lucerna, Castaňa Tex-Mex, Levandulová kavárna, Santorini. Více o situaci na Haiti či 
o tom, jak jí Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá, na www.haiti.cz.

vsetínskÝ FestIvAL UnIteD od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017
Součástí programu budou žánrově různorodá hudební vystoupení hudebních interpretů 
domácích a zahraničních (např. Adam Bubik, Adonai, ESPÉ, Pavel Helan, Timothy, Blue-
tree, John de Jong, TGD a další).
Na programu bude více než 20 seminářů, 14 praktických workshopů, divadelní předsta-
vení, filmové projekce s diskuzí, oddělený program pro děti (5 - 10 let) a sportovní vyži-
tí. Návštěvníci budou moci využít také poradenskou nebo modlitební službu.  Podrobné 
informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.festivalunited.cz. Krátké video 
o loňském ročníku UNITED naleznete na adrese https://youtu.be/tr2YDFtIBcI

farnost zvole       farnost zvole

sbírka z neděle 30. července 4.510 kč. Dary: na Haiti 250,- na „Cestu 121“ 250 kč. 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
poUŤ nA tUrZovkU se uskuteční v sobotu 19. 8. 2017 
Cena 350 Kč, odjezd z Jestřebí v 5.00 hod., ze Zábřeha - Valová 5.10 hod. a ze Zvole 5.15 
hod. Hlásit se můžete na tel. čísle 608 311 469. 
   Na společně prožitou pouť se těší Helena Pěničková.

poDěkování. Děkuji všem farníkům ze všech obcí farnosti Zvole, kteří se zapojili a po-
máhají obnovit areál fary (fara, hospodářská budova i farní dům). 
Stejně tak děkuji všem, nejen ze Zvole ale i z děkanátu Zábřeh, kteří mi pomáhají zprovoz-
nit kněžský byt na faře ve Zvoli.  P. František Eliáš

Tuto neděli 6. srpna v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Male-
tíně.  
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JAk v DěJInáCH pŮsoBí LáskA BoŽí
(Mk 1,14-20)
 Boží láska napravuje naše pochybení, dějiny nás 
hříšníků, protože nás neopouští nikdy, ani když tuto 
lásku nechápeme.
 Ježíš povolává Petra, Ondřeje, Jakuba a Jana během 
rybolovu, a oni hned odkládají sítě a následují Jej. 
 To je vlastní Bohu, Boží lásce – totiž připravovat 
cesty... Připravovat životy a každého z nás. Nečiní z nás 
křesťany spontánním rozením. Připravuje. Chystá nám 
cestu. Připravuje náš život již dávno.
 Zdá se tady, že Šimon, Ondřej, Jakub a Jan byli de-
finitivně vyvoleni. Nebyli však v této chvíli definitivně věrní! Po tomto vyvolení chybovali, 
kladli Pánu nekřesťanské nabídky, zapírali Pána. Petr obzvláště, i ostatní měli strach, báli 
se a utekli. Opustili Pána. 
 Po Zmrtvýchvstání pak Pán v této přípravě pokračoval až do Letnic. A po Letnicích 
také. Takto nás Pán připravuje po mnoho generací.
 Pomysleme na rodokmen Ježíše Krista, na onen seznam: ten zplodil toho a ten zas 
toho a toho... Na tomto seznamu dějin jsou hříšníci a hříšnice. Jak to Pán dokázal? Zasáh-
nul, upravil cestu, reguloval věci. Pomysleme na velkého Davida, velkého hříšníka a po-
tom velkého světce. Pán to umí! Když nám říká: „Věčnou láskou jsem tě miloval“, jde právě 
o toto. Pán již před mnoha generacemi myslel na nás, na každého z nás.
 Líbí se mi myšlenka, že Pán má smýšlení podobné jako manželé, kteří očekávají naro-
zení dítěte. On nás v těchto dějinách vždycky očekává a pak nás během dějin provází. Toto 
je věčná Pánova láska: věčná, ale konkrétní! Ale také láska rukodělná, protože On postu-
puje tak, že tvoří dějiny a připravuje cestu každému z nás. Taková je Boží láska, která nás 
miluje odevždy a nikdy nás neopustí! Prosme Pána, abychom poznali tuto něhu Jeho srd-
ce. Je to úkon víry a není snadné tomu věřit.
 Protože náš racionalismus nevěří: Pán mezi tolika lidmi myslí na mne? Ano, připra-
vil mi cestu. S našimi maminkami, babičkami, otci, dědy a pradědy... Pán tak jedná. To je 
Jeho láska: konkrétní, věčná i rukodělná. Modleme se, prosme o tuto milost chápání Boží 
lásky. Ale nikdy ji nelze zcela pochopit! Lze ji vnímat, plakat, ale pochopit ji odtud nelze. 
I z toho je zřejmé, jak obrovská je tato láska. Pán nás již odedávna připravuje, jde s námi 
a připravuje druhé. Je stále s námi! Prosme o milost chápat srdcem tuto obrovskou lásku.
  Z homilie papeže Františka 13. 1. 2014 (Radio Vatikana) 
Znamením toho, že jsme na dobré cestě, je hluboký pokoj, duchovní útěcha, Boží láska 
a schopnost vidět všechny věci v Bohu.  (papež František) 

kAtoLICkÝ tÝDeník 31
 Před 25 lety – 4. srpna zemřel kardinál František Tomášek. O čtyřiceti letech Tomáš-
kova biskupského působení v době nesvobody, ale také o jeho proměně z opatrného v roz-
hodného pastýře s historikem Jaroslavem Šebkem. 
 „Proč potřebujeme Evropskou unii?“ Článek, kde se svým úhlem pohledu dívá na tuto 
problematiku politik Hayato Josef Okamura a „Cesta do hlubin neonacistovy duše“ – možná 
nejdiskutovanějším dokumentu posledních let, který vstoupil do českých kin.   red.



5

noví kněŽí v ZáBŘeŽskÉm DěkAnátU
K „loňským“ kněžím v zábřežském děkanátu patří také P. Ján Jakubovič CM z Loštic. 

Jaké bylo vaše dětství? máte hodně 
sourozenců? Je to taková zvláštní otáz-
ka. Myslím, že moje dětství bylo takové 
normální. Narodil jsem se a celý svůj ži-
vot až do vstupu do Misijní společnosti 
sv. Vincenta de Paul jsem prožil na vý-
chodním Slovensku. Bylo to takové zají-
mavé, maminka pocházela od polských 
hranic a její rodina byla rusínského pů-
vodu a tatínek pocházel od maďarských 
hranic. Mám dva sourozence.

vaše nejoblíbenější hra v dětství – jed-
na karetní hra. Nevím, jak se jmenuje 
česky.

věnujete se nějakému sportu a o co se 
zajímáte ve volném čase? Asi bych konstatoval spolu s papežem sv. Janem XXIII., že ze 
všech sportů mě nejvíc zajímá šach, ale i to bylo pravdou spíš v semináři. Nevěnuji se spor-
tu, ale musím říct, že rekreačně mě moc baví cyklistika. No – mám rád i společenské hry. 
Poslední hra, která mě zaujala, se jmenuje „Osadníci z Katanu“.

Čeho se nejvíc bojíte? Vlastního selhání. Nedokážu si představit svůj život v nějaké opuš-
těnosti, někde sám, nebo žít s vědomím, že mě lidé nemají rádi.

vaše cesta do semináře byla přímá, nebo jste si prošel nějakým „civilním“ zaměstná-
ním? Moje cesta za kněžstvím byla spíš klikatou než přímou cestou. Vyučil jsem krejčím, 
pak jsem si udělal nadstavbu = maturitu, šel na rok na vojnu a poté jsem pracoval 8 let 
jako čalouník na SAD.

nacházíte rozdíly v životě křesťanů na moravě a na slovensku, v polsku? Určitě, rozdíly 
jsou. Prošel jsem si Dobruškou, tak mužů konstatovat, že je rozdíl mezi kulturami od vý-
chodního Slovenska (odkud pocházím) až po východní Čechy (kde jsem působil). Mám 
pocit, že moravská kultura, teda ohledně křesťanů, se dost přibližuje té slovenské. 

vaše životní motto? Nemám jedno životní motto. Moc mě oslovují životní příběhy svět-
ců, kteří byli laskaví a pokorní. Kdybych to měl shrnout jako motto, tak bych řekl: „Las-
kavost a pokora“.

Jaké jídlo vám nejvíce chutná? Mám rád špagety, francouzské brambory, ale nepohrdnu 
ani řízkem 

Chtěl byste něco osobního vzkázat našim čtenářům. Měl bych jeden vzkaz: Nebojte se 
usmívat. Ať se evangelium šíří skrze úsměv, radost a naději.
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červenovodsko        červenovodsko

sbírky z neděle 23. července: Domov důchodců sv. Zdislavy 215; Mlýnický Dvůr 410; 
Červená Voda 1.925 Kč. 
Dary: Moravský Karlov na Haiti 100 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov 

POZVÁNÍ NA POUŤ. K pouti na Křížovou horu jste zváni tuto neděli 6. srpna. Poutní 
mše svatá bude slavena v 10.30 hod. 
 Mše svatá v Písařově bude v 8.45 hod.  P. Vitalij Molokov 

farnosti spravované z klášterce

sbírky z neděle 30. července: Jedlí 2.300; Klášterec 1.100; Svébohov 1.400 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

svÉBoHov
 POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ 13. srpna: poutní mše svatá v 10.30 hod., 
svátostné požehnání ve 14.30 hod. 

poUŤ ke sv. HeDvICe. Římskokatolická farnost Svébohov  připravu-
je na úterý 19. září poutní zájezd do Polska ke sv. Hedvice Slezské  do ba-
siliky v TRZEBNICI  za WROCLAWÍ, dále navštívíme seminář salvato-
riánů v BAGNĚ a WROCLAW. 
Duchovní doprovod P. Wladyslaw Mach SDS. Cena zájezdu je 350 Kč. 
Do 20. 8. 2017 závazné přihlášky přijímá osobně Marie Šanovcová,
Svébohov 142 nebo na telefonu 583 412 138; 732 307 218. Místa a časy odjezdu budou 
zveřejněny.

lošticko    lošticko    lošticko

sbírka z neděle 30. července: Loštice 2.728 Kč, v Moravičanech minulou neděli 1.589 Kč 
a sbírka z neděle 23. července byla 2.922  Kč.  
 Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti.  Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
   P. Kristián Libant

Děkuji všem brigádníkům. Příští BRIGÁDA na faře v Lošticích bude ve čtvrtek od 15.00 
a v sobotu také od 15.00 hod. 

Ve dnech od 28. do 30. srpna bude na faře v Lošticích probíhat pŘíměstskÝ táBor 
pro DětI od 6 - 12 let, v čase od 8.00 do 16.00 hod. 
Poplatek na osobu (příspěvek na stravu) je 50 Kč na den. Hlásit se můžete u otce Jana, nej-
později do 20. 8. 2017.  P. Kristián Libant

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

poDěkování patří všem brigádníkům, kteří položili dlaždice kolem severní a východ-
ní  stěny kostela sv. Stanislava, za účelem snížení vlhkosti stěn. Pán Bůh zaplať.  
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postřelmovsko    postřelmovsko

v tomto jubilejním roce slavíme v neděli 13. srpna další 
FAtImskÝ Den. 
V Postřelmově bude v kostele od 18.00 hodin mariánská 
pobožnost – modlitby před sochou Panny Marie Fatimské. 
V tento den můžeme získat plnomocné odpustky a mnohé 
milosti. Všichni jste srdečně zváni.

sLAvnost nAneBevZetí pAnnY mArIe oslavíme: 
v pondělí 14. srpna v Chromči v 17.00, v Postřelmově v 18.30 hodin
a v úterý 15. srpna v Lesnici v 17.00 a v Leštině v 18.30 hodin.  P. Vladimír Jahn 

štítecko    štítecko    štítecko
sbírky z neděle 30. července: Štíty 2.130; Horní Studénky 1.140; Cotkytle 467 Kč. 
Děkujeme za dar 3.000 Kč na rekonstrukci pastorační místnosti na faře.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

 v pátek 11. srpna v 18.00 hod. bude v kostele, v rámci Českého varhanního festivalu, 
varhanní koncert. Hraje varhaník Pavel Svoboda. 

poUŤ ve ŠtíteCH. v neděli 13. 8. v 9.00 hod. bude poutní mše svatá s pobožností 
k panně marii Fatimské. při mši svaté bude sbírka na opravy. 

Ve 14 hod. bude v kostele koncert Spirituál kvintetu. Vstupné v předprodeji na IC města 
stojí 100 Kč, na místě před koncertem 120 Kč. 
 Oba koncerty pořádá Město Štíty. Všichni jste srdečně zváni.

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 30. července: Lubník 1.110; Tatenice 1.140; Hoštejn 10.952; Kosov 510 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

 Od pondělí 7. do pátku 11. srpna včetně nebudou ve farnostech mnou spravovaných 
slaveny mše svaté.

poUtní mŠe svAtá k pAnně mArII nAneBevZAtÉ BUDe nA korUně 
v neDěLI 13. srpnA ve 14.30 hod.

slavnost nanebevzetí panny marie – změny mší svatých: 
 Lubník – v pondělí 14. srpna ve 14.30 hod. (Tatenice nebude)
 Hoštejn – v úterý 15. srpna v 18.30 hod. 
 (ve středu 16. srpna mše svaté nebudou)
  

ADorAČní Den FArnostI LUBník prožijeme ve čtvrtek 17. srpna
 Výstav Nejsvětější svátosti od 15.30 hod., mše svatá v 18.30 hod. 
 (v Hoštejně mše svatá nebude).                                P. Jaroslav Přibyl
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sbírky z neděle 30. července: Zábřeh 10.130; Postřelmůvek 920 Kč.
Dar z Horních Studének na kněžský seminář 10.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

BrIGáDA nA skLáDání sUŠenÉHo ovoCe
 REPARTO Zábřeh s.r.o. přijme i letos na dočas-
nou výpomoc (předběžně v měsících září - listopad) 
až 50 zaměstnanců pro zakázku kompletace ovoc-
ných košíků. Úkolem zaměstnanců je skládání suše-
ného ovoce do košíků z potravinářské dýhy pro vá-
noční trhy. Jedná se o práci s potravinami, je proto 
vyžadována bezinfekčnost pracovníků a platný zdra-
votní průkaz pro práci v potravinářském průmyslu 
(vystaví obvodní lékař).
 Zakázka je realizována na pracovišti v Lošti-
cích, v prvním patře obchodního domu Jednota - 
COOP (Nám. Míru 14/23, vchod ze zadního traktu 
přes rampu). 
 Pracovní doba ve všední dny je 6-14 hodin, dle potřeb výroby a zájmu ze stran brigád-
níků bude zavedena také odpolední směna (14-22 hodin), případně ranní směna o sobo-
tách a státních svátcích. 
 Finanční odměna je stanovena dle vyrobených kusů, mzda je počítána podle plnění 
výkonové normy na hodinový ekvivalent od 68 Kč/hod. Šikovnější, zodpovědnější a rych-
lejší pracovníci si však mohou vydělat podstatně více. Práce je vhodná jako přivýdělek pro 
lidi dlouhodobě nezaměstnané, seniory či studenty. Zaměstnáme také již pracující, kteří 
nutně potřebují další přivýdělek do rodinného rozpočtu –  přizpůsobíme směny tak, aby 
mohli zvládat obě zaměstnání. 
 Zájemci o toto sezónní zaměstnání se mohou hlásit u manažerky výroby Marcely 
Klimkové, mobil: 736 509 432, email: info@reparto.cz. 
 Nástup do zaměstnání předpokládáme začátkem září nebo v posledním srpnovém 
týdnu. Zapojte se do naší „sladké“ zakázky i dobrého kolektivu dílny. Pošlete tuto nabídku 
i svým známým. Děkujeme za Váš zájem!

DoBrovoLnICkÉ CentrUm DoBroDrUH HLeDá oběta-
vou a vzdělanou dobrovolnici, která by byla ochotna pomoci dívce 
(8. třída ZŠ) s matematikou. 
Zájemci mohou s nabídkou kontaktovat vedoucího dobrovolnické-
ho centra Tomáše Oreheka, na telefonu 736 529 295, e-mailu: dob-

rovolnicke.centrum@charitazabreh.cz nebo osobně v zázemí na ul. Žižkova 17


