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18. 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, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás; 
buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe přijali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 78 Nebeský pokrm dal jim Hospodin
1: Ex 16,2-4.12-15 2: Ef 4,17.20-24 Ev. Jan 6,24-35
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli 
do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy 
jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste 
viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomí-

jí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn 
člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co 
máme dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: 
„To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal.“ Řekli mu: 
„Jaké tedy ty děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti? Co 
konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‘Chléb 
z nebe jim dal jíst.’“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím 
vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám 
dává můj Otec; neboť chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe 
a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb 
pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, 
nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“
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K evangeliu dnešní neděle 
Kdybyste si dnes uvědomili neuvěřitelnou Boží dob-
rotu a velkorysost vůči světu, jak byste to sdělili dru-
hým lidem? Právě toto byl pro Ježíše problém již od 
jeho dětství, protože si jedinečným způsobem uvědo-
moval, jaký je Bůh! 
Aby nám to pomohl pochopit, používá zde Ježíš nej-
jednoduššího obrazu: hovoří o  chlebu. V  jeho době 
žili lidé hlavně z chleba. Chléb zaháněl hlad a dával jim sílu žít. Ježíš říká, že on je pro ně 
„chlebem života“: že se jeho přátelstvím mohou sytit, posilovat a obnovovat svůj život.
Ježíš je vůči lidem, které nasytil, zcela upřímný. Ví, že ho hledali proto, že se najedli. Proč 
hledáme Ježíše my? Z lásky nebo proto, že od něj můžeme něco dostat?
Pravda může být nepohodlná a zahánět nás do úzkých nebo vést k cynismu. Také nás však 
může přimět k zastavení, ohlédnutí, zamyšlení a ke změně.
 (Posvátný prostor – ignaciánská spiritualita)

PORCIUNKULOVÝ ZÁZRAK 
Za příběhem porciunkulového zázraku musíme putovat až do středoitalského města Assi-
si, konkrétně do jeho novodobé části nazvané Santa Maria degli Angeli. Zde stojí bazilika 
zasvěcená právě Panně Marii Andělské, která ve svém středu ukrývá drobnou kapli nazý-
vanou Porciunkula. Název snad původně značil kousek půdy, který byl pro kapli vymezen 
jakýmsi mnichům (z  latinského portiuncula neboli údělíček, podílek, malý pozemek – 
pozn. red.). Kaple se původně nacházela v pustině nedaleko Assisi, ale v dobách sv. Fran-
tiška se o ni již nikdo nestaral. A právě proto si ji tento světec oblíbil a postupně opravil. 
Místo je spojeno se samým počátkem františkánského řádu, později i s rozrůstající se ko-
munitou a je rovněž místem smrti tohoto světce.

Je však také ústředním bodem jednoho z Františkových zjevení, označovaného jako por-
ciunkulový zázrak, díky němuž pro návštěvníky kaple František získal přímo od Krista 

plnomocné odpustky. Legenda vypráví, že jedné noci, kdy 
se světec v kapli modlil, ho začal pokoušet ďábel. František 
tedy vyšel ven, odložil své šaty a vrhl se do trní, aby pokuše-
ní zahnal. Z trnů potřísněných světcovou krví pak vykvetlo 
dvanáct bílých a dvanáct červených růží. Poté se mu zjevili 
andělé a vybídli jej, aby se vrátil do kaple, kde se mu zjevil 
Kristus s Pannou Marií po boku. Kristus Františka vybídl, 
aby si řekl, co žádá za svůj život plný odříkání a modliteb. 
Světec jej požádal o odpuštění hříchů všem, kteří v určitý 
den v roce kapli navštíví. A Kristus na přímluvu Panny Ma-
rie tuto výsadu Františkově kapli skutečně udělil. Františ-
ka však vybídl, aby vyhledal papeže, který ji měl potvrdit. 
A podle legendy tak papež Honorius III. v nedaleké Perugii 
roku 1216 skutečně učinil.

(Celý text článku najdete v Katolickém týdeníku č. 30)
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 2. srpna  Panny Marie, Královny andělů 
V tento den je možné získat ve františkánských, farních a katedrálních kostelích plnomocné 
„Porciunkulové“ odpustky. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání, 
modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu 
Páně a Vyznání víry. 
V Zábřeze mše svatá v 9.25 hod. 

středa 4. srpna  památka sv. Jana Marie Vianneye 
Jak moc jsme slabí sami ze sebe. Jak málo si můžeme být jisti svými 
vlastními postoji. Pokušení nás upevňují ve ctnosti pokory a chrání nás 
před pýchou. 
Šťastný je takový člověk, který se nevyjadřuje o bližním zlostně, který 
přemýšlí jen nad sebou a nad svými chybami, který se snaží napravit ze 
svých hříchů. (z myšlenek Jana Marie Vianneye)

pátek 6. srpna svátek Proměnění Páně 
„Proměnění Páně“ je jednou událostí ze života Ježíše Krista. Ježíš tehdy vyvedl tři apoštoly 
(Petra, Jakuba a Jana) na horu (Tábor), kde byl „proměněn“ – jeho obličej oslnivě zbělel 
a Ježíš rozmlouval s Eliášem a Mojžíšem. Hlas z oblaku přitom Ježíše označil za milova-
ného Syna.
Událost byla zjevením Ježíšovy božské identity apoštolům – jako posila a „závdavek“ před 
velikonoční cestou utrpení, ukřižování a vzkříšení.
V Zábřeze mše svatá v 7.00 hod. a v 17.30 hod.; ve Zvoli v 17.40 hod.

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA 4. srpna od 8.00 do 18.00 hod.
08.00–10.00 hod. P. Jaroslav Přibyl 
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. Jacek Brończyk
16.00–18.00 hod. P. Radek Maláč

Svátost smíření můžete také přijmout o prvním pátku v měsíci 6. srpna od 15.00 hod. 

Ohlášky
V sobotu 14. srpna v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

si navzájem udělí svátost manželství

Jan Novák ze Zborova a Veronika Sittová ze Zábřeha

Gratulujeme a přejeme Boží požehnání
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MEDŽUGORIE 2021 – (změna oproti minulým FI 30)
Termín sobota 4. září – pátek 10. září 2021
(odjezd v sobotu v 15.00 hod. z Valové, příjezd v pátek kolem poledne)
Bosna a Hercegovina patří od 9. července k zemím s nízkým rizikem nákazy (ze-
lená barva). 
Při vstupu do Bosny a Hercegoviny je nezbytně nutné, aby byl každý poutník vyba-
ven jedním z těchto potvrzení: 
1. Lékařské potvrzení, že v době 14 až 180 dnů před zamýšleným vstupem do země pout-

ník prodělal onemocnění Covid-19. 
2. Potvrzení o očkování (nejméně 14 dnů od aplikace druhé dávky). 
3. Potvrzení o  negativním PCR testu nebo potvrzení o  negativním antigenním testu, 

v obou případech ne starší než 48 hodin od vydání osvědčení. Test musí být z odběr-
ných míst, nestačí samotest. 

Od výše uvedeného jsou osvobozeny děti mladší 7 let, které cestují v doprovodu rodičů či 
zákonných opatrovníků. 
Jsme domluveni se zábřežskou Charitou, že v pátek před odjezdem nám zablokují potřeb-
ný počet míst na antigenním testování v Katolickém domě. Mezinárodní potvrzení stojí 
100 Kč, antigenní test v současné době platí pojišťovna, je možné, že v září si ho budeme 
muset platit sami – předpokládaná cena 200 Kč. 
Před návratem z této země do České republiky je potřeba nechat si v Medžugorie udě-
lat antigenní test – stojí 16 Euro. Po návratu není potřeba být v izolaci. 
CENA POUTĚ 2.600 Kč + 45 Euro 
Cena zahrnuje dopravu, pojištění a  ubytování (jídlo není v  ceně – stravování vlastní). 
Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. Pouť je s du-
chovním doprovodem P. Radka Maláče. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů v Zábřeze a ve Zvoli, nebo ke stažení 
na webových stránkách farnosti Zábřeh www.rkfzabreh.cz. Zda jsou ještě volná místa se 
můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254; poutnik151@seznam.cz).

Vyplněné přihlášky můžete přinést do zábřežské farní kanceláře, zaslat mailem 
na poutnik151@seznam.cz, případně poslat na adresu Jaroslavy Knápkové, Červená 
Voda 483, Červená Voda 1, PSČ 561 61. 
S sebou cestovní pas nebo občanku. Děti potřebují dětský pas, dětská občanka nestačí. 
Všichni přihlášení dostanou asi 7 dní před odjezdem dopis s podrobnými informa-
cemi. 
POČET MÍST JE OMEZEN. V  případě, že se hodně zhorší podmínky pro cestování, 
nebo že se nepřihlásí dostatečný počet poutníků, 
je možné, že pouť budeme muset zrušit – v tomto 
případě vám vrátíme peníze. 
S ohledem na platnou legislativu o ochraně osob-
ních údajů sdělujeme, že některé údaje budou 
předány třetím stranám (např. pojišťovně k vyří-
zení pojištění do zahraničí a dopravci k vypsání 
údajů pro celníky na hranicích)

P. Radek Maláč  tel. 739 245 986
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Červenovodsko            Červenovodsko
V Písařově tuto neděli poprvé přijmou eucharistického Krista tři děti.

POUŤ NA KŘÍŽOVOU HORU se uskuteční v neděli 8. srpna. Poutní mše svatá začíná 
v 10.00 hod.

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ V JAKUBOVICÍCH 
Den před slavností, v sobotu 14. srpna, jste zváni na pouť k Panně Marii do Jakubovic. 
Poutní mše svatá začne v 15.00 hod. 
Od 16.00 hod. jste srdečně zváni na tradiční košt vína. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
SBÍRKY z neděle 25. července: Klášterec 2.100; Svébohov 2.500; Jedlí 1.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ
Poutní mše svatá bude v neděli 15. srpna v 10.30, slavnostní požehnání ve 14.30 hod. 

lošticko              lošticko              lošticko
SBÍRKY z  neděle 25. července: Loštice 3.146 + dar na kostel 1.000 Kč, Moravičany 
2.845 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

V Lošticích na faře organizujeme letos už pátý ročník PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PRO 
DĚTI. Tábor se tradičně uskuteční poslední srpnový týden, letos od 23. do 27. srpna. Při-
hlášky najdete na stolku v kostele, vyplněné odevzdejte na faře. 

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 25. července: Lubník 1.360; Tatenice 690 + dar 500; Kosov 570; Hoštejn 
1.100 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Srdečně zveme Vás všechny z  okolních farností na pouť ke 
svaté Anně do Hoštejna. Ta letošní se uskuteční tradičně po 
svátku sv. Anny v neděli 1. 8. 2021. 
První poutní mše začíná v 9.00 hod. a celebrovat ji bude P. 
Ján Jakubovič CM z Loštic. Začátek druhé mše je v 10.30 
hod. a celebrantem je opět P. Ján. 
Odpoledne ve 14.00 hod. bude slavnostní požehnání. Stej-
ně jako v letech předešlých zveme především maminky, ba-
bičky, ale i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny, babičky 
našeho Pána a maminky Panny Marie. Přijďte si vyprosit po-
žehnání pro své rodiny a vezměte sebou i děti, vždyť na nás 
záleží, dokážeme-li jim předat tradici poutí. Srdečně zvou farníci z Hoštejna

CHLAPI se sejdou v neděli 1. srpna v 18.00 hod. na faře v Tatenicích.
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štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z  neděle 25. července: Štíty 2.150; Cotkytle 511; Horní Studénky 1.200 Kč 
(18. července 5.600 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ. V pátek 6. srpna o svátku Proměnění Páně v 17.00 hod. 
bude adorace a svátost smíření, mše svatá v 18 hod.  

V sobotu 7. srpna v 9.00 hod. bude MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO. 
V Crhově v sobotu v 17.00 hod. bude slavena mše svatá s nedělní platností.

HORNÍ STUDÉNKY: 
Ve čtvrtek 5. srpna v 17.30 hod. svátost smíření a v 18.00 hod. mše svatá a pobožnost 
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. P. Jacek Brończyk

Farnost  zvole              Farnost  zvole
SBÍRKA z neděle 25. července byla ve výši 5.860, pouť v Pobučí 1.150 Kč. 
Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš

V pondělí 2. srpna v 17.40 hod. o svátku Panny Marie, Královny andělů, bude ve Zvoli 
slavena „porciunkulová“ mše svatá, při které můžeme získat plnomocné odpustky.  

KOMUNITNÍ CENTRUM – ohlédnutí za příměstským táborem ve Zvoli.
V našem novém komunitním centru proběhl v týdnu od 19. do 23. 7. úplně poprvé příměst-
ský tábor pro děti. Celkem se táboru zúčastnilo 20 dětí a 4 vedoucí s 3 pomocníky z řad naší 
mládeže. Díky tomu, že se tito vedoucí včetně pomocníků dobrovolně a z vlastní iniciativy 
do této  ne úplně jednoduché aktivity pro děti pustili, bylo možné příměstský tábor zrealizo-
vat. Za jejich ochotu a chuť dělat něco navíc, moc děkujeme. Proto, kdyby měl někdo z vás 
chuť zapojit se do aktivit spolku Zvolská čtyřka, bude to pro nás velká pomoc. 
Během tábora si děti vlastnoručně vyrobily boty, lžíci na jídlo, výrobky z keramické hlíny,  
navštívily osadu Křivolík u České Třebové, zkusily své síly na fit-stezce v Mohelnici, prošly 
si cestou tovaryše, naučily se rytmu hudby na bubny, ovládly starý jazyk Hlaholici a zjistili 
z obrazu v kostele, kdo nám ji sem na Moravu přinesl, rozezvučely varhany bez použití 
elektřiny,  dozvěděly se něco o včelách a na závěr uvařily společně guláš pro rodiče. Na 
konci tábora byli sice všichni trošku unavení, ale moc spokojení. Pokud se nám podaří 
sehnat dobrovolníky i na příští rok, těšíme se, že tábor bude pokračovat i v dalších letech.

Jménem spolku Zvolská čtyřka Mgr. Veronika Papoušková
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POZVÁNÍ NA JEDNODENNÍ POUŤ
Na úterý 10. srpna připravujeme putování Hanou. Předběžný 
odjezd v 7.00 hod. ráno ze Zvole.
První zastávka bude v Paloníně v provozovně Charity Zábřeh, 
kde nakoukneme pod ruce zručných zdobiček svící. Jejich 
díla zdobí i mnohé katedrály. 
Mši svatou budeme slavit na poutním místě – v  Dubu nad 
Moravou. 
Cílem cesty bude Kroměříž, kde navštívíme mimo jiné hrob 
biskupa Bruna ze Schauenburku, který založil město Kromě-
říž a pro nás také významné arcibiskupské sklepy, produkující 
lahodné mešní víno. 
Hlásit se můžete u kostelníků kaplí, případně na čísle 731 626 509 (Hana Lexmanová).
Zábřeh – linkový autobus z autobusového stanoviště Valová v 6.40 hod. 

  

STŘÍPKY BOŽÍ RADOSTI
psáno pro Katolický týdeník

Těší mne myšlenka, že nám Bůh ve své laskavé 
a  hravé prozřetelnosti každý den připravuje nějakou 
drobnost, ze které se můžeme radovat. Malá ochutnáv-
ka. Všecko to jsou skutečné příběhy.

Byla svatba. Strašně pršelo a ženich z toho byl ne-
šťastný. Nevěsta se však rozhodla, že si svatební radost 
ničím a  nikým vzít nenechá, a  prohlásila: „Dnes je 
krásný den. Krásné počasí bude jindy.“

Kněz přišel manželům požehnat nový rodinný domek. Vybral si nejdelší modlitbu, co 
našel v Benedikcionálu. Po úvodu, čtení a přímluvách se chystal na závěrečné požehnání. 
Ale zarazil se a začal horečnatě listovat v knize. „Aha!“ řekl po chvíli. „Mně se ty modlitby 
zdály nějaké divné. Vždyť já teď právě žehnám řeholní dům.“ A stalo se tak. To by vysvět-
lovalo, proč to obydlí dodnes přetéká životem a dějí se v něm malé i velké Boží zázraky. 
Někdy naše pastorační omyly přinesou víc požehnání, než naše pastorační plány.

Svěřila se mi jedna žena: „Pane kaplane, když jste nám říkal, že se máme radovat z ma-
ličkostí, vzpomněla jsem si na to, když jsem v lese objevila hnízdo strakapouda. To byla 
krása! Jenže, on se blízko kácel les a já měla strach, že přijde na řadu i strom s tím hnízdem. 
Tak jsem se tam chodila modlit.“ Asi vás taky zajímá, jak to dopadlo. „Díky Bohu, stihli 
to! Ti malí ptáčci vyrostli a vyletěli z hnízda.“ Motorovka proti modlitbě ženy spravedlivé 
nemá šanci. Měl jsem za ty strakapoudky radost. Připomnělo mi to jednu židovskou mod-
litbu: „Hospodine, který se smilováváš nad ptačím hnízdem, smiluj se nad námi!“

Rodiče, co mají děti v domácí škole, se mi pochlubili, že aby mohli svým ratolestem 
ukázat živého otakárka, zasadili na zahrádce fenykl. A on tam opravdu přiletěl! No věřili 
byste tomu? Ta myšlenka mě naprosto uchvátila. Zázrakům můžeme připravit vhodnou 
půdu! Nebo třeba fenykl.

A dnes, Pane? Cos mi připravil? Těším se jak malý Jarda. P. Karel Skočovský
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SBÍRKA z neděle 25. července Zábřeh 17.627; Rovensko 611 Kč. 
DARY: na potřeby farnosti 1.500, na Radio Proglas 500, na TV NOE 500 Kč
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

NAZPĚT DO ŽIVOTA 
Projekt pro osoby s chronickým duševním onemocněním nabízí svým účastníkům něko-
lik aktivit, které chtějí přispět ke snížení jejich sociálního vyloučení a stigmatizace. Nej-
bližší – Pohybová terapie – proběhne už v úterý 3. 8. (od 14 do 16 hod., Zábřeh, Žižkova 5). 
Z dalších aktivit, které účastníkům projektu nabízíme: arteterapii, dramaterapii, podporu 
psychologa, svépomocné skupiny či besedy a poradenství. Rodinní příslušníci jsou zváni 
na kluby, podpůrná setkání či tematické besedy.
Pokud máte o účast v projektu zájem nebo se chcete dovědět více o nabízených aktivitách, 
kontaktujte vedoucí sociální rehabilitace SOREHA Bc. Petru Maškovou, tel: 735 764 444; 
e-mail: socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz

  

PRODEJ VÍN Z  ARCIBISKUPSKÝCH SKLEPŮ – NABÍDKA PRO MILOVNÍKY 
DOBRÉHO VÍNA I KVALITNÍ DÁREK 
Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž vyrábí certifikova-
ná mešní vína bez chemických přísad a další špičková vína 
z Moravy. Pro tato vína nejvyšší kategorie pěstují hrozny 
bez chemického ošetření a víno z nich vyrábí přirozenou 
cestou – bez přidaného cukru, aromat, barviv nebo dalších 
příměsí. 
Na recepci zábřežské Charity je nově rozšířená nabíd-
ka mešních vín z arcibiskupských vinných sklepů: 
Irsai Oliver 2019 kabinet suché za 140 Kč
Pálava 2019 výběr z hroznů za 230 Kč
Ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr barrique za 190 Kč
Jan Sarkander cuveé Zweigeltrebe 2018 a Merlot 2019 suché za 240 Kč
Pinot Blanc 2017 pozdní sběr suché za 190 Kč
Chardonnay 2017 moravské zemské suché za 140 Kč
Merlot 2018 pozdní sběr suché za 200 Kč
Arcibiskupské sklepy prodejem mešních vín přispívají na platy kněží, koupí vína pod-
poříte finanční hospodaření arcidiecéze i vybudování altánu na farní zahradě. 

KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 31
Při papežské mši bude kříž z ČR 
Při návštěvě Slovenska (12.–15. září) by měl papež František sloužit poslední den mši svatou 
v Šaštíně, kam zamíří i naši biskupové. Na pódiu bude navíc umístěn kříž z trámů tornádem 
poničeného kostela z Moravské Nové Vsi.


