6. 6. 2021
Ročník XXVIII. číslo 23
10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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

Bože, od tebe pochází všechno dobré; slyš naše pokorné prosby a dej,
abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s tvou pomocí to také konali.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 130

U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení

1: Gn 3,9-15

2: 2 Kor 4,13 – 5,1

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mk 3,20-35

Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž,
že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: „Je
posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů.“
Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen,
takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže
obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho
věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit.
Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen
věčným hříchem.“ To řekl proto, že tvrdili: „Je posedlý nečistým duchem.“
Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno
lidí. Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!“
Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“ A rozhlédl se po těch, kteří seděli
dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli
Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE
Jakou mocí jedná? Jde o legitimní a zásadní otázku. Jedná-li Ježíš mocí, kterou mu dávají
démoni, je třeba se od něj držet dál. Tato otázka má však i opačný dopad. Pokud Ježíš
jedná mocí Boží, lze zůstat netečný?
V evangelijním úryvku se nám zachovalo vzácné svědectví, že sami Ježíšovi příbuzní neví
a tápou. Hledání není hřích, pokud je člověk otevřen pravdě.
www.vira.cz
Nejlepší dárek pro novokněze
Kněžská svěcení a primice se blíží. Přípravy jsou v plném proudu. Už se pomalu pečou
koláčky a vybírá víno či slivovice. A tak to má být. Farníci přemýšlejí, co by kněžskému
novorozeňátku darovali. Ornát, říká někdo. Hrnec na vaření, uvažuje nahlas další. Tož,
přidejme mu na auto, navrhuje strýc Vašek. Všecko je to krásné, důstojné a spravedlivé.
Ale já před lety v den své primice dostal dárek úplně jiného druhu. Nic to nestálo a měl
jsem z něho nakonec větší radost, než ze všech ostatních darů dohromady. V těsném závěsu, musím přiznat, se drží jen kávovar, který mi slouží dodnes.
Celé to vymyslela jedna moje kamarádka. Využila primičního nadšení farníků, mojí
široké rodiny, přátel i známých a během hodování po mši jich kopec obešla s velice jednoduchou prosbou: zda by se za mne nemohli jeden týden modlit. Sestavila kalendář o 52
týdnech a pro každou kolonku sehnala nějakého dobrovolníka – jednotlivce, rodinu či
společenství. Zapsala si jejich telefon nebo e-mail a současně jim dala na mě kontakt.
Všechno to stihla rychle, než se přihnala hrozná bouře a napršelo do agregátu, co
vyráběl elektřinu pro nafukovací stan. A ten se zřítil a pád toho stanu byl veliký. Koláčky
a chlebíčky se rozmočily a jediná vzpomínka, kterou si moji primiční hosté z této události
odnesli, byla ta, že strašně zmokli.
Ale něco cenného a radostného přeci jen zůstalo. Povzbuzení pro mne dávkované po
kapkách. Od té doby, týden co týden, totiž moje kamarádka vždycky předem připomněla
zapsaným dobrovolníkům, že na ně v modlitbě, kterou neprozřetelně slíbili, přišla řada.
A poprosila je, aby se mi ozvali, že na mne myslí.
Když jsem jako vytížený novokněz míval o víkendu svůj vcelku obvyklý splín, pípla
SMSka nebo mi přišel e-mail od známých nebo úplně neznámých lidí, kteří mi popáté
či klidně potřicáté připomněli, že se za mne pořád, vytrvale, nezištně a s láskou někdo
modlí. Vynalézavá láska dokáže divy.

P. Karel Skočovský, vyšlo v Katolickém týdeníku č. 21

Ohlášky
SVÁTOST MANŽELSTVÍ
V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE PŘIJMOU:

V sobotu 12. června Nikolas Dunka a Jiřina Chládková ze Zábřeha
V pátek 25. června Jan Ludvík a Kateřina Kunertová ze Zábřeha
V sobotu 26. června Jiří Hojgr ze Zábřeha a Markéta Šinclová z Rovenska
Ať jim Pán žehná
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
středa 9. června
pátek 11. června
sobota 12. června

sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

Slavení Těla a Krve Páně tuto neděli 6. června s průvodem Božího těla.
Po mši svaté, která začíná v 8.30 hod., bude vystavena Nejsvětější svátost
a budeme pokračovat průvodem Božího Těla ke třem oltářům, kde budou
krátké pobožnosti. První oltář bude před kostelem sv. Bartoloměje, druhý
u Mariánského sloupu a třetí u kostela sv. Barbory, kde průvod Božího Těla
končí.
Nedělní mše svatá v 10.00 hod. mimořádně nebude.
FARNÍ ZAHRADA

Jaro je v plném proudu a farní zahrada má po první velké jarní
údržbě. Před námi jsou krásné chvíle pod košatými stromy,
ať už s hráběmi v ruce nebo při přátelském posezení. Je nepsaným pravidlem, že se k zušlechtění farní zahrady scházíme
každou středu od 16 hodin. Budeme rádi, když přijdeš i ty!
Pokud chceš více informací a máš chytrý telefon, přidáme tě
do chatové skupiny. Pokud ne, rádi ti pošleme informaci o aktuálním středečním plánu
formou sms.
Za příznivce farní zahrady Tereza Tillová, tel. 737 811 983
POUŤ K MARII GORETTI 12. 6. 2021
Srdečně zveme na pěší pouť mládeže do Hoštejna. V 8.30 hod. se sejdeme na vlakovém nádraží v Zábřeze.
S sebou dobré boty, oblečení, svačina na cestu a 30 Kč na oběd. Čeká nás
adorace v Pobučí a putování zakončíme mší svatou v Hoštejně. Duchovní doprovod otec Ján Jakubovič CM. Přihlaste se na https://mladez-zabreh.webnode.cz. Těšíme se na vás.
animátoři Zábřeh
POZVÁNÍ Z HNÍZDA
Srdečně zveme všechny příznivce na setkání v Hnízdě (na živo :)).
Podrobnější informace a podmínky k návštěvě Hnízda najdete na webu:
www.hnizdozabreh.cz. Těšíme se na vás.
Vaše Hnízdo
POHÁDKOVÝ LES VE WOLKEROVÝCH SADECH V ZÁBŘEZE
Srdečně zveme rodiny na odpolední pohádkovou procházku do Wolkerových sadů, kterou pro vás připravujeme na sobotu 26. června.
Vstup do pohádky proběhne od 15.30 hod. do
16.30 hod. a na stanovištích se na vás budou těšit
pohádkové postavy s jednotlivými úkoly.
Pohádkový les zakončí divadelní představení v podání našich ochotníků. Nezapomeňte si
doma špekáčky!
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BRAVO ZVE NA KONCERT KLARINETOVÉHO KVARTETA
Přesně na den po devíti měsících vás hudební cyklus Bravo opět zve na koncert klasické
hudby.
V neděli 13. června v 16.00 hod. rozezní prostory kostela sv. Barbory klarinetové kvarteto Five Star Clarinet Quartet
v čele s předním českým klarinetistou, hudebním skladatelem
a pedagogem Jiřím Hlaváčem.
Koncert nabídne skladby J. S. Bacha, Jana Křtitele Vaňhala, W. A.
Mozarta, ale třeba také Hlaváčovu jímavou melodramatickou koláž s názvem Modlitba za Zuzanu Navarovou.
Vstupné činí v předprodeji příznivých 100 Kč, v den koncertu 150 Kč, držitelé karty Bravo
mají slevu třicet korun, děti vstup zdarma. Pořadatelé z kulturního domu upozorňují, že
slevu na vstupném lze uplatnit rovněž s kartou zakoupenou už pro sezonu 2019/2020.
Akce proběhne v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.

Červenovodsko

Červenovodsko

SBÍRKY z neděle 30. května: Červená Voda 2.579; Písařov 600; Jakubovice 585; Janoušov
180; domov důchodců 115 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

Farnosti spravované z tatenice
SBÍRKY z neděle 30. května:
Lubník 2.460; Tatenice 1.880; Kosov 1.100 Kč; Hoštejn 1.650; Koruna 780 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 CHLAPI SE SEJDOU KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM v Tatenici na faře tuto neděli
6. června v 18.00 hod.
 MŠE SVATÁ PRO DĚTI. V pátek 4. června v 18.30 hod. bude pro děti slavena v tatenickém kostele mše svatá. Zveme děti i rodiče nejenom z Tatenice.

Farnosti spravované z Klášterce
SBÍRKY z neděle 30. května: Klášterec 2.000; Svébohov 1.400; Jedlí 3.700 + dar na potřeby farnosti 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
ROZNOS FARNÍCH INFORMACÍ VE SVÉBOHOVĚ
Od neděle 6. 6. 2021 již nebudou farní informace věřícím roznášeny do schránek, ale budou k vyzvednutí v kostele. Na základě domluvy budou doručovány pouze nemocným.
Tuto neděli 6. června – mše svaté ze Slavnosti Těla a Krve Páně celebruje biskup olomoucké arcidiecéze Antonín Basler.
V Klášterci v 7.20, v Jedlí v 9.00 a ve Svébohově v 10.30 hod.
Ve Svébohově po skončení mše svaté bude průvod Božího Těla.
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Lošticko

Lošticko

Lošticko

SBÍRKY z neděle 30. května: Loštice 5.050 Kč; Moravičany 2.039 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
DOUBRAVICE
Tuto neděli 6. června slavíme v kapli Nejsvětější Trojice v Doubravici výroční mši svatou
za živé a zemřelé obyvatele Doubravice.
PENZION U TŘEBŮVKY
V sobotu 12. června o svátku Neposkvrněného srdce Panny Marie budeme v 9.00 hod.
sloužit hodovou mši svatou v Penzionu u Třebůvky.
Mše se mohou zúčastnit, za dodržení hygienických opatření, i lidi zvenčí penzionu. Mše
bude obětována za živé i zemřelé obyvatele a zaměstnance penzionu.
DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
Otec Ján Jakubovič CM organizuje od 23. do 27. 6. 2021 na poutním místě Rokole u Dobrušky duchovní cvičení pro ženy.
Cena se bude pohybovat od 1.200 do 1.500 Kč.
Zájemkyně se mohou hlásit na tel. 604 296 423

postřelmovsko

postřelmovsko

Postřelmov – mše svatá ke cti Ducha Svatého bude ve středu 9. června od 18.00 hod.
a po jejím skončení modlitby.
Bohoslužby ze SLAVNOSTI NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA:
čtvrtek 10. června – Chromeč 18.30 hod.
pátek 11. června – Lesnice 17.00 hod.
pátek 11. června – Postřelmov 18.30 hod.

Štítecko

Štítecko

Štítecko

SBÍRKY z neděle 30. května: Štíty 1.910; Cotkytle 439; Horní Studénky 2.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Fatimská pobožnost bude ve Štítech v neděli 13. června po mši svaté.
Horní Studénky – v neděli 13. června bude při mši sv. v 7.30 hod. první svaté
přijímání.
Zborov – poutní mše svatá v sobotu 26. června v 17.00 hod.
Heroltice – poutní mše svatá v sobotu 19. června v 17.00 hod.
Bohoslužby pro děti a účelové sbírky budou v neděli 20. června:
– v Horních Studénkách v 7.30 hod., sbírka na opravy
– ve Štítech v 9 hod., sbírka na potřeby farnosti
– v Cotkytli v 11 hod., sbírka na opravy
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P. Jacek Brończyk

Farnost Zvole

Farnost Zvole

SBÍRKA z neděle 30. května byla ve Zvoli 7.960 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

POUŤ U SV. ANTONÍČKA V RÁJCI budeme slavit v sobotu 12. června v 15.00 hod.
Mši svatou celebruje P. Milan Palkovič, farář ve Velkých Losinách.
Libor Maixner
KOMUNITNÍ CENTRUM. V úterý 1. června proběhla za velké účasti v nově
zrekonstruovaném komunitním centru historicky první přednáška na téma Patagonie a ohňová země, za což moc děkujeme Doc. RNDr. Pavlu Nováčkovi CSc.
i spokojeným posluchačům. Rozpis na další přednášky, besedy či další chystané
akce najdete ve farních informacích a na stránkách www.zvolska4.cz/aktuality.

Mgr. Veronika Papoušková
MYSLIVOST, PÉČE O ZVĚŘ, TRADICE A SOUČASNOST
Měsíc červen, měsíc myslivosti a ochrany zvěře, přímo vybízí k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co všechno se v této tradici skrývá. Období přelomu jara a léta, čas nejkratších
nocí a nejbujnějšího růstu vegetace, je obdobím zrození nového života v přírodě.
Spolek Zvolská čtyřka Vás zve 8. června 2021 v 17 hodin do Komunitního centra ve Zvoli na besedu se členy okresní myslivecké rady
Okresního mysliveckého spolku v Šumperku, Monikou Paulovou
a Liborem Blaháčkem.
Z jejich dopisu Zvolské čtyřce: „Rádi bychom veřejnosti představili
úlohu myslivců z hlediska historie a současnosti, přiblížili současnou
problematiku této spolkové činnosti.“
Můžeme se těšit i na další témata související s touto krásnou tradicí a činností.
PŘIPRAVUJEME!
PETR VÁŇA – PŘÍBĚH SOCHY
Spolek Zvolská čtyřka vás zve 18. 6. 2021 v 18 hodin do Komunitního centra ve Zvoli na přednášku akademického sochaře Petra
Váňi.
TRÁVA ZE ZAHRADY. Měsíc květen je poměrně chladný a mimořádně srážkově bohatý, a proto tráva na zahradě bujně roste. Kdo by
měl zájem si ji posekat, zkrmit domácím zvířectvem, či usušit, udělá radost farnosti
i sobě.
Jiří Hampl, tel. 739 344 182

Maletín

Maletín

Maletín

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 6. června v 15.00 hod.
Příští neděli 13. června v 15.00 hod. doprovodí liturgii mše svaté sbor CARMEN.
MgA. Karol Ozorovský
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VYBRÁNO Z KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA

BOJ O MODLITBU
Pokud mluvíme o modlitbě, křesťanská modlitba, stejně
jako celý křesťanský život, není procházka růžovým sadem.
Nikdo z velikánů modlitby, s nimiž se setkáváme v Bibli a dějinách církve, se nevyznačoval „snadnou“ modlitbou. Jistě,
můžeme něco papouškovat, ale to není modlitba. Modlitba zajisté dopřává hluboký pokoj, avšak skrze vnitřní a leckdy velice
tvrdý boj, který někdy může provázet dlouhá životní údobí.
Modlit se není jednoduché, a proto před modlitbou utíkáme.
Pokaždé, když chceme začít, nám okamžitě přicházejí na mysl
mnohé jiné činnosti, které se v onu chvíli zdají důležitější a naléhavější. Také se mi to
stává!
Všichni mužové a ženy náležící Bohu nás zpravují nejenom o radosti z modlitby,
nýbrž také o svízelích a námaze, které může přivodit. V některých okamžicích je třeba
urputně bojovat o to, abychom zachovali věrnost časům a způsobům modlitby. Někteří
světci v modlitbě po léta pokračovali, aniž by v ní zakoušeli jakoukoli zálibu či vnímali
její užitečnost. Ticho, modlitba a soustředění jsou náročné úkony, proti kterým se občas
lidská přirozenost vzpírá. Raději bychom se ocitli v jakékoli jiné části světa, než v oné
kostelní lavici při modlitbě. Kdo se chce modlit, musí pamatovat, že víra není nic lehkého a chvílemi se ubírá téměř naprostou temnotou bez opěrných bodů.
Katechismus vyjmenovává dlouhou řadu nepřátel modlitby (srov. KKC 2726-2728),
kteří modlitbu znesnadňují a působí obtíže. Někdo pochybuje o tom, že modlitba skutečně dosáhne ke Všemohoucímu, a dotazuje se, proč ale Bůh mlčí? Je-li všemohoucí,
mohl by pronést pár slov a skoncovat s tím. Vzhledem k neuchopitelnosti Boha jiní
podezírají modlitbu z toho, že jde o pouhou psychologickou činnost, o něco možná
užitečného, ovšem nikoli pravdivého ani nezbytného: člověk ji může provozovat, aniž
by musel věřit. A existuje řada dalších vysvětlení.
Nejhorší nepřátelé modlitby ale obývají naše nitro. Katechismus je nazývá těmito
slovy: „malomyslnost nad naší vyprahlostí; smutek nad tím, že nedáváme Pánu všechno, protože máme „mnoho majetku“; zklamání z toho, že jsme nebyli vyslyšeni podle
své vůle; naše zraněná pýcha, která se vzpírá připustit, že jsme nehodní hříšníci; přecitlivělost, že nejsme hodni se modlit” (2728). Jistě se jedná o povšechný seznam, v kterém
bychom mohli dále pokračovat.
Co dělat v čase pokušení, kdy se vše jeví vratce? Když prozkoumáme dějiny spirituality, ihned si povšimneme, nakolik byla pro učitele duše jasná tato situace, kterou jsme
právě popsali. Každý z nich poskytl nějaký přínos k jejímu překonání – moudré slovo
či podnět, jak zvládat časy plné nesnází. Nejde o abstraktní teorie, nýbrž spíše o rady,
vycházející ze zkušenosti, které ukazují, nakolik je důležité odolat a vytrvat v modlitbě.
Zápas v modlitbě je vždy nezbytný – někdy totiž o nějakou milost prosíme vlažně, neochotně, nerozhodně. Tak se nežádá o vážné věci. Modlitba je boj a Pán je stále
s námi.
Když na konci svého života obrátíme zrak zpět, budeme moci vyslovit: “Myslel jsem, že
jsem byl sám, ale nebylo to tak, Ježíš byl se mnou”. Všichni to budeme moci vyslovit.
celý text na https://www.vaticannews
7

SBÍRKY z neděle 30. května: Zábřeh 16.270; Rovensko 975 Kč.
DARY: na potřeby farnosti 1.000, na účet 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Radek Maláč

KATOLICKÝ TÝDENÍK 23/2021
Téma: Kněžský rok v pandemii. Nic už nebude jako předtím – slýcháme často s ústupem
pandemie. I kněžská služba se proměnila. Jak?
Doma: Léto u babi a dědy
Kdybyste mohli prožít ještě jednou prázdniny jako dítě, co byste dělali?
CHARISMATICKÁ KONFERENCE (str. 1)
Katolická charismatická konference po loňské pauze letos proběhne
alespoň prostřednictvím TV NOE. Organizátoři už připravují program,
který televize živě odvysílá v sobotu 26. června. V devět hodin ráno začne přednáškou P. Vlastimila Kadlece, po ní bude následovat program
pro děti a divadlo Víti Marčíka.
Od 15 hodin je v plánu kulatý stůl na téma Charismatická obnova u nás i ve světě. Zúčastní se nová koordinátorka charismatické obnovy v ČR Pavla Petrášková, P. Jozef Mihok
CSsR a Kateřina Lachmanová. V 18 hodin naváže mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě
a ve 20.00 večer chval s Chapelou.
„Je-li to možné, vybízíme všechny příznivce obnovy, aby se v sobotu 26. června večer nebo
někdy koncem června sešli i naživo – ať už v modlitebních společenstvích nebo na večerech
chval,“ povzbuzuje za organizátory akce Kateřina Lachmanová.
STAČÍ MÁLO. Glosa Jiřího Macháně (jako by psal o Zábřehu, pozn. redakce)
(str. 8)
Navzdory pochybnému počasí posledního květnového pátku nemuseli organizátoři Noci kostelů „své“ návštěvníky příliš vyhlížet, protože takového setkání byli po roce
pandemie docela lační. A to bez ohledu na předepsané rozestupy, otravné respirátory na
tvářích a dezinfekci na rukou.
Letos jsem opustil roli zvědavého návštěvníka (případně reportéra) a rozšířil řady organizátorů v naší farnosti, kde jsme kostel otevřeli vůbec poprvé. Sousedům stačilo dát jen
pár dní předem vědět, že koronaviru je dostatečně málo, pročež v pátek večer a zkraje noci
bude v kostele otevřeno a nachystaný program. Shledal jsem, že pro účely Noci kostelů
úplně stačí býti přívětivými: pozvat, přivítat a přijmout. Spousta lidí je rádo už jen za tu
možnost zapálit svíčku, poslechnout si varhany, být chvíli sám a potichu v prostoru, který
je „nějak zvláštně jiný, než je to tam venku“.
Jsme-li lidé víry, pak už nám určitě nebude dělat těžkost nechat na Pánu Bohu, aby naše pozvání
z Noci kostelů v srdcích lidí řádně přiživil on sám.
A případně jim předal a věnoval dar v nádobě hliněné… Ten totiž v našich organizátorských schopnostech ani lidské moci prostě není.
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