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21. 6. 2020
Ročník XXVII. číslo 25

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština

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

Žalm 69 Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
1: Jer 20,10-13 2: Řím 5,12-15 Ev. Mt 10,26-33
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic není tak tajného, že by to nebylo odha-
leno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, 
a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! 
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, kte-
rý může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se 
neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden 
z  nich nespadne na zem bez vědomí vaše-
ho Otce. U vás však jsou spočítány i všech-
ny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší 
cenu než všichni vrabci. 
Ke každému, kdo se ke mně přizná před lid-
mi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; 
ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu 
i já před svým Otcem v nebi.“

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě; vždyť ty nás 
stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
 Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU
(P. Krzysztof Leon Klat)

V evangeliu nás Pán Ježíš povzbuzuje, abychom se nebáli: Ani o osud církve – ta bude 
žít a brány pekelné ji nepřemohou. Ani o svůj osud – i my budeme žít a přežijeme o celou 
věčnost to, co nás teď ohrožuje.

Říká se, že víra v Boha vznikla ze strachu. Člověk se bál neznáma a tak mu dal jmé-
no, aby toto neznámo – boha – mohl jakýmsi způsobem oslovit nebo s ním komunikovat. 
Jenže, ze strachu roste úzkost, zoufalství, a ne naděje či víra. Víra roste opačným směrem 
– víra se rodí z důvěry, a ne ze strachu. 

Historici tvrdí, že přelom 19. a 20. století byl nejhorší dobou lidstva. 
V žádném století se vraždění, násilí, zlo, nepáchalo tak systematicky, tak masově, v tak 

velkém stylu, jako v 19. a 20. století. Když se podíváme na dnešní oblibu horoskopů, kar-
tářek, kouzelných léků a léčitelů, na všechny, kdo těží ze strachu lidí a z budoucnosti, vi-
díme, v jaké nejistotě žijeme. 

Z našich škol a veřejných budov jsme odstranili kříže a nahradili je fotografiemi stát-
níků. Po revoluci jsme ty hlavy státníků nahradili jinými obrazy – krajinek, portréty krás-
ných žen a aut. Ale ty kříže se už nevrátily. Zůstaly někde na půdě. 

Povím vám příběh ženy z  mé bývalé farnosti. Pracovala v  jedné významné firmě, 
a když povýšila a dostala svou kancelář, přemýšlela o tom, že by v té její kanceláři měl vi-
set kříž, protože byla věřící a chtěla tak svou víru dát najevo. Ale v dnešní době to není tak 
jednoduché. Lidé se takovýmto projevům vysmívají, v lepším případě neřeknou nic na-
hlas, ale v duchu si myslí, že člověk, který je věřící, je také slaboch, protože si neumí v ži-
votě poradit sám a dovolává se Pána Boha. 

A tak zvažovala, zda tam ten kříž pověsit nebo ne. Vydat se na posměch nebo se ve-
řejně ke Kristu přiznat. Nakonec zvolila tu druhou variantu a kříž pověsila, protože to, 
jak si pro sebe říkala, dlužila Bohu. Kdysi ještě za hluboké totality, když chodila do ško-
ly, zeptal se jí jeden učitel – komunista – zda je věřící, když nosí na krku kříž a ona ze 
strachu odpověděla, že ne. Vyčítala si tu svou slabost celá léta, a tak ji teď chtěla nějak 
odčinit. 

A teď si představte, jaké byly reakce lidí. Přišla kolegyně, která byla věřící. Když uvidě-
la kříž, dalo by se říct, že ji to vyvedlo z míry a vyjádřila se k tomu v tom smyslu, že každý 
si má svou víru vyznávat doma, ale tahat ji do práce se nepatří. Druhý den přišli ostatní 
kolegové a přesto, že nikdo z nich věřící nebyl, neměli  žádné námitky a nevadilo jim to. 
A tak kříž zůstal na zdi. 

Během času se v  místnosti odehrávalo mnoho jednání a  přicházeli cizí lidé. Ti, 
kteří reagovali vždy pozitivně, otevřeně přiznávali, že jsou také věřící. Jednou přišla 
paní udělat veřejný audit a to je vždy nepříjemná záležitost. Celá kontrola ale proběh-
la velmi příjemně a dalo by se říct v křesťanském duchu. A potom pán, který prováděl 
nějaké služby a říkal, že práci udělá s velikou slevou, protože Pán Bůh nám ty peníze 
vynahradí jinak. 

Tohle všechno se děje, když se nestydíme za své vyznání, protože lidé, kteří smýšlejí 
stejně, si o to víc navzájem pomáhají. 

„Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i  já se přiznám před svým Otcem 
v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.”
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
středa 24. června Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 hod.   

PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ budou slaveny každou sobotu 
v kostele sv. Barbory. Začátek v 18.00 hod. 

KURZ ALFA 
Po dvouměsíční přestávce způsobené koronavirem se na začátku června opět rozběhl kurz 
Alfa, závěrečný večer proběhne 23. 6. 2020.
V úterý 30. června v 17.00 bude ve farním kostele sv. Bartoloměje slavena mše svatá na po-
děkování za Alfu. Srdečně vás zveme. Děkujeme za vaše modlitby!
 Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová   

POUŤ K MARII GORETTI 27. 6. 2020 
Srdečně zveme na pěší pouť mládeže do Hoštejna. V 8.30 hod. se se-
jdeme na vlakovém nádraží v Zábřeze. S sebou dobré boty, oblečení, 
svačina na cestu a 30 Kč na oběd. Čeká nás adorace v Pobučí a puto-
vání zakončíme mší svatou v Hoštejně. Duchovní doprovod otec Kris-
tián Libant CM. Těšíme se na vás! animátoři Zábřeh

Přihlaste se na https://mladez-zabreh.webnode.cz

POUŤ V RÁJEČKU 
V neděli 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. Do-
voluji si vás, tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke společné 
oslavě těchto apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v 11 hodin mší svatou. Slavnost pak bude v hasič-
ském areálu pokračovat tradičním Sousedským posezením. Pro 
děti budou připraveny skákací atrakce a bohatý program v režii 
DIVADÉLKA S RADOSTÍ. Malí, ale i velcí se tak mohou těšit na 
klauniádu, balónkovou show, či autorské divadelní představení. 
Pro všechny pak kromě tradičního guláše i  občerstvení všeho 
druhu bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpoledne 
svým vystoupením zpestří populární dvojice VAŠEK a LAĎA. 
Slavnost pak ve večerních hodinách vyvrcholí OLDIES PÁRTY, 
při které největší taneční pecky 80. a 90. let namíchá DJ HONZA ČADA. Zkrátka a dobře 
sláva bude veliká, a tak nezapomeňte přijít! Za farníky z Ráječka Josef Klimek

NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ 
V neděli 5. července se národní pouť na Velehradě konat bude, ale…
vzhledem k situaci po pandemii s jistým omezením. Hlavní mše sva-
tá, pravděpodobně na nádvoří v 10.30, bude přenášena Českou televizí 
a Českým rozhlasem. 
Pouť bude bez zábavných programů a prodejních stánků. Uskuteční se 
i Večer lidí dobré vůle s koncertem.
Na Velehrad jen s místenkou; formulář na www.velehrad.eu
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O MODLITBĚ S PAPEŽEM FRANTIŠKEM (Žl 63,2-5.9) zakončení. 
„Bože, snažně Tě hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo.“

Bůh je přítel, spojenec, ženich. Modlitbou s  Ním lze na-
vázat důvěrný vztah, a Ježíš nás v modlitbě Otče náš, opravdu 
naučil obracet se k Němu řadou proseb. Boha můžeme prosit 
o všechno, o všechno; vysvětlit všechno a vypovědět všechno. 
Nezáleží na tom, pociťujeme-li ve vztahu k Bohu svoje nedo-
statky. Nejsme dobrými přáteli, nejsme vděčnými dětmi, ne-
jsme věrnými manželi. A on nás miluje nadále. Ježíš to doka-
zuje defi nitivně na Poslední večeři, když říká: »Tento kalich je 

nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá« (Lk 22,20). Tímto gestem ve 
večeřadle Ježíš předjímá mysterium Kříže. Bůh je věrný spojenec. 

Pokud lidé přestanou milovat, On miluje dále, třebaže Jej láska vede na Kalvárii. Bůh 
je stále u dveří našeho srdce. Čeká. Čeká, že otevřeme. Někdy zaklepe, ale není dotěrný, 
čeká. Bůh s námi má trpělivost, která je otcovská, jako tatínek, který nás má rád. A řekl 
bych, že je to trpělivost tatínka i maminky. Je stále nablízku našemu srdci, a když zaklepe, 
činí tak jemně a laskavě.

Zkusme se všichni takto modlit, vstupme do tajemství Smlouvy. Svěřme se modlitbou 
do milosrdných rukou Boha, dejme se prostoupit tajemstvím blaženosti, jímž je život Tro-
jice, považujme se za pozvané, kteří si nezaslouží takovou poctu. A říkejme Bohu v úžasu 
modlitby: copak Ty znáš jenom lásku? 

Bůh nezná nenávist. Je nenáviděn, ale nezná nenávist. Zná pouze lásku. K  tomuto 
Bohu se modlíme. Toto je žhnoucí jádro každé křesťanské modlitby. Bůh lásky, náš Otec, 
který nás očekává a doprovází. Vatican News

TATO NEDĚLE JE DNEM OTCŮ 
Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce 
k dítěti a roli otců ve společnosti. V mnoha zemích včetně České 
republiky se slaví třetí neděli v červnu,  tedy tuto neděli. Otcům 
k jejich svátku přejeme vše dobré a vyprošujeme Boží ochranu. 
„Táta, to je velké dítě, které jsem měl, když jsem byl malé dítě.“ 
(Alexandre Dumas)
 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 25
Komornější Noc kostelů 
Během páteční Noci kostelů se otevřelo přes 1.100 kostelů a modliteben, zatímco vloni 
1.640. 
Muži a spiritualita 
Téma, které stále více hýbe chlapskou částí církve. 
Jak by Ježíš asi vedl farnost? 
Jak by Ježíš asi vedl naše dnešní farnosti a diecéze? 
Boj o vodu v pasti techniky.
Bleskové povodně střídají období sucha. Náš životní styl a chápání přírody má vliv na ži-
votní prostředí. Co všechno musíme vzít v potaz, budeme-li chtít správně žít a jednat? 
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Blahopřání. 
Dne 26. června se dožívá 85 let pan Jan Zíka. Děkujeme mu za 
jeho mnohaletou aktivní práci pro farnost i za jeho službu mod-
litby růžence.
Do dalších let mu zdraví, Boží ochranu a přímluvu Panny Marie 
vyprošuje nejen manželka a jeho blízcí, ale i kněží a farníci. 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 27. června 
v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera tito jáhni: 
Mgr. Josef Hovád (Říkovice), Mgr. Milan Maštera (Vyškov), Mgr. Vojtěch Radoch (Ost-
rožská Lhota)

červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 14. června: Červená Voda 2.093; Jakubovice 860; Písařov 998; domov dů-
chodců 140 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 14. června: Loštice 4.867; Moravičany 1.953; Bílá Lhota 1.048 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 MORAVIČANY   
 Moravičanské okrašlovaci spolek zve na cestovatelskou přednášku na 

téma „Život v Jižní Koreji a cestování Amerikou“. Akce se uskuteční 
ve čtvrtek 25. června v  19.00 hod. v  Podloubí ve farním dvoře 
v Moravičanech. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.

 LOŠTICE 
 Adorační den farnosti Loštice. V sobotu se budeme modlit za naši farnost před Eu-

charistií od 10.00 do 18.00 hod. Celodenní adoraci ukončíme mší svatou. 

Pouť ke cti sv. Prokopa budeme slavit v neděli 5. července
Odpoledne od 15.00 do 18.00 hod. zveme všechny farníky, zvláště rodi-
ny s dětmi, na farní odpoledne na farní zahradě s posezením, pohoštěním 
a bohatými atrakcemi pro děti.
 

 Milosrdné sestry svatého Kříže z Kroměříže zvou svobodné dívky od 18 do 35 let na  
netradiční duchovní obnovu na cestách: 

 Kde? Manětín a okolí Kdy? 26. 7. až 1. 8. 2020 ■ S kým? – se sestrami a P. Petrem Sou-
kalem... se budeme těšit z krásy Boží i Jeho stvoření. 

 Dva týdny v klášteře: Kde? náš klášter v Kroměříži ■ Kdy? 17. až 30. 8. 2020 ■ při spo-
lečné, modlitbě, práci, povídání... se sestrami můžete trochu nahlédnout pod poklič-
ku života v klášteře.

Bližší informace nebo přihlášky na adrese: dokromeriz@gmail.com
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farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z  neděle 14. června: Klášterec 1.600 + dar na Proglas 1.000; Svébohov 1.700;  
Jedlí 4.000 + dar na kostel 5.000 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

JEDLÍ
V neděli 21. 6. 2020 bude pouť v Jedlí v kostele sv. Jana Křtitele, mše sv. ráno v 9.00 hod. 
a odpoledne v 15.00 svátostné požehnání. Jste srdečně zváni.

SVÉBOHOV
Senioři se sejdou před prázdninovou přestávkou ve středu 24. června v 19.00 hod. v klu-
bovně ve Svébohově. 

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 14. června: Lubník 2.540; Tatenice 1.460; Hoštejn 1.600; Kosov 950 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI V TATENICI oslavíme tuto neděli 21. června při mši 
svaté v 10.00 hod.

POUŤ K SV. PETRU A PAVLU V LUBNÍKU bude 28. června. Poutní mše svatá, spojená 
s 1. svatým přijímáním začíná v 10.00 hodin. 
Změny mší svatých: 
V sobotu 27. 6. s nedělní platností v Tatenici v 15.00 hodin (slouží P. Jan Polák),
V neděli 28. 6. v Kosově v 8.30 hodin a v Hoštejně v 10.00 hodin (slouží P. Jan Polák).
V Tatenici mše svatá v neděli 28. 6. sloužena nebude.

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 14. června: Štíty 2.400; Horní Studénky 1.200; Cotkytle 890 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
 V Herolticích v sobotu 27. 6. v 17.00 hod. jste zváni na pouť. Po skončení mše svaté 

bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
 V neděli 28. 6. při mši sv. v 9 hod. ze Slavnosti sv. Petra a Pavla 

oslavíme 10. výročí kněžství pana faráře P. Jacka.

HORNÍ STUDÉNKY
 V sobotu 27. 6. v 10.00 hod. při mši svaté bude otec biskup An-

tonín Basler udělovat svátost biřmování
 Slavnost sv. Petra a Pavla budeme slavit při mši svaté v pondělí 

29. června v 18.00 hod.
 P. Jacek Brończyk
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farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 14. června: Rájec 3.730; Zvole 5.310; Jestřebí 1.040 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

KATECHUMENI – PŘÍPRAVA NA KŘEST 
Katechumeni, kteří se připravují na svůj křest, budou pokřtěni ve farním kostele ve 
Zvoli o Slavnosti Cyrila a Metoděje v neděli 5. 7. 2020. 
V neděli 21. 6. absolvují druhé skrutinium čekatelů křtu. 
Třetí skrutinium bude následovat hned v neděli poté a poslední týden budou katechumeni 
procházet obřady nejbližší přípravy před křtem.
Pamatujte na ně, prosím, při svých modlitbách. 

Blahopřání  OTCI JANU ČUKÁŠOVI 
O Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele bude pater Ján Čukáš kap-
lan ve Zvoli, toho času spravující českou farnost v Torontu, slavit 
45 let života. 
Společně mu jako dárek k narozeninám dáme svou účast na mši 
svaté ve Zvoli ve středu 24. června v 18.30 hod. P. František Eliáš

Příští neděli 28. června v 15.00 hod. budeme slavit poutní mši svatou v Pobučí v kostele 
sv. mučedníků Jana a Pavla.

farnost  maletín              farnost  maletín

Tuto neděli 21. června v 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše bude slavena mše svatá jako ob-
vykle. 

FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO I DŘEVO NA OTOP 
Pila v Postřelmůvku během července bude zpracovávat další kulatinu z farního lesa v Ma-
letíně. Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo na pergolu 
nebo celou vazbu a případně i palivo (krajinky), můžete si je objednat. Dřevo bude zpra-
cováno dle vašich požadavků. P. František Eliáš 731 626 500

postřelmovsko              postřelmovsko

V neděli 28. 6. bude při všech nedělních bohoslužbách sbírka na odvod na arcibiskupství: 
Postřelmov 24.400 Kč (z toho Postřelmov 14.300, Chromeč 7.200, Sudkov 2.900), Lesnice 
8.900 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn

***
Papež o naději
Stále měj odvahu pravdy, ale pamatuj, že nejsi nadřazen nikomu. Pamatuj na to: nejsi 
nadřazen nikomu. I kdybys zůstal jediným, kdo věří v pravdu, nevyhýbej se přítomnos-
ti lidí. I kdybys žil v mlčení poustevny, nos v srdci utrpení každého tvora. Buď křesťanem 
a v modlitbě všechno odevzdávej Bohu.
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TUTO NEDĚLI 21. 6. BUDE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU
Sbírky z  neděle 14. června: Zábřeh 13.928, sbírka na postižené povodní ze mše svaté 
v 10.00 – prvokomunikanti 4.321; Rovensko sobotní 632, nedělní 3.135 Kč.
DARY: TV NOE 1.000, povodně 500, Mary’s Meals 600 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč  

charitativní služba církve v děkanátu
DOPLNĚNÍ K VÝSLEDKU POSTNÍ ALMUŽNY 2020 
Jak jsme v  minulém čísle FI slíbili, doplňujeme ještě výsledek Postní 
almužny o  minule chybějící farnosti: Mohelnice – 4443 Kč; Studená 
Loučka – 1284 Kč; Úsov – 1299 Kč. Celkový výtěžek v letošním roce je tedy 
61.332 Kč. Ze srdce Vám všem ještě jednou děkujeme. 

LIDÉ Z DĚKANÁTU POMÁHAJÍ PO BLESKOVÝCH POVODNÍCH V OSKAVĚ 
V několika minutách se jim život převrátil naruby. Po bleskové povodni, která se prohnala 
jejich obcí, zůstal manželům seniorského věku naprosto zpustošený dům. Vodou bylo zni-
čeno takřka vše – nábytek, přístroje, vybavení. Přišli i o zásobu potravin. Nebylo v jejich 
silách si s touto zkázou poradit, proto od Charity přijali nabídku osobní pomoci. Několik 
dnů tak osmičlenný tým pracovníků Charity Zábřeh doplněný o dobrovolníky intenzivně 
pomáhal s odstraňováním škod a návratem domácnosti do normálu.
Charita využila zkušeností se zásahy během dřívějších mimořádných událostí v ČR, povo-
lána na místo neštěstí tedy vyrážela s veškerým potřebným vybavením, nářadím a mate-
riálem. Pracovníci vyklízeli jednotlivé části budovy (koupelnu, spíž, kotelnu, garáž, dílnu, 
stodolu), vynášeli a od bláta čistili zničené věci. Hromada odpadu před domem znepoko-
jivě rostla. Zábřežští si „domů“ dovezli i 11 pytlů s mokrým a špinavým oblečením, které 
si ochotní pracovníci na víkend rozebrali, prádlo vyprali, usušili a vyžehlili.
Ve spolupráci s místním zedníkem byl doporučen technický postup prací na obnově byd-
lení, proběhlo otloukání omítek, vykopávání promáčených a poškozených podlah. Jedna 
z dobrovolnic se věnovala i zdrceným manželům, pomáhala jim třídit a sušit staré rodin-

né fotografie, které se naštěstí podařilo před živlem zachrá-
nit. Naši pracovníci pomohli v domácnosti zapojit sporák, 
ledničku a pračku – tyto spotřebiče nahradily velkou vodou 
zničené vybavení a manželé mohli znovu začít alespoň pro-
vizorně „bydlet“. 
Přestože v domácnosti chceme pomáhat dlouhodobě, hned 
po víkendu byla na seniorech vidět značná úleva. Pomoc-
níky vítali s úsměvem. Určitě i díky naději spojené s tím, že 
na těžkou situaci nezůstali sami, postupujícími pracemi na 
obnově obydlí se stav lepší. Velký dík patří všem ochotným 
dobrovolníkům převážně ze Štítecka – neváhali ani chvilku 
a svůj čas i energii věnovali potřebným, bližním v opravdové 
nouzi. Díky a Pán Bůh zaplať!
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