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číslo 29
15. 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, buď stále s námi a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
Žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 23

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
1: Jer 23,1-6
2: „Ef 2,13-18
Ev: Mk 6,30-34
Ordinárium: Břézovo č. 503
příští neděli Ebenovo č. 504

Misionářská činnost Církve
se chápe jako pokračování toho,
co Ježíš svěřil apoštolům.
Misionáři káží - jako Ježíš –
svým slovem
i pomáhajícím skutkem.
Tak se projevuje evangelium
jako Boží moc, která zachraňuje
každého, kdo věří.

„ze stolu Božího slova

Sobota 22. července

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Památky sv.Marie Magdalény

LETNÍ PUTOVÁNÍ S ORLEM

 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 Hlubočky u Olomouce
 VIII. ROČNÍK TURISTICKÉHO A DÁLKOVÉHO POCHODU „PODHŮŘÍM
JESENÍKŮ“pořádá Orel župa Stojanova 28. a 29. července. Trasy 11, 15, 25, 35, 50
a 100 km, cyklotrasy 25 a 55 km. Start Zábřeh – Katolický dům.
 DO KOCLÍŘOVA o první mariánské sobotě 5. srpna odjíždíme v 11.30 z Valové. Pouť se uskuteční pouze při dostatečném počtu přihlášených.
 VELKÁ ORELSKÁ POUŤ NA HOSTÝNĚ, na kterou Vás všechny srdečně zveme, bude v neděli 20. srpna. Odjezd z Valové v 6 hod.
Na všechny poutě a zájezdy se hlaste u Korgerů tel. 583414 512. Prosíme, hlavně včas!

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI KLÁŠTEREC s P. Antonínem Ptáčkem
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

24. července
25. července
26. července
28. července

v 18.00 hod.
v 18.00 hod.
v 18.00 hod.
v 16.00 hod.

v Klášterci
ve Vyšehoří
v Klášterci
v Klášterci

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI JEDLÍ. Na svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, ve středu 26. července se farnost Jedlí tradičně schází k adoraci. V tento adorační den bude kostel zpřístupněn k osobní tiché
modlitbě a proto si už dnes vyhraďte svůj čas. Bližší
program bude uveden v následujících FI.

Ohlášky na srpen 2006
Svátost manželství chtějí v kostele sv. Jana Křtitele ve farnosti Liptovská Osada
(Slovenská rep.)
přijmout Martin KOŠTIAL z Liptovské Osady a Jana LANGEROVÁ z Lupěné
V sobotu 26. srpna vstoupí do stavu manželského v kostele sv. Bartoloměje
Petr HAVLÍČEK a Stanislava PLHÁKOVÁ ze Zábřeha
a
Ing. Lukáš ŽANDA a Veronika ŠTÁBLOVÁ ze Zábřeha

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

Sbírky z neděle 9. července: Mohelnice 6.061, Úsov 968, Studená Loučka 275 Kč.
„Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 9. července: Hoštejn 710, Kosov 320, Lubník 1.230 (pouť), Tatenice 1.130 Kč. „Pán Bůh zaplať“
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ KE SVATÉ ANNĚ V HOŠTEJNĚ se uskuteční v neděli 30. července. Mše svaté budou v 8.45 a v 10.30 hod. bude
poutní mši svatou celebrovat arcibiskupský kancléř P. Antonín
Basler.
*

V neděli 30. července nebude slavena mše svaté v kosovské kapli.
ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 9. července: Štíty 2.310, Horní Studénky 1.000, Cotkytle 990 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
RŮŽENEC je snad nejčastější modlitbou, ve které se setkává meditace
i hloubka celého křesťanského poselství. Skrze růženec se s matkou
Ježíše Krista obracíme myslí i srdcem k Vykupiteli. V mnoha společenstvích a na mnoha místech našich farností se věřící setkávají s Pánem skrze modlitbu růžence. Nedávno, při misiích bohoslovců olomouckého konviktu vzniklo několik živých „růží“. V každé „růži“ je spojeno 20 lidí,
kteří se během dne pomodlí dohromady celý růženec. Nejstarším růžencovým společenstvím v Zábřeze je zřejmě „živý růženec“, ve kterém se modlí k Panně Marii už více
než 100 roků. Pokud se někdo z vás chce připojit k některému společenství informujte
se u kněží ve farnostech.
Redakce

ČTENÍ NA PRÁZDNINY

Otázka pro Marka Ebena: „Bůh - má podle vás smysl pro humor?“
Vždycky, když se dívám na přírodopisné ﬁlmy a vidím všechna ta neuvěřitelná zvířata a rostliny, říkám si, že Bůh musí mít smysl pro humor, když něco takového vytvořil. Ale myslím, že to bude úplně jiný druh humoru. Rozhodně si nepředstavuji Hospodina jako veselého chlapíka, který bude společenství svatých bavit svými bonmoty.
Mám pocit, že to, co nazýváme humorem, jsme dostali pro pobyt na této zemi, aby se
dal lépe vydržet. Stejně jako dostanete chinin, když jedete do tropů. Přijdete-li ovšem
někam, kde není malárie, chinin už nepotřebujete. Já si představuji, že
v tom ideálním stavu, na věčnosti, bude místo humoru radost. Taková ta velká, uchvacující radost, jakou zažijete v životě jen několikrát,
třeba při narození vytouženého dítěte nebo při shledání s milovaným
člověkem. Tato radost v sobě nenese nic humorného, protože vyvěrá z
absolutně kladných skutečností, humor je naproti tomu většinou reﬂexe na bídu tohoto světa.
www.vira

SBÍRKA Z NEDĚLE 9. 7. 2006

Zábřeh 10.990; Jedlí 1.650; Zvole 3.060; Klášterec 1.560; Svébohov 1.800 Kč.
DARY na opravy: Zábřeh na Haiti 200, Klášterec na Radio Proglas 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 Na chrám sv. Barbory bylo v červnu vybráno 2.530 Kč. Celková částka od počátku činí
216.215 Kč. Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová a Marie Hrubá
 Společenství živého růžence v Zábřeze darovalo pro misijní farnost na Haiti 1.500 Kč.
Dárcům „Pán Bůh zaplať“.
Marie Koutná
 Na lepru byla dne 2. července zaslána ze Zábřeha částka 3.050 a z Rovenska 2.000 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.
Zíková Marie

OPRAVY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
Restaurátorský tým pod vedením ak.
malíře Jiřího Látala intensivně pokračuje na

Pan Zika s týmem spolupracovníků odstranil
havárii ve svodu dešťových vod při“Lurdské
kapli“. Voda zatékala do základů a promáčela zdivo.

čištění a restaurování bočních oltářů a svatostánku. Zdá se, že nejvíce potřebovala opravu vitrína
u oltáře sv. Jana Nepomuckého, ve které je uložen původní obrázek Panny Marie ze Šubrtovy
kapličky. Vitrína byla silně
napadena aktivním červotočem a značně poškozena.
I z pohledu laika je vidět, že
se dílo podařilo. Do budoucna je však třeba počítat ještě s odbornými pracemi na
obrazech . Leč
toto zatím nespěchá a bude
to vázáno na Z odstrojeného svatostánku vystupuje původní historická barevnost 2.
získání státnípoloviny 18. století.
ho příspěvku.
Děkuji všem, kteří pomáhají na opravách vně
i uvnitř kostela sv. Bartoloměje i těm, kteří
z přebytku svých zahrádek přispívají na stravování brigádníků a nebo opravy podporují ﬁnančně.
P. František Eliáš
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