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11. 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, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže;
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí,
abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. 
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 92,2-3.13-14.15-16 Dobré je chválit Hospodina
1: Ez 17,22-24 2: 2 kor 5,6-10 Ev. Mk 4,26-34
ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EvanGELiUM k DnEŠní nEDĚLi
Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, kte-
rý zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne 
i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od 
sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno 
v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme 
srp, protože nastaly žně.“ Řekl také: „K  čemu přirovnáme 
Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? 
Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je men-
ší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde 
a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké 
větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“
Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak 
to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když 
však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.
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Pozvání k účasti
na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti

Pro církev má od jejích počátků veliký 
význam pouť, tedy putování na místa, kde 
se ve společenství a v modlitbě zvlášť inten-
zivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem 
poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, 
ale jeden druh pouti překonává hranice kon-
krétních míst. Zaměřuje se přímo na Nej-
světější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní 
scházíme. Je to eucharistický kongres. 

Slovo „kongres“ možná zní trochu úřed-
ně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít 
a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě 
eucharistických kongresů v  jednotlivých diecézích či zemích – v  České republice byl 
naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný 
Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letoš-
ního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté 
v neděli 12. září. 

Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá 
farní či jiná společenství.

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotli-
vých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého 
světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. Pořádejme adorace, místní 
poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní eucharistický kon-
gres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět. 

Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes du-
chovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu 
cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731 598 752. Potřebné informace 
najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě – za přede-
psaných hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci 
informováni podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu 
připojili modlitbou právě ve farnostech či jiných společenstvích.

Vaši čeští a moravští biskupové

PotkEJ JEŽíŠE v BUDaPEŠti!
Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě (Ž 87,7)
Nebeský Otče, prameni života, naplň nás svým Svatým Duchem, 
abychom rostli v lásce ke Kristu, který za nás obětoval svůj život, 
a poznávali ho přítomného v Eucharistii. 
On je náš Pán a Mistr, náš pokrm a náš přítel, náš lékař a náš pokoj. 
Dej nám odvahu, abychom přede všemi vydávali svědectví o jeho radosti a síle. Dej, aby 
příprava na eucharistický kongres i jeho slavení vedly k opravdové duchovní obnově křes-
ťanských obcí a měst, národů Evropy a celého světa. Amen.
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svátkY a PaMátkY tÝDnE
úterý 15. června  sv. víta, mučedníka 
Svatý Vít byl světec ze Sicílie. Zemřel jako mučedník roku 303. 
Kníže Václav na zasedání říšského sněmu obdržel od římského císaře darem rámě sv. Víta, 
které přivezl na Pražský hrad a na počest světci dal před rokem 929 vystavět rotundu sv. Víta, 
později zasvěcenou svatým Vítu, Vojtěchu a Václavovi.
sobota 19. června sv. Jana nepomuckého neumanna, biskupa 

FaRní zaHRaDa. Jaro je v  plném proudu a  farní za-
hrada 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 sku-
piny. Pokud ne, rádi ti pošleme informaci o aktuálním středečním plánu formou SMS. 

Za příznivce farní zahrady Tereza Tillová, tel. 737 811 983

PoHáDkovÝ LEs vE WoLkERovÝCH saDECH v záBŘEzE
Srdečně zveme rodiny na odpolední pohádkovou procházku do Wolke-
rových sadů, kterou pro vás připravujeme na sobotu 26. června. 
Vstup do pohádky proběhne od 15.30 hod. do 16.30 hod. a na stanoviš-
tích se na vás budou těšit pohádkové postavy s jednotlivými úkoly. 
Pohádkový les zakončíme divadelním představením v  podání našich 

ochotníků. Nezapomeňte si doma špekáčky! 

BRavo zvE na konCERt kLaRinEtovÉHo kvaRtEta
tuto 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 skladate-
lem 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 na-
varovou. 
Vstupné v předprodeji činí 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 pro-
běhne v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.

výbor spolku Metoděj zábřeh svolává dle platných 
stanov na středu 23. června 2021 výroční členskou 
schůzi. začátek v  17.30 hodin v katolickém domě. Na 

programu jednání bude výroční zpráva za rok 2020, plán činnosti na rok 2021 a další. Na 
jednání si touto cestou dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všechny své 
příznivce a dobrodince. Za výbor Spolku Metoděj Jiří Krňávek – předseda
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na záBŘEŽskÉM HRaDĚ vYstoUPí toMáŠ vELzEL
Kulturní dům zve děti, jejich rodiče či 
prarodiče na nové pohádkové předsta-
vení s názvem slepičí pohádka v podá-
ní herce, výtvarníka a pedagoga Tomáše 
Velzela. 
Uskuteční se v  neděli 27. června od 
16 hodin pod otevřeným nebem na ná-
dvoří bývalého zábřežského hradu (dnes 
areál společnosti Talorm). 
Areál bude přístupný od půl čtvrté, v pří-

padě deštivého počasí se program přesune do kulturního domu s posunutým začátkem. 
Pohádka o tom, že někdo může milovat i naše nedostatky, je vhodná pro děti od tří let. 
Vstupenky lze pořídit v předprodeji za 70 Kč, v den akce za stokorunu. 

Více informací na www.kulturak.info. 

katoLiCkÝ tÝDEník 24
Rozdíly jsou tvůrčí, tvoří napětí
„Rozmohl se nám tady takový nešvar,“ jak zní okřídlená filmová hláška. A jako pandemie 
postihuje v  posledních letech celé rodiny, party kamarádů i  církevní komunity. Neumíme 
ustát jiný názor. Do jisté míry jsou hádky zdravé a potřebné, měly by však být konstruktivní, 
někam vést.
Snadnost, s jakou se dnes pustíme s druhými do hádky, může svádět k domněnce, že dříve 
to bylo lepší. 
Sociolog Jan Spousta se zamýšlí nad tím, zda je to pravda a jaká témata dnes nejvíc roz-
dělují. 
Psychoterapeut Jakub Hučín vysvětluje, proč jako katolíci nejsme v umění dialogu o koň-
skou délku dále, když máme všeobecnost v názvu církve a před očima evangelium i pape-
žova slova. V anketě pak přinášíme inspiraci drobnými úspěchy.

téma týdne: 
Jak obstály školy v pandemii

Červenovodsko            Červenovodsko
sBíRkY z neděle 6. června: Červená Voda 3.086; Písařov 1.113; Jakubovice 940 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

postřelmovsko            postřelmovsko

Ohlášky
V sobotu 19. června budou sezdáni v Postřelmově v 10.30 hodin

snoubenci pan Jan sršeň z Ústí nad Orlicí a slečna anna Hufová z Postřelmova.
Gratulujeme a přejeme stálou Boží ochranu a pomoc
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Farnosti  spravované  z  klášterce
sBíRkY z neděle 6. června: Klášterec 2.100 + dar na opravy 1.000; Svébohov 5.100; Jedlí 
2.200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

lošticko              lošticko              lošticko
sBíRkY z neděle 6. června: Loštice 3.266; Moravičany 2.237 Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

DUCHovní CvičEní PRo ŽEnY
Otec Ján Jakubovič 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.

sLavnosti HUDBY a tvaRŮŽkŮ
Po zvážení všech omezení vzhledem k současné situaci jsou letošní Loštické slavnosti 
hudby a tvarůžků 2021 zrušené včetně mše svaté a program se přesouvá na příští rok.

štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z neděle 6. června: Štíty 1.990; Cotkytle 1.190; Horní Studénky 1.850 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

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  P. Jacek Brończyk

Poutní mše svaté
V Herolticích bude poutní mše svatá s nedělní platností v sobotu 19. června v 17.00 hod.
Ve Zborově bude poutní mše svatá s nedělní platností v sobotu 26. června v 17 hod.

Pastorační a ekonomické rady se sejdou:
- v Horních Studénkách ve čtvrtek 17. června v 18.30 hod.
- ve Štítech v pátek 18. června v 18.30 hod. na faře  P. Jacek Brończyk

Blahopřání
V sobotu 12. června 2021 slaví otec Jacek Brończyk své ži-
votní jubileum 40 let. Přejeme mu všechno nejlepší, hojnost 
Božího požehnání, zdraví a  vyprošujeme mu milost Ducha 
Svatého  a ochranu Panny Marie.

farníci ze Štítů, Horních Studének a Cotkytle 
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Farnosti  spravované  z  tatenice
sBíRkY z neděle 6. června:
Lubník 1.580; Tatenice 2.310 + dar 2.000; Kosov 1.030; Hoštejn 1.800 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

Farnost zvole              Farnost zvole
sBíRka z neděle 6. června byla ve Zvoli 8.660 Kč a dar na potřeby farnosti 1.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

koMUnitní CEntRUM
Opět vám děkujeme za hojnou účast na besedě o  myslivosti se členy 
z OMS ze Šumperku a za vaše dary. 
V  úterý 8. 6. jsme se sešli s  Ing. architektem Ivo Skoumalem, aby nám 
pomohl dořešit interiér komunitního centra tak, aby bylo esteticky a akus-
ticky správně vyladěné. 
Další velká akce, na kterou se můžete těšit a jste srdečně zváni, bude FAR-
NÍ DEN, který pro vás spolek Zvolská čtyřka připravuje na sobotu 26. 6. na farní zahradě 
za komunitním centrem. Na úvod ve 14.00 hodin otec František požehná zrekonstruova-
né komunitní centrum. Připraveny budou aktivity pro děti i občerstvení. Těšíme se na Vás. 
Více informací naleznete na www.zvolska4.cz.
Sbírka v kostele při nedělní bohoslužbě příští neděli 20. června bude věnována na naše 
komunitní centrum. Už předem děkujeme.

Jménem spolku Zvolská čtyřka Mgr. Veronika Papoušková.

PEtR váŇa – PŘíBĚH soCHY
„Kamenosochařství je způsob života. Vysekat sochu do bloku 
kamene trvá velice dlouho a sochař se nesmí splést. To je po-
třeba přijmout. Potom je svět sochařství krásný.“
Spolek Zvolská čtyřka vás zve 18. 6. 2021 v 18 hodin do Ko-
munitního centra ve Zvoli na přednášku akademického so-
chaře Petra Váni. V  současné době se jeho jméno spojuje 
především s projektem obnovy Mariánského sloupu na Sta-
roměstském náměstí v Praze. 
Na Zábřežsku již před lety zanechal výraznou stopu. Realizo-
val obnovené liturgické prostory v děkanském kostele sv. Bar-
toloměje v Zábřeze (mramorový oltář, ambon a sedes), v kapli 
sv. Fabiána a Šebestiána v Drozdově a také ve farním kostele 

sv. Anny v Hoštejně, kde vytvořil oltář i novou křtitelnici.
Petr Váňa nám bude vyprávět o zážitcích, které ho s jeho spolupracovníky provázely při 
realizaci děl, na kterých jim bylo dáno pracovat.

maletín              maletín              maletín
tuto 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
RoztRŽitost, vYPRaHLost a oMRzELost v MoDLitBĚ 
Lk 21,34-36

Modlit se není jednoduché: během modlitby se vyjevuje 
řada nesnází. Je nezbytné je poznat, pojmenovat a přemoci.

První problém, který se objevuje, když se člověk modlí, je 
ROZTRŽITOST (srov. KKC, 2729). Začneš se modlit a poté 
se mysl rozběhne, rozletí do celého světa. Srdce se modlí, 
ale mysl je jinde. Modlitba a  roztržitost nezřídka žijí spo-
lu. Lidskou mysl totiž namáhá dlouhodobé setrvání u  jedi-
né myšlenky. Všichni zakoušíme ono víření obrazů a vjemů 
v trvalém pohybu, které nás provází dokonce též ve spánku. 
A všichni víme, že není dobré poddávat se těmto nevyrovna-
ným sklonům. 

Roztržitost v modlitbě působí naše obrazotvornost, která se vydává všemi směry. Sva-
tá Terezie je přirovnávala k „zuřícímu bláznovi”, který stále pobíhá…Musíme ji zastavit 
a opatrně zavřít do klece.

Jiné vysvětlení si zaslouží VYPRAHLOST v modlitbě. Katechismus takový čas popisu-
je následovně: „Vyprahlé srdce se cítí jakoby odloučeno od Boha a bez záliby v duchovních 
myšlenkách, vzpomínkách a citech. Jsou to chvíle čisté víry, která zůstává s  Ježíšem ve 
smrtelné úzkosti a v hrobě” (srov. 2731). Vyprahlost nás myšlenkami přivádí k Velkému 
pátku, následující noci a Bílé sobotě, kdy Ježíš leží v hrobě, zemřel, jsme sami. Právě z této 
myšlenky se rodí vyprahlost.

Duchovní učitelé popisují prožitek víry jako ustavičné střídání útěšných a bezútěšných 
časů, momentů, ve kterých je vše snadné, zatímco jiné poznamenává veliká tíže. Nebezpe-
čí ovšem spočívá v tom, že zešedne také srdce, když ho tato malátnost zasáhne a nakazí. 
Existují lidé, kteří mají ponuré srdce, a to je příšerné, protože v takovém stavu se nelze 
modlit a vnímat útěchu! Nesmí se ale uzavřít do šedi.

Něco jiného je OMRZELOST, další vada a  neřest, která je skutečným pokušením 
v modlitbě a všeobecněji v křesťanském životě. Je to „druh skleslosti, zapříčiněný ochab-
nutím sebezáporu, snížením bdělosti, nedostatečným střežením srdce” (2733). Je jedním 
ze sedmi hlavních hříchů, protože pokud je sycena domýšlivostí, může vést ke smrti duše.

Jak tedy jednat v tomto sledu nadšení a sklíčenosti? Musíme se naučit, že se bez ustání 
putuje dál. Pravý pokrok v duchovním životě nespočívá v násobení extází, nýbrž ve schop-
nosti vytrvat v těžkých časech – jít dál a dál. 

Věřící nikdy nezhášejí modlitbu! Ačkoli se někdy podobá modlitbě Joba, který nesou-
hlasí s Božím nespravedlivým jednáním, protestuje a obžalovává ho. 

Také my – mnohem méně svatí a trpěliví než Job – víme, že na konci tohoto zdrcu-
jícího času, za kterého jsme se k nebi obraceli s němým výkřikem a mnohými otázkami 
„proč?”, nám Bůh odpoví. 

Seberte odvahu, abyste Bohu řekli: „Ale proč…?” Trochu zloby totiž někdy prospívá, 
protože probouzí tento vztah mezi synem a Otcem, dcerou a Otcem, který k Bohu máme 
mít. On, v otcovské lásce, přijme i naše nejtvrdší a nejtrpčí výroky a bude je považovat za 
úkon víry, za modlitbu.

celý text na https://www.vaticannews
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sBíRkY z neděle 6. června: Zábřeh 19.092; Rovensko 2.354 Kč. 
DaRY: na Devítku 1.361, na Radio Proglas 1.000, na TV NOE 500, na potřeby farnosti 
1.500, na Mary’s Meals 500 Kč. 
vYŠEHoRkY: 
sbírky za měsíc květen 2021: 3.060 Kč.
Dary za měsíc květen 2021: postní almužna 1.899 Kč, církevní školy 930 Kč
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 

PoDĚkování za sBíRkU na svatoU zEMi
Kongregace pro východní církve v Římě zaslala otci arcibiskupovi Janovi poděkování za 
sbírku na Svatou zemi v roce 2020 ve výši 1 262 934 Kč. 
Z poděkování citujeme: 
Sbírka je konkrétním znamením bratrské solidarity ve prospěch křesťanů ve Svaté zemi. 
Mám tu čest vyřídit Vám upřímné poděkování od Svatého otce Františka, který svou historic-
kou poutí do Iráku, ve dnech 5.–8. března, ještě jedenkrát potvrdil svoji lásku ke Střednímu 
Východu a Svatým místům.
V uších nám rezonují slova, která papež pronesl v chrámu Neposkvrněného početí v Karakoši 
ke shromážděným věřícím: „Máte před sebou příklad Vašich otců a matek ve víře, kteří se 
klaněli a chválili Boha na tomto místě. Vytrvali s pevnou nadějí ve své pozemské pouti, dů-
věřujíce v Boha, který nikdy nezklame a který nás vždy podpírá svou nadějí. Velké duchovní 
dědictví, které nám zanechali, trvá, aby žilo ve vás. Obejměte toto dědictví. Toto dědictví je 
Vaše síla! Nyní je ta chvíle ke znovubudování a novému začátku, důvěřujíce v Boží milost, 
která vede osudy každého člověka i všech národů. Nejste sami! Celá církev je Vám nablízku 
s modlitbou a konkrétní láskou.“
Žádám Vás, abyste vyjádřil upřímné poděkování moje osobní i celé kongregace kněžím, 
řeholníkům a řeholnicím, všem církevním institutům a všem věřícím, kteří nějakým způ-
sobem přispěli ke sbírce.
S ujištěním o bratrské vzpomínce v Pánu a v co nejsrdečnější úctě

Váš + Leonardo Card. Sandri, prefekt
+ Giorgio Demetrio Gallaro, arcibiskup sekretář

charitativní  služba  církve  v  děkanátu
oPĚt zvEME PEčUJíCí osoBY Do kLUBU. Po dlouhé 
odmlce se opět rozbíhají aktivity pro pečující a my vás srdečně 
zveme na oblíbený Klub pečujících, kde si můžete s lidmi, kte-
ří se stejně jako vy starají o svého blízkého, popovídat, předat 
si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat tolik 
potřebné síly.
setkání proběhne v úterý 22. 6. od 16 hod. v Centru pro podporu pečujících osob (Zá-
břeh, Žižkova 10 – vstup z ulice Havlíčkova). Vzhledem k platným nařízením vás prosíme 
o nahlášení vaší účasti předem.

Více informací podá Bc. Martin Smolka, DiS., tel: 730 806 121. Těšíme se na vás.


