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20. 8. 2017
Ročník XXIV., číslo 33

20. 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, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; 
vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností
a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, 
že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby. 
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 67   Ať tě, bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
1: Iz 56,1.6-7                                             2: Řím 9,1-5                                       Ev. Mt 15,21-28
Ordinárium: latinské č. 509                   příště Olejníkovo č. 502

„Smiluj se 
nade mnou, 
Pane, synu 
Davidův!“ 

 Mt 15,22
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 21. srpna Památka sv. Pia X., papeže
Úterý 22. srpna Památka Panny Marie Královny 
Čtvrtek 24. srpna Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

PozvÁnKA nA KonCeRT. Přijměte pozvání na společný koncert scho-
ly Gaudium a mužského pěveckého sboru Řádu sv. Huberta, který se usku-
teční v kostele sv. Barbory tuto neděli 20. srpna v 17.00 hod. Jako host vy-
stoupí varhaník a varhanář Petr Strakoš a posluchačka konzervatoře P. J. 
Vejvanovského v Kroměříži Eliška Hrochová. Vstupné dobrovolné.   
 redakce

PATRoCiniUm A HodY v zÁbŘeze
ve čtvrtek 24. srpna slavíme svátek sv. bartoloměje, pat-
rona farního a děkanského kostela 
a AdoRAČní den zÁbŘeŽSKÉ FARnoSTi. 
Začneme mší svatou v 9.40 hod., poté bude následovat krát-
ký varhanní koncert Ivana Kozáka a následně adorace před 
Nejsvětější svátostí. Jednotlivá společenství zajistí, aby byl 
farní kostel po celou dobu otevřený pro všechny, kteří se 
přijdou s díky, chválou i prosbami pomodlit před Nejsvě-
tější svátostí. Den ztišení před Pánem zakončíme mší sva-
tou v 18  hod. 

PATRoCiniUm A HodY – neděle 27. SRPnA 
V neděli 27. srpna doprovodí zpěvem mši svatou  6.50 hod. 
schola pod vedením Pavly Houserkové, mši svatou v 8.30 
hod. pěvecký sbor Carmen pod vedením Karola Ozorovského. (Mše svatá bude slavena 
také v 18.00 hod.) 

Svátostné požehnání udělí ve 14.30 hod. P. František Eliáš a od 15.00 hod. jste všichni sr-
dečně zváni na tradiční FARNÍ DEN za Katolický dům.

FARní den
Hlavním hostem FARníHo dne bude náš bývalý farář a děkan P. František eliáš, je-
muž bychom i touto formou chtěli poděkovat za jeho dlouholeté působení v naší far-
nosti. 
v RÁmCi FARníHo dne vYHlAŠUJeme SoUTěŽ o neJlePŠí ŠTRŮdl – nemu-
sí být nutně s jablky, každá varianta, třeba i slaná je možná. Vámi přinesené štrůdly bude 
hodnotit odborná porota ve složení P. František Eliáš, P. Radek Maláč a P. Bohuslav Směš-
ný. Štrůdly je třeba doručit na zahradu za Katolickým domem do 16.00 hod. 
Pokud byste přinesli i nějaké jiné hodové dobroty k pohoštění spolufarníků, bude to vítá-
no – není to však podmínkou. 
Možnost zakoupení pohoštění, např. párku v rohlíku, piva i nealka bude samozřejmostí... 
Pro děti skákací hrad, soutěž v lukostřelbě, jízda na poníkovi (a možná přijde i kouzel-
ník)… Přijďte všichni povykládat a posedět se svými spolubratry/sestrami i se svými kně-
žími. O. Radek Maláč
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Ohlášky
V sobotu 2. září v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

vstoupí do stavu manželského
bc. Petr Švub z Kolšova a mgr. eva Poulíková z Kolšova

V sobotu 2. září v kostele sv. Barbory v Zábřeze
mgr. Tomáš dostál z Moravské Třebové a mgr. Anna domluvilová ze Zábřeha

V sobotu 9. září v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci – Hejčíně
uzavřou manželství

ing. Petr mrázek a mgr. marie Štýbnarová ze Zábřeha

ARCidieCÉzní PoUŤ Rodin A den S RodinnÝm ŽivoTem 
nA SvATÉm HoSTÝně. Srdečně zveme všechny rodiny v sobotu 26. srpna 2017 na Arci-
diecézní pouť rodin K PANNĚ MARII SVATOHOSTÝNSKÉ. 
10.15 hod. POUTNÍ MŠE SV. na venkovním pódiu: hlavní celebrant Mons. Jan Graubner, 
zpěvem a hudbou doprovodí „Děcka ze Skoronic“;
PŘEDNÁŠKA Jitky Krausové; Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI;
stanoviště plné her a soutěží; skákací hrad; fotokoutek; OCHUTNÁVKA receptů Luboše Ná-
gla; AUTORSKÉ ČTENÍ Magdy Strejčkové; RŮŽENEC pro seniory v bazilice; v 15.30 svá-
tostné POŽEHNÁNÍ 
   Podrobnosti k programu na: www.rodinnyzivot.eu www.rodinnyzivot.cz
ČeSKomoRAvSKÁ FATimA – KoClíŘov vás v roce Fatimského jubilea zve v sobotu 
2. září na program Mariánské soboty. Odjezd ze Zábřeha – Valové v 11.30 hod. Hlásit se 
můžete osobně nebo na tel. 732 805 427.   Ludmila Korgerová 

PoUTě nA vŘeSovoU STUdÁnKU
Do roku 1989 byly poutě zakázány a kněží mohli sloužit mši svatou jen se souhlasem církev-
ních tajemníků na určených místech. V roce 1988 nastoupil do Vel-
kých Losin a Loučné  P. František Eliáš a působil zde do roku 1992, 
kdy odešel do Zábřehu. 
Do  listopadu 1989  přicházel s věřícími na toto místo soukromě. 
Po roce 1990 se snažil obnovit tradici poutí na Vřesovou studánku 
o svátku Panny Marie Bolestné 15. září. 
Během devadesátých let se ustálil termín na sobotě nejbližší svátku 
Panny Marie Bolestné.
V roce 2002 se stal v Losinách  a Loučné nad Desnou administrá-
torem P. Milan Palkovič.  Po jeho nástupu se začaly konat pravidel-
né bohoslužby také poslední sobotu v srpnu, jako poděkování za 
prázdniny.
V SOUČASNOSTI BÝVAJÍ PRAVIDELNÉ POUTĚ VŽDY V PO-
SLEDNÍ SOBOTU V SRPNU A DRUHOU SOBOTU V ZÁŘÍ VE 
14.30 hod. 
leToS příští sobotu 26. srpna a 9. září 2017.
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Svátek sv. Bartoloměje 
 Natanael (Bartoloměj) se vyskytuje v Novém zá-
koně výslovně na dvou místech Janova evangelia: 1, 
43-51 a 21, 2.  I přesto, že o něm víme málo, stačí to  
k tomu, abychom se jím nechali inspirovat. Podívejme 
se na první příběh.
 Natanael ležel pod fíkovníkem. Je možné a prav-
děpodobné, že tam skutečně ležel, ale evangelista Jan 
se zajímá i o detaily. Ležet pod fíkovníkem má ve sku-
tečnosti i svůj symbolický význam. Kdo leží pod fí-
kovníkem, ten rozjímá o Tóře – Zákoně Hospodino-
vě. Natanael se tedy připravuje na setkání s Mesiášem 
četbou a studiem Písma. Že to tak skutečně bylo, vycí-
tíme z několika drobností v příběhu. Tak například, když  Filip Natanaelovi oznamuje, že 
nalezl Mesiáše, o kterém se psalo v Písmu, Ježíše z Nazareta, Natanael odpovídá ovlivněn 
četbou proroků: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Anebo Ježíšova výzva, 
že uvidí věci větší než praotec Jákob (Gn 28, 12). Ježíš, vidící do srdce člověka, mluvil ja-
zykem, který byl Natanaelovi vlastní.
 Natanael se připravoval na setkání s Mesiášem četbou a studiem Písma. To samé mů-
žeme zažít i my, když budeme trpělivě a s pravidelností rozjímat Písmo svaté. „Mluv, Pane, 
tvůj služebník naslouchá.“ „Kdo čte, nemluví, ale poslouchá.“ Jistě uslyšíme jeho hlas. Jistě 
poznáme mezi řádky jeho tvář. Jistě se Písmo stane světlem pro naše kroky. Máme naději, 
že zažijeme to, co zažil Natanael – Bartoloměj.
 Druhý příběh, ve kterém Natanael vystupuje je zázračný rybolov. Spolu s ostatními 
apoštoly se setká s Ježíšem zmrtvýchvstalým. V tomto okamžiku se stává apoštolem – tedy 
v překladu „poslaným“. Ježíš jej poslal hlásat radostnou novinu o tom, že Bůh se stal jed-
ním z nás, aby nám ukázal Boží blízkost a tedy i štěstí bez míry pro ty, kteří v něho uvěří.
Podle církevních otců představuje moře svět – zvláště v jeho chaotičnosti, nepřehlednos-
ti a marnosti. Ryby jsou symbolem lidí a síť je církev. Apoštolové na přání Pána spustí síť 
a zahrnou množství ryb. Takové množství, že by se síť za normálních okolností trhala, ale 
protože je to z Boží milosti, síť se neroztrhne.
 Natanael – Bartoloměj jde životem a hlásá radostnou zvěst. Podle legendy jej hlásání 
stálo kůži. Tu mu stáhli, aby ho mučili a nakonec zabili. Lidová moudrost používá obrat 
„sedřít mu kůži“. Natanael přišel sice o kůži, ale ne o věčný život.
 Vidíte, další inspirace pro náš život z víry. Stojí mi za to Ježíš a Boží království? Svatý 
Bartoloměji, oroduj za nás!  (převzato ze stránek www.pastorace.cz)

APoŠTolÁT modliTbY 
Každý, kdo se chce modlit spolu s papežem Františkem na konkrét-
ní úmysly, se může zapojit do apoštolátu modlitby. Měsíčně se nabízí 
tři úmysly k modlitbě: všeobecný nebo evangelizační, dále urgentní, 
který je vypracován z podnětu papeže a reaguje na aktuální události, 
a národní, jejž navrhují místní biskupové. Více naleznete na strán-
kách www.jesuit.cz/am.
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TUTo neděli KonČí CeloSTÁTní SeTKÁní mlÁdeŽe v olomoUCi
Svatý otec vyjadřuje duchov-
ní blízkost u příležitosti 6. Ce-
lostátního setkání mládeže 
v Olomouci, jehož mottem je 
„Nebojte se!“ a které se také in-
spiruje Mariiným chvalozpě-
vem: „Veliké věci mi učinil ten, 
který je mocný.“ (Lk 1,49)
Svatý otec František vyprošuje hojné vylití darů Ducha Svatého pro plodné putování na ces-
tě dobra. Všechny mladé v České republice svěřuje nebeské ochraně Panny Marie a prosí 
o modlitbu za svou službu nástupce svatého Petra. Zároveň uděluje ze srdce přítomným bis-
kupům, kněžím a řeholníkům a zvláště všem drahým mladým apoštolské požehnání, přiná-
šející pokoj a duchovní horlivost. Kardinál Pietro Parolin, státní sekretář

modleme Se zA venezUelU
Bratři a sestry, Venezuela prožívá těžké chvíle. Zemí zmítají nepokoje, 
obyvatele sužuje chudoba, mnoho lidí je mrtvých, zraněných a zadrže-
ných. Jsme katolická, tedy všeobecná církev, a to kromě jiného zname-
ná, že když se děje něco špatného či bolestného na druhé straně plane-
ty, tak se nás to týká.

Vyzývám Vás tedy k modlitbě za tuto zkoušenou zemi, aby v ní zvítězilo právo, základní 
svobody člověka i respekt a láska k bližnímu. 
   kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský a předseda ČBK

farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 13. srpna byla ve zvoli 3.220 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Tuto neděli 20. srpna v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně. 
PASToRAČní A eKonomiCKÁ RAdA FARnoSTi zvole se sejde - po brigádě - ve 
čtvrtek 28. září v 19.30 hod.na faře.
PŘíPRAvA nA biŘmovÁní ve FARnoSTi zvole začne na faře ve Zvoli ve středu 
6. září v 19.00 hod. 
 

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 13. srpna: Písařov 735; Červená Voda Šanov – pouť 3.099; Jakubovice – 
pouť 1.866 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov 

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 13. srpna: Jedlí 1.400; Klášterec 1.000 + dar na opravu fary 5.000; Svébo-
hov 4.200 + dar na opravu fary 5.000 a na potřeby farnosti 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 13. srpna: Štíty – na opravy 6.080; Horní Studénky 1.800; Cotkytle 690 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

Farnost Štíty:
  Děkujeme všem poutníkům, kteří přispěli do sbírky na opravy částkou ve výši 6.080 Kč. 
Pán Bůh ať odmění jejich štědrost.
Farnost Horní Studénky:
  Děkujeme za dary: na „Cestu 121“ – 10.000 Kč, TV NOE 5.000 Kč, Proglas 5.000 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.   P. Jacek Brończyk 
 

TRAdiČní vÝSTAvA PodzimníCH KvěTin JiŘin 
Se KonÁ v KUlTURním domě v HeRolTiCíCH 
U ŠTíTŮ TUTo v neděli dne 20. 8. 2017 od 10.00 
do 16.00 Hod. I tentokrát pro Vás pořadatelé připravili 
překvapení. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude pou-
žit na rekonstrukci zvonové stolice v místním kostele sva-
tého Jana Křtitele.

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 13. srpna: Lubník 900; Tatenice 650; Hoštejn 1.600; Kosov 600; Koruna – 
pouť 1.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde v HOŠTEJNĚ tuto neděli 20. srpna v 18.00 hod. 

změny bohoslužeb v neděli 27. srpna:  Kosov 7.45, Hoštejn 9.00, Tatenice 13.30, Lubník 
v sobotu v 18.30 hod.

FARní den v TATeniCi  v neděli 27. SRPnA. Srdečně zveme k prožití společného 
odpoledne nejen tatenické farníky. Začneme mší svatou ve 13.30 hod., po níž budeme po-
kračovat již tradičně na farním dvoře. Občerstvení zajištěno. Za příznivého počasí zakončí 
farní den ohňostroj.  P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

PozvÁnKA do ÚSovA – PoUŤ zA SvATÝm RoCHem
Kdo by chtěl uctít památku sv. Rocha  mší svatou, může tak učinit 
tuto neděli 20. srpna v 8.00 hod. v kostele sv. Jiljí v Úsově (slouží 
P. Petr Souček), nebo ve středu 23. srpna v 16.00 v kapličce nad 
městem, zasvěcené sv. Rochovi (slouží P. Petr Šimara).
Obě liturgie doprovodí chrámový sbor kostela Povýšení svatého 
Kříže v Dubicku.
Po skončení mše svaté můžete tuto neděli na kopci za Úsovem 
navštívit množství atrakcí a stánků s rozmanitostmi z celého 
světa. 
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lošticko        lošticko        lošticko

Ve dnech od 28. do 30. 8. bude na faře v Lošticích probíhat PŘíměSTSKÝ TÁboR PRo 
děTi od 6 do 12 let. Tábor bude probíhat denně od 8.00 do 16.00 hod. Poplatek na oso-
bu (příspěvek na stravu) bude 50 Kč na den. Hlásit se můžete u otce Jana, nejpozději do 
20. srpna 2017.
nA FAŘe v moRAviČAneCH zAŘizUJeme děTSKoU KlUbovnU. 
Přijmeme nepoškozené hračky, materiál k výtvarné činnosti a bytové doplňky do klubov-
ny. Věci můžete přinášet v průběhu srpna a začátkem září na moravičanskou faru. 
Děkujeme za pomoc.
Už dnes se u mne můžete hlásit na jednodenní pouť do Wambeřic, která se uskuteční 
v sobotu 4. listopadu.  Otec Ján Jakubovič

* * *
z KniHY děTi PíŠí boHU
 Milý Bože, můj brácha je děsnej. Říká, že sem hloupej, protože sem malej (je mi 8).  
Chtěl bych se tě zeptat, jestli si taky dělal hlouposti když si byl malej. Nějakou povodeň, 
vichřici, nebo si třeba úplně zničil nějakou zemi? Chtěl bych, abys mi fakt odpověděl. 
  Milan 
  Milý Bože, sem kluk, to je fakt důležitý, abys mě pochopil a moh mi pomoct. Moje ka-
marádka Fanynka je o rok starší než já. Myslíš, že je to v pořádku? Její maminka neví že 
spolu chodíme. Díky Honzík (8 let) 
 Milý pane Bože, děkuji ti že si nám dal nebe, zvířata a moře. Děkuji ti i za tvoje nové 
stvoření jako jsou počítače. Co dalšího chystáš? Ludva (9 let)
 Milý Bože, brat mi hovoril ako sa rodia deti. Ale mne sa to nezdá. Marika
 Milý Bože, kdybych já byl Bohem, mě by to tak dobře nešlo. DRŽ SE! (bez podpisu)

KTeRÁ modilTbA Je neJlePŠí?
 Existuje mnoho způsobů modlitby. Nejdůležitější je udě-
lat si na modlitbu čas. Jak se modlíš je méně důležité než to, že 
trávíš s Bohem kvalitní čas. 
 Modlit se může každý. Můžeš se modlit o samotě nebo 
s druhými. Všichni ve skutečnosti potřebujeme obojí, stej-
ně jako to udělal Ježíš: věrně chodil s ostatními do synagogy 
modlit se a číst Písmo, ale také odcházel na tiché místo, aby se 
modlil o samotě. Existuje mnoho způsobů modlitby – nad Písmem svatým, Otčenáš nebo 
Růženec, liturgická modlitba nebo kontemplace a mnoho jiných způsobů. 
 Nedělej si starosti co říct, Bůh se jen tak neurazí tím, jak budeš mluvit. Je až příliš 
šťastný z toho, že jsi s ním. 
 Je velmi dobré vyhradit si každý den nějaký čas na osobní modlitbu. Můžeš tak s Bo-
hem prohlubovat svůj vztah a prožívat s ním každý den, i když si pokaždé jeho přítomnost 
neuvědomuješ. Modlitbou dáváš Bohu možnost, aby tě vedl správným směrem.
Udělat si na modlitbu čas je tím nejdůležitějším – čas je vzácný, protože ho můžeš prožít 
pouze jednou.  (z knihy Michela Remeryho Tweetuj s Bohem)
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Sbírky z neděle 13. srpna: Zábřeh 9.244; Postřelmůvek 700 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  O. Radek Maláč
Dary - na farnost 1.000, na Radio Proglas 1.000 na TV NOE 1.000, na kněžský seminář 
500 Kč.
OPRAVA ZPRÁVY Z MINULÉHO TÝDNE: Na likvidaci lepry byla z Rovenska odeslána 
částka 2.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  redakce 
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 farnos-
ti: http://rkfzabreh.rps.cz. red.

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

nAbídKA bRiGÁdY nA SKlÁdÁní SUŠenÉHo ovoCe. 
Jako již každoročně i le-
tos budeme realizovat 
v dceřiné sociální firmě 
REPARTO Zábřeh s.r.o. 
na pracovišti v Lošticích 
zakázku kompletace ko-
šíků se sušeným ovocem. 
Firma celoročně zaměst-
nává 23 lidí se zdravot-
ním postižením. Na ob-
dobí září – listopad se 
zde otevírá příležitost pro dalších až 50 brigádníků na krátkodobou, sezónní výpomoc z řad 
studentů, čerstvých a stále aktivních seniorů, žen na rodičovské dovolené, nebo třeba peču-
jících osob, které na chvíli (na 1, 2 nebo 3 měsíce) mohou přijít na zcela jiné myšlenky a my 
je ve starosti o jejich blízké rádi zastoupíme. Více informací zájemci najdou na webu www.
reparto.cz
SeTKÁní PeČUJíCíCH. Milí pečující, i když je pro vás složité najít si chvíli čas k občerst-
vení a posile jen pro sebe, přesto je to čas potřebný. Chcete-li načerpat, vypovídat se, vzájem-
ně se povzbudit, nabízíme vám setkání svépomocné skupiny pečujících. Sejdeme se ve středu 
23. 8. od 16.00 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).
PŘiJmeme PeRSonÁlní PoSilU. Charita Zábřeh aktuálně hledá nového spolupracov-
níka/spolupracovnici na pozici sociální pracovník/sociální pracovnice sociální rehabilitace. 
Služba SOREHA se zaměřuje na podporu lidí s chronickým duševním onemocněním ambu-
lantní formou v zázemí v Zábřehu nebo přímo v terénu u nich doma. Více informací je mož-
né najít na webu www.charitazabreh.cz

* * *
Katolický týdeník 33 informuje o celostátním setkání mládeže v Olomouci, na tematické 
dvoustraně otevírá téma závislosti, zejména na alkoholu. Jak vznikají, a k čemu slouží papež-
ské modlitební úmysly, se dozvíme z obsáhlého článku „Vrátit se k modlitbě s papežem.“


