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SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

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, tys při slavném proměnění svého Syna
v přítomnosti Mojžíše a Eliáše upevnil víru apoštolů
a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše přijetí za tvé děti;
pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho,
abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 97

Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí
1: Dan 7,9-10.13-14
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: 2 Petr 1,16-19
příští neděli Břízovo č. 503

PROMĚNĚNÍ
bylo prvním zábleskem dne,
kdy se Kristus zjeví ve své slávě.
V porovnání se dnem, který přijde,
se jeví svět jako temné místo.
Ale zaslíbení („prorocké slovo“)
je pro věřícího lampou,
která mu svítí na cestu
a dává mu tušit přicházející den.
„ze stolu Božího slova“

Ev: Mk 9,2-10

PRÁZDNINOVÁ PUTOVÁNÍ

 V sobotu 12. srpna se koná hlavní pouť k Panně Marii Pomocné
u Zlatých Hor (Maria Hilf). Křížová cesta v 8.30, poutní mši svatou
v 11 hod. celebruje světící biskup královehradecký, mons. Josef Kajnek. Srdečně Vás zve duchovní správa poutního místa.
 Myslivecké sdružení Dlouhomilov spolu s Řádem sv. Huberta se sídlem v Kuksu zve všechny myslivce a přátele myslivosti na MYSLIVECKOU POUŤ, která se
koná dne 12. srpna 2006. SVATOHUBERTSKÁ TROUBENÁ MŠE u kapličky na
„Skalce“, v podání trubačů Lesy Ruda a.s. a za účasti členů Řádu sv. Huberta,
bude v 15 hod. sloužena za zemřelé lesníky a myslivce. Srdečně zvou myslivci
z Dlouhomilova
 NA POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ do Svébohova jste zváni v neděli 13.
srpna. Poutní mši svatou v 10.30 hod. bude
celbrovat P. Jan Koblížek. Svátostné požehnání bude v 15 hod.
 VELKÁ ORELSKÁ POUŤ NA HOSTÝNĚ
se uskuteční v neděli 20. srpna. Odjezd z Valové v 6.30 hod. (oprava).
 Čtvrtek 24. srpna, svátek sv. Bartoloměje, je adorační dnem farnosti Zábřeh.
 V sobotu 26. srpna pořádají farnosti Velké Losiny a Zábřeh již tradiční pouť na
Vřesovou Studánku. Zářijové putování na Vřesovou Studánku pak bude v sobotu
9. září.
 Patrocinium sv. Bartoloměje oslavíme letos v neděli neděle 27. srpna.
 OPRAVA! POPOUŤOVÉ ODPOLEDNE bude zároveň rozloučením se s prázdninami a posunuje se na čtvrtek 31. srpna. Platí, že se sejdou děti a mládež (i s rodiči) za Katolickým domem v Zábřeze.
redakce

PODZIMNÍ SEMINÁŘ S PHDR. JIŘINOU PREKOPOVOU

Mateřské a rodinné centrum připravuje pro širokou veřejnost,
v pořadí již třetí seminář s touto významnou německou psycholožkou českého původu. Téma semináře „ Děti jsou hosté,
kteří hledají cestu“ nám může být inspirací, jak dítě doprovázet na jeho cestě k dospělosti, jak respektovat jeho dětskou
osobnost se všemi jeho zvláštnostmi a bezpodmínečně ho přijmout.
Seminář se uskuteční v Katolickém domě ve velkém sále v pátek 8.9. 2006 v 16.00 hodin. Předpokládaný konec 20.00 – 21.00 hodin. Cena semináře: 120 Kč (občerstvení zajištěno). Kontakt: Alena Enterová, tel. 731 626 526

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

Nejenom seniory zveme na úterý 15. srpna na
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM.
Známé melodie opět zahraje
zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin.
Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 30. července: Štíty 2.130, Horní Studénky, Cotkytle 1.640 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZETÍ bude ve
Štítech v neděli 13. srpna. Mše svaté budou slaveny v 9 a
10.30 hod., svátostné poutní požehnání ve 14.30 hod.
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 30. července: Hoštejn 9.850,- (pouť), Lubník 680, Tatenice 1.040 Kč.
„Pán Bůh zaplať“
P. Jaroslav Přibyl
 Příští neděli 13.srpna ve 14.30 hodin bude,
u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny
Marie, slavena poutní mše svatá na Koruně.
Všechny poutníky zve P. Jaroslav Přibyl.
Děkuji všem, kteří se postarali o pěkný a slavnostní průběh pouti ke svaté
Anně v Hoštejně (zvláště pak zábřežské rytmické schole a panu varhaníku
Kolčavovi). Ať Vám Pán žehná.
P. Jaroslav Přibyl
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 30. července: 3.350, DARY: na opravy
5.000,, na misie 1.000 Kč
Srdečně děkuji všem, kteří mi pomohli a pomáhají při
opravách fary i stěhování. Ať jim Pán odplatí jejich úsilí
svým požehnáním.
P. František Janhuba, farář ve Zvoli
 Telefonní kontakt na faru ve Zvoli je 732 263 903 (zapište si do svých telefonních seznamů).

Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

6. srpna
8. srpna
9. srpna
10. srpna
11. srpna

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy
Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Památka sv. Kláry, panny

 SBÍRKA Z NEDĚLE 30. 7. 2006. Zábřeh 9.910; Jedlí 1.800; Klášterec 1.430; Svébohov
1.700 Kč. Dary Zábřeh: na opravy interiéru kostela 6.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na chrám sv. Barbory bylo v červenci vybráno 2.240 Kč. Celková částka od počátku činí
218.455Kč. Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová a Marie Hrubá
 PIVONÍN – jak pokračují opravy na kapli zasvěcené Panně Marii Růžencové.
V roce 2006 jsme začali s postupnou generální opravou kaple
.V letošním roce byly brigádnicky, prací občanů, zajištěny pomocné
práce (otloukání devastovaného, promáčeného a prosoleného zdiva,
meliorační výkopy pro drenáže-odvodnění). Odborné práce zajišťujeme dodavatelsky, stavební ﬁrmou. Byly vyměněny vyhnilé dřevěné
prvky v konstrukci věže a nově uchycen kříž s bání, do které byly vloženy dobové dokumenty. Byly provedeny nátěry klempířských prvků
střechy, odstranění mechů a výměna poškozených eternitových šablon na střeše a nástřik silikonovým nátěrem proti dalšímu poškození
eternitu mechy a lišejníky. Připravujeme výměnu oken, máme již na
ně projekt odsouhlasený architektem Arcibiskupství olomouckého.
Rádi bychom do konce roku obnovili fasádu včetně nátěrů kvalitní
barvou RELIUS, jelikož kaple na kopci je nejenom dominantou v krajině, ale také je více vystavena povětrnostním vlivů. P. František Eliáš

OPRAVY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE

Barokní kazatelna. Pod vedením restaurátorů zvoníci
ošetřili „nebesa kazatelny“ proti červotoči, který se na
kazatelně značně „podepsal“. Za to patří zvoníkům dík.
Sondy ukázaly, že rám z tvrdého dřeva je zřejmě v pořádku, leč všechno ostatní je stráveno především červotočem a zubem času. Proto se bortí i římsa
kazatelny. Vzhledem k náročnosti této opravy bylo provedeno pouze čištění a konzervátorské práce. Celková oprava kazatelny hrubým odhadem vychází
asi na 300.000 Kč. Další oprava
musí počkat, až se objeví ﬁnanční zdroje.
P. František Eliáš
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Milí farníci!

Srdečně vás všechny, známé i méně známé, zdravím a ráda na vás vzpomínám v modlitbě. Přestože do Zvole nebo Zábřehu málo jezdím a jsem proto s vaší farností – v níž jsem
vyrostla – málo v kontaktu, nezapomenu nikdy na dary, kterých se mi zde od Pána dostalo. Když navštívím farní kostel ve
Zvoli, kde jsem byla pokřtěna, vždycky mě naplňuje vděčnost.
V Zábřehu jsem se seznámila s našimi sestrami, které sem pozval otec František Eliáš. Zvláště ráda si vybavím některé momenty, které byly klíčové pro mé řeholní povolání, např. častější účast na mši svaté nebo adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a jiná setkání s Pánem, třeba skrze některé z vás. Samozřejmě velký podíl na mém nynějším životu z víry mají moji rodiče a jim
také vděčím za svobodu i podporu, kterou mi věnovali, když jsem se rozhodla jít za
Božím voláním. Patří jim nevýslovný dík.
Řeholní společnost, jejíž jsem v současnosti 8 let členkou, slaví 31.7.2006 jubileum
25-ti let od svého vzniku. Ráda bych využila této příležitosti a trochu vám Společnost
představila.
Společnost sester Ježíšových, (Societas sororum Jesu) – SSJ, jak zní její zkratka,
vznikla v rakouském Klagenfurtu v roce 1981. Počátku Společnosti předcházely několikeré ignaciánské exercicie pozdějších prvních sester u českého jezuity P. Roberta
Kunerta. Katolickou církví byla Společnost schválena v roce 1984. Společnost má dvě
provincie – českou a rakouskou. Centrum SSJ je nyní v Olomouci.
Jedná se o řeholní společnost pro ženy, které jsou Bohem povolány k radikálnímu
následování Krista. Jako Bohu zasvěcené ženy usilujeme spojovat práci s duchovním
životem. Náplní našeho života, který je ražen exerciciemi sv. Ignáce z Loyoly, je úsilí
„Hledat a nacházet Boha ve všech věcech a s láskou mu sloužit“. Chceme a snažíme se
žít z hlubokého spojení s Kristem a zasvěcujeme se Bohu sliby chudoby, čistoty a poslušnosti.
Naším posláním je rozvíjet vlastní povolání k Bohu zasvěcenému životu a snaha
rozněcovat nadšení pro radikální následování Krista také ve druhých.
Nemáme žádná vlastní díla a ani o ně neusilujeme. Na svou obživu, sociální zajištění a potřeby Společnosti si vyděláváme svou prací. Z prostředků, které ušetříme, podporujeme růst duchovních povolání, chudé a potřebné. Se svým vzděláním
a schopnostmi se dáváme k dispozici zvláště různým službám v církvi (např. ve farnostech, školství, zdravotnictví). Žijeme skromně a prostě, v malých komunitách. Nenosíme řeholní oděv, oblékáme se jednoduše, přiměřeně svému stavu; na oděvu nosíme kříž s písmeny SSJ, který je znamením naší příslušnosti k Bohu a ke Společnosti.
Tolik tedy ve stručnosti o SSJ. Pro zájemce doplním, že více informací můžete najít na
internetu: www.ssj-centrum.com
Po těch několika letech mohu říci, že obdivuji cesty Boží. Jsem velmi ráda, že smím
svůj život prožívat právě tímto způsobem a odpovídat tak na Boží lásku. Děkuji vám,
milí farníci, že se modlíte za duchovní povolání, ať už za nová povolání nebo za ta „stávající“. Je to velmi důležité!

Ráda bych také povzbudila mladé lidi, aby měli odvahu se myšlenkou na povolání ke kněžství nebo k Bohu
zasvěcenému životu osobně zabývat. Je přirozené, že se
člověk nejprve takové myšlenky lekne nebo se nad ní ani
nezamyslí, protože si řekne třeba „Já? Kdepak!“, nebo si
myslí, že Pán Bůh povolává k takovému životu jen „svaté“. Pán si volí s oblibou právě obyčejné lidi (ostatně jsem
toho důkazem!).
My lidé si rádi plánujeme život nebo mu necháváme
raději volný průběh a vůbec nám nepřipadá divné, že se
neptáme našeho Stvořitele, jaký záměr má s námi on.
Chceme mít všechno ve svých rukou a nechceme, aby někdo určoval náš život. Máme
strach zeptat se Boha, co si o našem životě myslí on a co by si třeba přál – Co kdyby
chtěl něco, co bych nechtěl/a já? Co kdybych nebyl/a v takovém způsobu života šťastná? K tomu mohu jenom říci: Jde o spolupráci Boha s člověkem a člověka s Bohem.
Když následuje člověk Boží volání a dá do toho všechno, bude šťastnější víc, než by si
kdy dovedl představit! Jen je třeba se nechat vést Bohem.
Vyprošuji vám tedy velkou lásku k Bohu, nadšení pro jeho věc, odvahu k dialogu
s Pánem v modlitbě a ke krokům víry. On ví spolehlivě a lépe než my, co je pro nás
dobré.Miluje nás a chce vždy naše štěstí. Budeme-li mít odvahu se mu zcela a velkoryse odevzdat, ještě nás pěkně překvapí!
Sr. Jiřina Pěničková SSJ

EXERCICIE PRO DÍVKY

Pořádáme duchovní cvičení pro svobodné dívky (18-25 let). Tyto exercicie jsou
zaměřeny na povolání k Bohu zasvěcenému životu. Chtějí věřícím dívkám zprostředkovat setkání s Bohem a pomoci v hledání jejich životní cesty.
Příští termín: v exercičním domě v Českém Těšíně, od středy 27. 9. 2006, 17
hod., do neděle 1. 10. 2006, 16 hod. Přihlášky do 20. září.
Hlásit se můžete: Společnost sester Ježíšový, Zeyerova 5, 772 00 Olomouc, mail:
ssjol@mybox.cz. Nebo: Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín,
tel. 558 761 429.

ČTENÍ NA PRÁZDNINY

„Snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení,
spojeni poutem pokoje.“ (Ef 4,2-3)
Hledat někoho, s kým mi bude vždy příjemně a nikdy mi ničím nepoleze na
nervy, je odsouzeno k nezdaru. Takový člověk totiž neexistuje.
I milovaný člověk mě může rozčilovat svými nedokonalostmi, které se navíc setkávají s mými omezeními. Snášet slabosti
druhého s vědomím, že on zase snáší ty moje, může být hlubokým projevem lásky.
Skutečná láska dává motiv a sílu přes všechny těžkosti,
uschopňuje zachovat pouto pokoje.
www.vira.cz

