F

IN ORMACE
A
R
N
Í

2. 7. 2006 Ročník XIII.
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13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty,
tys nás přijal za vlastní a tím jsi nás učinil syny světla;
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů,
ale ať v nás září světlo tvé pravdy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
Žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 30 Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil
1: Mdr 1,13-15; 2,23-24
2: 2 Kor 8,7.9.13-15
Ev: Mk 5,21-43
Ordinárium: latinské č. 509
příští neděli Olejníkovo č. 502

Bůh jediný je Zdrojem
a také Pánem života.
Člověk život neustále ztrácí,
po kapkách,
od okamžiku svého narození
až ke smrti.
Smrtelný člověk dává smrt
Bohu a ten mu výměnou
za ni nabízí život.
Spravedlivé zve k nesmrtelnosti
ve společenství se sebou samotným.
„ze stolu Božího slova“.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 3. července
Úterý 4. července
Středa 5. července
Čtvrtek 6. července

Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, sv. Alžběty Portugalské
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE, mše sv. Zábřeh 8.30
Státní svátek, poutní mše u Šubrtovy kaple v 8 hod.

SLAVNOSTI SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA
 POZVÁNÍ NA NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ
Slavnost začíná v úterý 4. července odpoledne. V 15 hod.
bude mše svatá pro vozíčkáře, v 19.45 hod. následuje VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE, nad kterým převzal záštitu Mons.
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský. Na koncertu, který bude v přímém přenosu vysílán Českým rozhlasem 1 a také
Českou televizí vystoupí přední interpreti různých žánrů z České republiky. Po koncertu bude v bazilice následovat další program, zakončený půlnoční mší svatou.
Následně ve středu 5. července v 10.30 hod. o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje
budou biskupové Čech a Moravy celebrovat hlavní poutní mši svatou na nádvoří před
bazilikou, kterou přenáší Česká televize a Český rozhlas Praha.
 POUŤ V RÁJEČKU. Ve středu 5. července oslavíme svátek sv.
Cyrila a Metoděje. A protože ne každý se může zúčastnit národní
slavnosti na Velehradě, dovoluji si Vás pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto apoštolů slovanských národů. Slavnost začne v 11.
hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan P. František Kunetka Th.D. Liturgii
hudbou a zpěvem doprovodí sbor pod vedením Josefa Hrocha. Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde místní
sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční SOUSEDSKÉ POSEZENÍ. Pro děti bude připraven skákací hrad a elektrická autíčka. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu, či bohatá tombola. K poslechu a tanci
bude známé melodie vyhrávat skupina MIROX ze Šumperka. Zkrátka a dobře sláva
skoro jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít! Za farníky z Ráječka Josef Klimek
 POUŤ RODÁKŮ VE VÁCLAVOVĚ k výročí 630 roků obce o víkendu 7.-9. července. V neděli 9. července v 10.30 hod. v kapli sv.
Václava ve Václavově bude slavena mše svatá, kterou bude celebrovat P. Václav Vrba.
Po skončení slavnostní mše svaté bude program pokračovat v
kulturním domě (podrobný program akcí najdete na plakátech).
P. František Eliáš
 SETKÁNÍ PŘÁTEL LIDOVÉ MUZIKY V DUBICKU. KDU-ČSL a Orel Dubicko
Vás zvou v sobotu 15. června v 16 hod. na zahradu Katolického domu v Dubicku. Hraje BOHUSLAVANKA za řízení A. Brzobohatého. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola také.
Srdečně zvou pořadatelé.

LETNÍ PUTOVÁNÍ S ORLEM

 OREL JESENÍK zve své příznivce v sobotu 8. července do Jeseníku na turistický pochod „Za Priessnitzovým pokladem“. Odjezd z nádraží v Zábřeze v 6.27
hod. Trasy 10 km, převýšení 350 metrů a 21 km s převýšením 700 m. Bližší informace v orelské vývěsní skříňce.
 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK s novoknězem P. Pavlem Hödlem bude v sobotu 15 července. Odjezd z Valové v 9 hod, mše
svatá v 10.30 hod. Cena 70 Kč.
 ZA OTCEM JOSEFEM OPLUŠTILEM NA BOUZOV u příležitosti pouti k patronce Bouzova sv. Máří Magdaléně, pojedeme
v neděli 23. července. Odjezd z Valové ve 13 hod. Ve 14.30 hod.
svátostné požehnání, poté malé občerstvení, posezení a rozloučení s otcem Josefem, který odchází z Bouzova a nastupuje do farnosti Velká Bystřice u Olomouce.
 PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ
ve věku od osmi do dvanácti let proběhne v letošním roce v Pustých Žibřidovicích (u Hanušovic). Děti se mohou těšit na výlety, hry, společně prožitou modlitbu, večery s písničkou, čtení příběhů… Termín je od 23. srpna do 27. srpna 2006.
Cena pobytu je 500,- Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout ve farním kostele sv.
Bartoloměje ( vedle novin a časopisů). Vyplněné přihlášky i s platbou za pobyt
odevzdávejte v knihkupectví Barborka nejpozději do 12.7.2006. Bližší informace
je možno získat na telefonním čísle 583 416 257.
Marie Jašková. Jašková, Kratochvílová, Krňávková
 V době prázdnin nebudou středeční (dětské) večerní mše svaté.
P. František Eliáš
 SEDMIKRÁSEK přeje dětem hezké prázdniny a těší se s nimi na
viděnou v září.
Sedmikrásky Alžběta, Jana, Klára, Renata a Zdislava
 Pokud někomu chybí KANCIONÁL, může si jej zakoupit na faře v Zábřeze.
Red.

Všem dětem, se kterými se setkáváme na dětských
mších sv., všem, které v uplynulém školním roce
doprovázely zpěvem liturgii, sloužily jako ministranti u oltáře, farní muzeum i jakkoli jinak se zapojovaly do života v našich farnostech, přejeme
hodně sluníčka, pohody a dobré zábavy o prázdninách.
Red.

 SBÍRKA Z NEDĚLE 18. 6. 2006: Zábřeh 9.590; Jedlí 11.500 (na opravy); Zvole 3.260;
Klášterec 1.170; Svébohov 1.600; Postřelmůvek 940 Kč.
DARY na opravy: Zábřeh 5000, Rovensko 1.000, Svébohov 1.500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

ZMĚNY USTANOVENÍ V DĚKANÁTU ZÁBŘEH

Po jáhenském a kněžském svěcení přicházejí do farností nové síly. Je to důvod k radosti a děkování Pánu Bohu za nová povolání.
Od 1. června dochází také v zábřežském děkanátu k několika změnám.
 Ze zábřežské farnosti odchází do farnosti Vyškov P. Vratislav Kozub a novokněz
P. Pavel Hödl je poslán do farnosti Hranice.
 Do farnosti Zábřeh nastupuje jako kaplan P. Pavel Kaška.
 Farnost Zvole přestává být spravována ze Zábřeha a do farnosti Zvole byl jmenován farářem P. doc. ThDr. František Janhuba.
 Z farnosti Postřelmov odchází P. Jiří Putala a nastupuje P. Vladimír Jahn.
 Do farnosti Loštice byl jmenován kaplanem P. Pavol Vandžura, CM

Přejeme všem hojnost Božího požehnání a sil v kněžské službě.
 v kostele sv. Bartoloměje u novin najdete pokladničku pro novokněze P. Pavla Hödla.
 PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ. V Zábřeze bude novokněz P. Pavel
Hödl slavit mše svaté a udělovat novokněžské požehnání v neděli 9. července v 6.55, v 8.30 a v 18 hod., ve Svébohově v 10.30
hod. V neděli 16. července v Klášterci v 7.20, v Jedlí v 9.00 a ve
Zvoli v 10.30 hod.
28. června 2006 oslavil 20 let kněžství zábřežský farář a děkan
P. František Eliáš.
Do dalších desetiletí jeho kněžské služby mu přejeme dostatek sil, zdraví
a radosti z práce na vinici Boží.
farníci
 APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, druhé číslo si můžete vzít v kostele v Zábřeze. Časopis, který je zaměřený na šíření úcty k Božímu milosrdenství vydává Společnost
katolického apoštolátu a nemusíte za něj platit, je zdarma. Z obsahu čísla uvádíme názvy některých článků: Víra...přes překážky, Důvěřovat v pokušeních, Falešné představy
o Bohu, Poslání a spiritualita sestra Faustyny, Korunka k Božímu Milosrdenství, Život svaté
Faustýny...
 ZVEME VÁS K ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČŮM. Český rozhlas Olomouc (vysílá na frekvencích 106,8 a 92,8 Mhz)
připravuje pořad o Spolku Metoděj Zábřeh a o životě v Katolickém domě. Pokud se tedy o nás chcete něco víc dozvědět a chcete nás trochu víc poznat,
nezapomeňte si v neděli 9. července v době od 8.30 do 9. hodin naladit pořad Křesťanské
ozvěny.
Za Spolek Metoděj Zábřeh Josef Klimek
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 Sbírka z neděle 25. června: Postřelmov 3.370 Kč, Lesnice 620 Kč, Dlouhomilov
2.260 Kč + 3.850 Kč z kasičky.
 V pondělí 3. června nebude mše sv. v Brníčku, v úterý 4. června bude mimořádně
mše sv. v Sudkově v 17.45, mše sv. v Postřelmově ten den nebude.
 O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje budou mše sv. v Lesnici v 17 hodin a v Postřelmově v 18.30 hodin.
 Příští neděli si připomeneme v Sudkově patrona kaple sv. Prokopa. Mše sv. bude
v 11.00 hodin dopoledne. Mše sv. v Chromči bude proto již v sobotu večer v 18 hodin.
P. Jiří Putala

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 Sbírky z neděle 25. června: Mohelnice 3.764, Úsov 696, Studená Loučka 172 Kč.
„Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
 Sbírky z neděle 25. června: Hoštejn 4.460, Kosov 420, Lubník 750, Tatenice 3.330 Kč.
„Pán Bůh zaplať“
P. Jaroslav Přibyl
 ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH NA TATENICKU: 1. 7. sobota – Tatenice 18.30 s nedělní
platností, 2. 7. neděle - Hoštejn 7.30, Kosov 8.45, Lubník 10.30 (pouť k sv. Petru a Pavlu)
 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 5.6. Lubník 7.20, Tatenice 8.40 Hoštejn
10.00 hod., Kosov bohoslužba nebude, 6.7. mše svatá v Hoštejně nebude. 9. 7. změna
Kosov 8.30 (mši svatou celebruje P, František Eliáš, děkan ze Zábřeha)

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 25. června: Štíty 4.970 (na opravu fary), Horní Studénky 4.500, Cotkytle 950 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 SVĚTLO PRO HAITI. Na moji žádost mi byla zapůjčena z Arcidiecézní charity
Olomouc videokazeta: Světlo pro Haiti. Jde o dokument pořízený ve farnosti Baie de
Henne na Haiti, kde působí misionář otec Roman Musil. Dokument Vás provází po
celé farnosti, seznamuje s projekty, kam směřují Vaše příspěvky. Mluví se zde i o neutěšeném stavu zdravotnictví a školství. Jsou zde také uvedeny informace, jak můžeme
pomoci - adopce na dálku, ﬁnanční pomoc při dostavbě školy, základní zdravotnická
pomoc. Projekt představuje P. František Eliáš ze Zábřeha. Kazetu si je možno zapůjčit.
Tuto neděli po mši svaté si můžete videokazetu zamluvit. Určitě všem doporučuji tento jedinečný dokument zhlédnout, a sami se přesvědčit o nutnosti pomoci a informovat se, jak je s pomocí naloženo.
Eva Pecháčková
 BOHOSLUŽBY KE SLAVNOSTI SVATÝCH CYRILA A METODĚJE V ÚTERÝ 5.
ČERVENCE. Horní Studénky 7.30 hod, Štíty 9.00 hod.
V Crhově oslavíme patrocinium poutní mší svatou ke sv. Cyrilu a Metodějovi
v 10.30 hod.

FARNOST ŠTÍTY

Rok 2005 - rok farnosti začal u nás tím, že jsme se rozloučili 2.
ledna při mši sv.s P. Radkem Šidlejou, který odcházel do nového působiště. V období od ledna do června sloužili nedělní mše
sv. kněží z olomouckého semináře, kdy se u nás střídalo 6 kněží
včetně rektora a vícerektora. Byli jsme vděčni za tuto možnost
mít bohoslužbu přímo ve farnosti, s kázáním na vysoké úrovni a s povzbuzením do nadcházejícího týdne. Kněží zábřežského děkanátu, měli u nás ve farnosti na starost sváteční mše sv.
v týdnu, adorační den, pohřbívání, svátost smíření, také jáhen
Vratislav Kozub hodiny náboženství ve Štítech a přípravu dětí
k 1. svatému přijímání. P. Josef Rýznar nám zajistil bohoslužby
nejen od pátku před Květnou nedělí až po pondělí velikonoční,
také v době letních prázdnin, a v srpnu slavení mariánské pouti
ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Přes tato všechna zajištění jsme vnímali zvláštnost této situace
bez stálého kněze. První reakcí bylo vytvoření modlitebního společenství, které se scházelo
každý pátek k modlitbě, abychom vyprošovali kněze pro farnost. Na stejný úmysl se s námi modlil P. Josef Rýznar. Po půl roce nás sice nebylo tolik co na začátku, ale naše modlitby
byly stejně upřímné a pravidelné a víc jsme vnímali zodpovědnost za život farnosti v tomto
období.
Od 28. srpna máme zde ve Štítech nového kněze P. Stanislava Suchánka. S ním jsme
již oslavili v říjnu 250 let posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl benedikován v r. 1755. Liturgii mše sv. doprovodil sbor zpěváků z Horních Studének.
Máme zde aktivní společenství živého růžence, které zajišťuje májové pobožnosti, křížové cesty a zapojilo se do projektu adopce na dálku. Schází se také s knězem společenství
manželů a společenství mládeže. Schola doprovází středeční mše svaté a také zpěvem žalmů při nedělních mších svatých. Každoročně pořádáme pěší pouť na Horu Matky Boží do
Králík 28. září jako poděkování za misie a účastníme se pouti do Olomouce za obnovu rodin a nová kněžská a duchovní povolání.
O volný čas dětí se starají skauti, kteří tvoří skupinky při Tříkrálové sbírce a zapojili se
do akce Kapka naděje – na podporu registru dárců kostní dřeně. Pořádali letní tábor a v září svůj první skautský den.
V současné době se farníci účastní brigád na velké opravě fary, opravě elektřiny, ústředního topení, odpadů.
Ke štítecké farnosti patří také kaple sv. Cyrila a Metoděje v Crhově a kostel sv. Jana Křtitele
v Herolticích, kde se věřící účastní ohlášených mší svatých. Většinou se účastní nedělních
bohoslužeb v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech, kam vás také srdečně zveme.
Pastorační rada farnosti farnosti
Dne 1. července oslavil varhaník pan Václav Haltmar 75 let života.
Děkujeme mu za dlouholetou činnost varhaníka ve farnosti Štíty a přejeme do dalších let hojnost Božího požehnání, zdraví a ochranu Panny
Marie.
Farníci ze Štítů, rodina Haltmarova

