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Ročník XXVIII. číslo 25
12. 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

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

Oslavujte Hospodina,
neboť na věky trvá jeho milosrdenství

Žl 107,23-24.25-26.28-29.30-31

1: Job 38,1.8-11

2: 2 Kor 5,14-17

Ordinárium: latinské č. 509

příště Olejníkovo č. 502

evangeliuM K dnešní neděli

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup
a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také
jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře.
Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On
však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“
Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč!
Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim
pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“
Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“
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ev. Mk 4,35-41

K evangeliu dnešní neděle

Spoutávat to, co je pro člověka nepřemožitelné, může jedině Bůh.
Moře nespravedlnosti, bouři hněvu, vlny beznaděje, které nás táhnou do
propastí...
Naše srdce se třese.
Ale ať jsi kdekoli uprostřed vln, hluboko v tvém srdci k tobě mluví Bůh:
„Proč jsi tak ustrašený, vždyť jsem tu já, tvůj Bůh. To já první jsem tě
miloval…“
www.vira.cz

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu
26. 6. 2021 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:
Mgr. Hochman Filip z farnosti Kyjov
Mgr. Janíček Petr z farnosti Újezd u Uničova
Mgr. Kovář Dominik z farnosti Lidečko
Mgr. Staufčík Michal z farnosti Staré Město u Uherského Hradiště
Mgr. Škvařil Václav z farnosti Vyškov
Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost Božích
milostí!

SKRYTÉ ZRÁNÍ CÍRKVE V ŠEDÉM BEZČASÍ
Česká křesťanská akademie vás zve v neděli 27. června v 16.00 hod. do Katolického
domu na besedu s doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem, Ph.D.
První polovina 80. let z pohledu křesťanů. Velkým zlomem je rok 1978, kdy se papežem stal
Jan Pavel II. S jeho příchodem na Petrův stolec se mění i dosavadní papežská politika. Současně Vatikán vyjádřil jasný odpor k činnosti prorežimní kněžské kolaborace vydáním dokumentu Quidam episcopi v roce 1982. To byla velká podpora pro činnost kardinála Františka
Tomáška. Katolická církev se stává společně s občanskými iniciativami jedním z ohnisek kritiky a nesouhlasu vůči tehdejšímu režimu.

VELKOLOSINSKÉ SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI

V sobotu 26. června v 18.00 hod. bude přednáška SKRYTÉ ZRÁNÍ CÍRKVE V ŠEDÉM
BEZČASÍ v rámci „svatojánek“ také v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách.
STARÁ ČESKÁ MUZIKA – VARHANNÍ KONCERT
Součástí Velkolosinských svatojánských slavností bude v kostele sv. Jana Křtitele v pátek 25. června v 18.00 hod. koncert MgA. Ondřeje Muchy.
P. Milan Palkovič

MŠE SVATÁ NA UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU. V pátek 25. června v 17.30 hod. bude
v zábřežském kostele sv. Bartoloměje mládežnická mše svatá k ukončení
školního roku. Po mši zveme mladé na farní zahradu, kde posedíme u ohně
a opečeme špekáčky. Občerstvení bude zajištěno. Všechny vás ještě před začátkem prázdninového shonu rádi uvidíme!
Vaši animátoři :)
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 21. června
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
čtvrtek 24. června
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Mše svatá v Ráječku v 8.00 hod., v Zábřeze v 17.30 hod.
V rámci oslav 660 let obce Postřelmůvek bude tuto neděli 20. června v 10.00 hod. slavena v kapli sv. Michaela mše svatá.
ZMĚNA VE FARNOSTI ZÁBŘEH
Od této neděle 20. června nebude sloužena nedělní mše svatá v 10.00 hod.
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
NA ZÁBŘEŽSKÉM HRADĚ VYSTOUPÍ TOMÁŠ VELZEL
Kulturní dům zve děti, jejich rodiče či
prarodiče na nové pohádkové představení s názvem Slepičí pohádka v podání herce, výtvarníka a pedagoga Tomáše
Velzela.
Uskuteční se v neděli 27. června od
16 hodin pod otevřeným nebem na nádvoří bývalého zábřežského hradu (dnes
areál společnosti Talorm).
Areál bude přístupný od půl čtvrté,
v případě 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
ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA 30. června od 8.00 do 18.00 hod.
08.00–10.00 hod.
P. Władysław Mach SDS
09.00–10.00 hod.
P. Jaroslav Šima
10.00–12.00 hod.
P. František Eliáš
12.00–14.00 hod.
P. Vladimír Jahn
14.00–16.00 hod.
P. Kristián Libant CM, P. Alojz Šeliga CM
16.00–17.00 hod.
P. Vitalij Molokov
17.00–18.00 hod.
P. Karel Skočovský
Svátost smíření můžete také přijmout o prvním pátku v měsíci 2. července od 15.00 hod.
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POUTNÍ MŠI SVATOU KE CTI SV. PROKOPA budeme slavit na Skaličce ve čtvrtek
1. července v 17.00 hod.
POUŤ V RÁJEČKU. V pondělí 5. července oslavíme svátek sv.
Cyrila a Metoděje. Dovoluji 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 hasičském 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, autorské divadelní představení, či balónkovou show.
Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří populární skupina ALBATROS ze Šumperka. Slavnost pak ve večerních
hodinách vyvrcholí OLDIES PÁRTY. Zkrátka a dobře, sláva bude veliká, a tak nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ. Letošní Národní
pouť na Velehradě se bude konat v pondělí 5. července
(s dodržením zásad k aktuální epidemiologické situaci).
Hlavní mše svatá na nádvoří v 10.30 hod. bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem.
Pouť bude zahájena v bazilice už v předvečer svátku
Modlitbou za vlast a po ní následuje Večer lidí dobré vůle.
Letošní pouť bude provázet řada výstav, např. k výročí
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, představení aktivit
Charity ČR a další.
KATOLICKÝ TÝDENÍK 25
Libuše Šafránková se vrací domů
Jako na půvabnou Popelku, laskavou filmovou maminku, šarmantní dámu i hluboce věřící ženu budeme vzpomínat na herečku Libuši Šafránkovou. Zemřela 9. června v 68 letech.
„Nevěřím na nikoho nevěřícího. Člověk je Boží dílo, k obrazu
Božímu jsme stvořeni a každý k tomu časem dojde,“ řekla Libuše Šafránková ve vánočním rozhovoru pro magazín Pátek Lidových novin v roce 2009.
„Nedá se to naučit ani se k tomu dobrat filozofií, ale přes niternou zkušenost k tomu každý
dojde,“ dodala.
Sama ovšem v katolické víře vyrostla, její otec Miroslav byl dokonce ve Šlapanicích u Brna,
kde prožila dětství, varhaníkem. „Dostala jsem tuhle možnost od rodičů, nenásilně, jako
samozřejmost,“ ohlédla se herečka kdysi v médiích, když se jí na její víru ptali. V kostele ve
Šlapanicích byla tehdy na kůru po tatínkově boku takřka denně. „Rozum jsem z toho určitě
neměla. Ale nemyslím si, že je beze smyslu brát děti s sebou (do kostela – pozn. red.). Působení do nitra proudí jinými branami. Píše se na čistý papír dětské nepopsané duše a nitro si
to samo přebere,“ řekla Lidovým novinám.(více na str. 9)
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Farnosti spravované z Klášterce
SBÍRKY z neděle 13. června: Klášterec 2.700; Svébohov 1.950 + dar na potřeby farnosti
20.000; Jedlí 2.200 + dar na potřeby farnosti 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
POUŤ V JEDLÍ. V neděli 27. června jste zváni na pouť do Jedlí. Poutní mše svatá bude
slavena v 9.00 hod. a svátostné požehnání ve 14.30 hod.

Lošticko

Lošticko

Lošticko

SBÍRKY z neděle 13. června: Loštice 3.880 + dar 900; Moravičany 4.308 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
POUŤ KE CTI SV. PROKOPA V LOŠTICÍCH
Celodenní adorace bude v sobotu 3. července.
Slavnostní hodová mše svatá ke cti sv. Prokopa je v neděli 4. července v 9.30 hod. Odpoledne jste zváni na farní zahradu.
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.
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.
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH budeme udělovat v sobotu 26. června v Penzionu (mše svatá v 9.00 hod.).
SETKÁNÍ DĚTÍ K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ze všech farností bude v neděli
27. června v 18 hod. na faře v Lošticích. Něco k opékání vezměte s sebou.

Štítecko

Štítecko

Štítecko

SBÍRKY z neděle 13. června: Štíty 2.050; Cotkytle 407; Horní Studénky 2.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Mše sv. ze Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele
Štíty – mše sv. v pátek 25. května v 18.00 hod.
Horní Studénky – ve Zborově poutní mše svatá v sobotu 26. června v 17.00 hod.
Mše sv. ze Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů
Štíty – mše svatá v neděli 27. června v 9.00 hod.
Horní Studénky – mše svatá v pondělí 28. června v 18.00 hod.
Cotkytle – mše svatá v neděli 27. června v 11.00 hod.
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P. Jacek Brończyk

Červenovodsko

Červenovodsko

SBÍRKY z neděle 13. června: Červená Voda 3.145; Písařov 826; Jakubovice 605; domov
důchodců 309 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
P. Vitalij Molokov

Farnosti spravované z tatenice
SBÍRKY z neděle 13. června:
Lubník 2.240; Tatenice 4.480; Kosov 2.100; Hoštejn 1.750 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jaroslav Přibyl

POUŤ KE CTI SV. JANA KŘTITELE

V Tatenici bude poutní mše svatá ke sv. Janu Křtiteli v neděli 27. června v 10.00 hodin.
Změny nedělních mší svatých: Lubník v sobotu 26. června v 18.30 hod. (v neděli nebude), Kosov v neděli 27. června v 7.30 hod. a Hoštejn v 8.30 hod.
POUŤ KE CTI SV. PETRA A PAVLA bude v Lubníku v neděli 4. července. Mše svatá
bude v 10.00 hodin.
Změny nedělních mší svatých: Tatenice v sobotu 3. července v 18.30 hod. (v neděli nebude), Kosov v neděli 4. července v 7.30 hod. a Hoštejn v 8.30 hod.
Společenství chlapů se sejde v neděli 4. 7. v 18.00 hod. v Lubníku u Totušků.

Farnost Zvole

Farnost Zvole

SBÍRKA z neděle 13. června byla ve Zvoli 6.490 Kč.
Dary: na komunitní centrum 10.000, na novou zpovědnici 7.000, na potřeby farnosti
700 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Tuto neděli je sbírka ve Zvoli věnována na komunitní centrum.
FARNÍ DEN VE ZVOLI
Spolek Zvolská čtyřka a Římskokatolická farnost Zvole zvou v sobotu
26. 6. 2021 malé i velké farníky, ale vůbec i spoluobčany místní a přespolní
na farní den.
Začneme v 15.00 hod. slavnostním
požehnáním nově zrekonstruovaného Komunitního centra ve Zvoli (farního domu). Následuje zábavný program pro děti – budou připraveny soutěže, skákací hrad atd. Pro všechny
bude k milému sousedskému posezení připraveno občerstvení na naší farní zahradě.
Pozvání přijali také zábřežský děkan, otec Radek Maláč a starostové obcí spadajících do
naší farnosti. Všichni jste srdečně zváni!

Maletín

Maletín

Maletín

Tuto neděli 20. června v 15.00 hod. a příští neděli 27. června v 15.00 hod. bude mše
svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
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ČERVENEC
Sobota 17. 7.

ZÁMEK ZÁKUPY
NOVÝ BOR – Muzeum skla

Sraz na nádraží ČD v 5:20 hod. – návrat ve 22:38 hod.
Sobota 24. 7.

POSÁZAVSKÝ PACIFIK
KAMENNÝ PŘÍVOZ - PIKOVICE – turistická vycházka
Sraz na nádraží ČD v 6:20 hod. – návrat ve 20:22 hod.

SRPEN
Středa 11. 8.

PRAHA
ZOO
Plavba lodí po Vltavě

Sraz na nádraží ČD v 6:20 hod. – návrat ve 22:38 hod.
Sobota 15. 8.

ČESKÝ RÁJ
MALÁ SKÁLA – KOPANINA – FRÝDŠTEJN PANTHEON – turistická vycházka
Sraz na nádraží ČD v 5:20 hod. – návrat ve 20:22 hod.

Sobota 21. 8.

BESKYDY pro VŠECHNY
Pro zdatné - LYSÁ HORA
Pro méně zdatné – BÍLÝ KŘÍŽ - ŠVARNÁ HANKA
Pro pohodáře – BÍLÝ KŘÍŽ

Autobusový zájezd - sraz v 6:30 hod. na zastávce POLIKLINIKA – návrat v cca 20:00 hod.

 
Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní prostředek, nebo pas. Na každý výlet je
nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku a průkazku zdravotní pojišťovny.

Děti i dospělí se mohou do 9. července 2021 hlásit na telefonu 732 552 732 - pí. Hedrichová
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SBÍRKY z neděle 13. června: Zábřeh 17.502; Rovensko 1.014 Kč.
DARY: na Devítku 100, na TV NOE 500, na Radio Proglas 500, na Mary’s Meals 400 Kč,
na účet farnosti 9.200 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
PODĚKOVÁNÍ ZA NOC KOSTELŮ

Dobrovolníci jsou s Nocí kostelů neodmyslitelně spjati

Sotva si lze představit průběh Noci kostelů bez účasti
dobrovolných organizátorů. Právě díky nim se v součinnosti s duchovními správci podařilo otevřít tolik
kostelů, kaplí, sborů a modliteben.
Letošní rok byl pro organizátory projektu zvláště náročný. Když se epidemiologická situace zlepšila, mohli organizátoři z řad dobrovolníků
rozvinout pestrý program téměř v pojetí, jak jsme na něj zvyklí. Probíhaly prohlídky věží, krypt, sakristií a dalších běžně nepřístupných míst.
Hudební složka tvořila nedílnou součást tohoto večera. Zněly varhany,
trubky, kytary, housle a další hudební nástroje. Vystavovaly se fotografie, např. Marka Trizuljaka, či výtvarné práce nejmenších zájemců na vybrané téma. Nechyběla ani divadelní
vystoupení, letos také tematicky zaměřená ke sv. Ludmile. Je chvályhodné, že o pořádání
Noci kostelů projevují zájem mladí lidé, a to především díky jejich rodičům či příbuzným,
kteří je pro účast na programu Noci kostelů svými mnohdy letitými zkušenostmi v této
oblasti tzv. zapálí pro věc.
koordinátor Noci kostelů David Mikša

charitativní služba církve v děkanátu
Hledáme dobrovolníky, kteří by chtěli několik hodin
v měsíci věnovat svůj čas seniorům – číst jim, povídat si s nimi, tvořit, chodit na procházky. Tato činnost je ideálně pro ty, kteří mohou dojet do Štítů a Jedlí. Podmínkou je věk více než 15 let.
Pokud máte zájem, kontaktujte pro víc informací koordinátorku dobrovolnického centra
Evu Pecháčkovou, tel: 736 529 925; e-mail: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz
Těšíme se na spolupráci. Dobrovolník je člověk, který ze své dobré vůle, ve svém volném
čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

postřelmovsko

postřelmovsko

Na sbírku na pronásledované křesťany bylo odesláno: Postřelmov 2.687 Kč, Chromeč
1.820 Kč, Sudkov 935 Kč, Lesnice 1.350 Kč, Dlouhomilov 500 Kč.
Při sbírce na církevní školství se vybralo: Postřelmov 4.727 Kč, Chromeč 4.150 Kč, Sudkov 800 Kč, Lesnice 2.836 Kč, Dlouhomilov 425 Kč.
Mimořádná sbírka na opravy byla: Postřelmov 4.022 Kč, Chromeč 5.000 Kč, Lesnice
2.612 Kč.
V neděli 27. 6. bude mimořádná sbírka na odvod pro arcibiskupství.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

P. Vladimír Jahn
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