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14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět
a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu;
naplň nás radostí z vykoupení a dej,
ať tato naše radost dozraje v radost věčnou.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

Žalm 145
1: Zach 9,9-10
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Řím 8,9.11-13
Ebenovo č. 504

Ev: Mt 11,25-30

Vzkříšený Kriste, ty nás bereš takové, jací jsme ve svém srdci.
Proč bychom čekali, až se naše srdce změní, a pak teprve za tebou šli?
Ty je přece přeměníš.
Ty i z našich vlastních trnů
zažehneš oheň.
Otevřená rána v nás je místem,
které si získává tvou lásku.
V našich zraněních
dáš vyrůst společenství s tebou.
Tvůj hlas rozjasní naši noc
a v nás se otevřou brány chval.
(Robert Schutz)
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pátek

11. července

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

MODLITBY MATEK. Milé maminky a babičky, opět Vás chceme pozvat
k účasti na mši svaté, obětované za naše děti a vnoučata. I v době prázdnin jim chceme společně vyprošovat ochranu, pomoc a Boží vedení. Mše sv.
bude sloužena P. Františkem Eliášem v úterý 8. července 2008 v 17.00 hod.
Za MM Lenka Hamplová, 731 626 506
Orel jednota Zábřeh zve všechny na 10. ročník turistického a dálkového pochodu ,,Podhůřím Jeseníků“. Pro odolné ,,dálkoplazy“
začíná pochod 100 km trasou již v pátek 11. 7. ve 20.00 hod.
Ostatní starty tras – 52, 35, 25, 15 a 11 km – jsou stanoveny na 12. 7. mezi 6.00 až 9.00
hod. Letošní specialitou je ,,Špacír Zábřehem“ , který je určen pro ,,vycházkáře“. Start
i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh. Informace: tel. 604 501 426.
LA SALETTE 14. – 22. srpna 2008. Máme ještě několik málo volných míst. Pokud váháte, rozhodněte se co
nejdříve. Ubytování v pokojích. Cena za dopravu, ubytování, polopenzi (snídaně a večeře) a pojištění 6.500 Kč.
Zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři, případně na
tel. 583 414 531, 731626509 nebo na mailu rkfzab@rps.
cz. V kanceláři si můžete také vyzvednout program pouti
(i ti, kteří jsou už přihlášení), případně požádat o zaslání
mailem, nebo poštou. DŮLEŽITÉ: první společné jídlo na La Salettě bude sobotní snídaně! Stravu v pátek máme ve své režii. Odjezd ze Zábřeha ve čtvrtek 14. srpna v 17
hod. z Valové.
Hana Lexmanová
TÉMA KOSTEL SV. BARBORY. Minulý týden jsem se zúčastnil jako “technické zázemí“ koncertů scholy Piccoly v Jižních Čechách. Jedno z vystoupení se uskutečnilo ve Stráži nad
Nežárkou. Zdejší chrám stavebně připomínal náš kostel sv.
Barbory. Velmi nepříjemné překvapení však ve mně vyvolala špatná akustika tohoto kostela, kdy na vzdálenost několika
metrů bylo mluvené slovo naprosto nesrozumitelné. Zděsilo
mě, když jsem si uvědomil, že sdružení pro obnovu kostela sv.
Barbory v Zábřeze nám chce nahradit v našem chrámu současný dřevěný strop, který přinejmenším akusticky vyhovuje,
stropem z produkce 20. století a to sádrokartonovým. A tak se ptám, zdali Občanské
sdružení svatá Barbora má nějaký posudek od erudovaného akustika. A také jaký vliv
kromě toho, že se změní již tak malá kubatura tohoto prostoru, bude mít tento stavební materiál na tak důležitou oblast, jako je srozumitelnost slova a hudby.
Současně bych chtěl vyvolat ve farnosti veřejnou diskusi napříč všemi věkovými
kategoriemi na téma tohoto místa, jeho potřebnosti, dispozic, nákladovosti či jeho dalšího využití, aby ﬁnanční prostředky, požadované na tuto opravu od zábřežské farnosti byly efektivně využity.
Farníci by měli vědět co a proč ﬁnancují.
Vladimír Till

2

DOKONČENÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ KOSTELA V POBUČÍ
V pátek pracovníci ﬁrmy SARON dokončili poslední
etapu vedoucí k celkovému statickému zajištění budovy
kostela sv. Jana a Pavla. Tak byl díky vstřícnosti OÚ v Jestřebí, všech, kdo se na záchranných pracích podíleli, zachráněn kostelík starý 176 roků. Myslím si, že je správné
dědictví po našich předcích předávat dál, alespoň tam,
kde to jde. Kolik generací před námi to dokázalo? Je dobře, že ta naše není tou, která pouze „láme hůl“. Jak je vidět
ve zvolské farnosti to funguje a slova jako ochota a oběť
jsou mnohými žitá. Kostel je zadlužený a není v bezvadném provozuschopném stavu, ale bude v něm možné, po
dalších zásazích, alespoň příležitostně slavit mši svatou.
A to bez obav, že bude, v lepším případě, padat omítka
ze stropu na hlavy zúčastněných. V letošním roce se nám
v děkanátu podařilo zajistit z dotací téměř 5.000 000 Kč
na opravy. Je možné, že se v budoucnu objeví dotační program, díky kterému budeme moci v opravách pokračovat i v Pobučí. Ještě jednou všem děkuji za spolupráci
a dnes zvláště paní Václavkové a Pěničkové, které mi pomáhaly s organizací brigád.
P.S. Ve výběrovém řízení na přestavbu vstupu svébohovského kostela byla vybrána
ﬁrma Ekozis.
Mgr. L. Diblík – technický administrátor děkanátu

VOLBY
V neděli 29. června 2008 proběhla volba šesti členů do pastorační rady ve farnostech Zábřeh a Svébohov. V Kláštereci proběhnou volby tuto neděli.
Nové pastorační rady farností budou představeny na vývěskách v kostelích
a v příštím čísle Farních informací.
P. František Eliáš
PAULINKY VYDÁVAJÍ DIÁŘ NA ROK 2009. Už nyní si můžete objednat velký diář
formátu A5, v pevné vazbě barvy tmavě modré nebo tmavě zelené. Ke každému dni
je uveden církevní a občanský svátek, odkaz k denní modlitbě církve a k liturgickým
textům. Nechybí také úmysly apoštolátu modlitby na začátku každého měsíce. V roce
sv. Pavla přináší diář navíc výběr myšlenek z jeho listů. Diář obsahuje také dostatečný prostor pro adresy a poznámky a lze zde nalézt také mnoho dalších praktických
informací. Odeslání objednávky do 31. srpna 2008 získáte slevu 10 % a k tomu jako
dárek knihu kardinála Christopha Schönborna s názvem Přijmout Ježíše jako Krista.
Objednávky můžete zasílat na adresu: Nakladatelství Paulínky, Petrská 9, 110 00 Praha+ e-mailem objednavky@paulinky.cz, nebo telefonicky 222 311 206.
PEXESO. V loňském roce jsem vydali sešitek se samolepkami biblických postav
Starého zákona. V souvislosti s tímto souborem jsme vytvořili elektronické pexeso,
které jsme vyvěsili na www.ado.cz/katechete. Hra v elektronické podobě je určena
pro 1 až 6 hráčů. Zahrát si ji může každý, kdo má chuť a přístup k internetu.
Centrum pro katechezi Olomouc
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Učící se církev – SVÁTOSTNÁ OBĚŤ
Nejvznešenější způsob, kterým Boha prohlašujeme za svého nejvyššího Pána a jemuž vzdáváme nejdokonalejší projevy chvály, díků a smíru a přednášíme i své prosby, jsou
oběti.
Obětí je každý viditelný dar, který podáváme Bohu a jehož
přeměněním nebo zničením znemožňujeme jeho užití pro
sebe nebo pro druhé. Tím je tento dar Bohu věnován a Bůh je
od nás takto prohlášen a uctíván za nejvyššího našeho Pána,
jenž má na všechno neomezené právo, i na náš život.
Oběti jsou staré jako lidstvo samo. To souvisí s lidskou
přirozeností, neboť duši člověka je vrozeno vědomí závislosti na vyšší bytosti. Už naši prarodiče v ráji, Adam a Eva, měli
přinášet Bohu oběť poslušnosti tím, že si měli odpírat jíst
ovoce ze zapovězeného stromu. Oběti Abela a Kaina (Kain
přinesl Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl
oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. Gen 4,3-4). Také Noe po svém zachránění staví
oltář a přináší oběť díkůvzdání. Tisíce obětí přinášel židovský národ (krvavých i nekrvavých) od Abrahama, Izáka, Jakuba po dva tisíce roků, až do zničení jeruzalémského chrámu roku 70. A zvláště připomínám oběť jeruzalémského krále a kněze Melchizedecha.
I pohané svým bůžkům přinášeli oběti, často velmi kruté, ba i lidské.
Všechny tyto oběti byly předobrazem jediné, pravé a bohumilé oběti, kterou za nás
přinesl Ježíš Kristus na kříži. Jenom jeho oběť má tu plnou sílu přinést Bohu nekonečnou
chválu, dík a hlavně moc zbavit lidstvo hříchu a usmířit je s Bohem! Aby tato nekonečná zásluha mohla být přivlastněna lidstvu, bylo potřebí, aby prostředníkem mezi Bohem
a lidstvem byl někdo, kdo by byl zároveň Bůh a člověk. Neboť hříchem byl uražen nekonečný Bůh a člověk v jedno. Ježíš Kristus podal svému Otci plné zadostiučinění svou poslušností tím, že prolil za nás svou krev a nechal se ukřižovat. Tato dvojí oběť Kristova –
poslušnosti a života – byla Bohu nekonečně milá a otevřela nám bránu ztraceného ráje.
Láska Kristova k nám našla způsob, kterým by se tato krvavá oběť nekrvavě opakovala a připomínala ustavičně vykupitelskou smrt a přivlastňovala nám bez ustání její užitek, který nám Spasitel svým utrpením zasloužil. Večer před svou smrtí vzal Ježíš chléb
a proměnil jej ve své Tělo. Pak vzal kalich s vínem a toto proměnil ve svou Krev. Tímto
úkonem obětujeme Otci to, co nám dal: v chlebu a vínu obětujeme dary stvoření. Ty se
mocí Ducha svatého a slovy Kristovými pronášenými knězem staly Jeho Tělem a Krví.
Tím se Kristus stal zde na zemi také skutečně a tajemně přítomným. Jeho příkazem: „To
konejte na mou památku!“ byla ustavena mše svatá.
Mše svatá není jen pouhou upomínkou na oběť kříže, nýbrž zpřítomněním skutečné
oběti, ve které sám Ježíš Kristus se pod způsobami chleba a vína nekrvavě obětuje svému nebeskému Otci. Toto je vyjádřeno výrazem: „Za vás se vydává“ a „Za vás se vylévá“.
Smrt a oběť Kristova je také ještě vyjádřena při mši svaté odděleným proměňováním
chleba a vína, s jejich následným „zničením“, požitím. Při mši svaté je viditelnou obětinou Kristus pod způsobami chleba a vína. Ten je také vlastním knězem a obětníkem ve
mši svaté. Obětuje se ale skrze viditelného, k tomu posvěceného kněze, jenž zastupuje jeho místo obětníka a jeho jménem mluví. Jelikož při mši svaté Pán Ježíš už neumírá,
není tato oběť naprostou, jako byla oběť kříže, nýbrž vztaženou k oné oběti kříže, kte-
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rou představuje. Mezi obětí kříže a obětí mše svaté není však podstatného rozdílu, neboť
v obojím je stejná obětina i stejný obětující kněz – Ježíš Kristus.
Jen co do způsobu obětování je rozdíl. Na kříži se obětoval Ježíš krvavě a vypustil
svou lidskou duši, při mši svaté netrpí a neumírá, nýbrž vítězný a oslavený přináší pod
způsobami chleba a vína svému nebeskému Otci své Tělo a svou Krev v oběť!
Mše svatá je nejen obětí Kristovou, ale také obětí Církve a jejich jednotlivých údů,
tajemného Těla Kristova. A jak to my křesťané, jednotlivé údy církve máme dělat? Na
paténu v chlebě vložit svou práci, námahu, svou dobrou vůli a obětavost i modlitby a do
kalicha s vínem své starosti, bolesti, utrpení, nemoci, stáří. A to vše spojit s Kristovou
modlitbou, s jeho utrpením a prací i s jeho chválou a údělem zde na zemi. To vše dát do
jeho rukou, aby to přednesl svému nebeskému Otci jako náš skromný a nedokonalý dar
chvály, díků, smíru a prosby. Proto je důležité, aby se ve mši svaté křesťan s Kristem spoluobětoval, má-li být jeho účast na mši dokonalá.
Jako oběť je eucharistie také přinášena za všechny věřící, živé i zesnulé, na smír za
hříchy všech lidí a za obdržení duchovních nebo časných dober od Boha. S Kristovou
obětí se nespojují jen údy, které jsou ještě na zemi, nýbrž i ty, které už pobývají v nebeské
slávě. Církev totiž přináší eucharistickou oběť ve společenství s nejsvětější Pannou Marií, kterou výslovně připomíná, stejně jako se všemi svatými a světicemi. Církev je s Marií jako u paty kříže, spojena s Kristovou obětí a přímluvou. Eucharistická oběť se přináší
také za zesnulé věřící, kteří zemřeli v Kristu a nejsou ještě úplně očištěni, v bolesti čekají
na chvíli, kdy budou moci vstoupit do Kristova světla a pokoje.
Při každé mši svaté pronáší kněz slova:“To konejte na mou památku!“ Tato slova jsou
zakládajícím dokumentem mše svaté. Jimi je ustanovena Nejsvětější Svátost, z níž se
zrodilo i služebné kněžství. V příkazu „konejte“ je skryto i ustanovení a odevzdání moci
těmto kněžím.
Památkou je nejen úkon Poslední večeře, kdy Ježíš ve společenství svých apoštolů mši
svatou sloužil a ustanovil, ale také, co celá mše svatá a zvláště úkon Kristovy oběti vyjadřuje: Záležitost spásy, všechen plán Boží lásky ke spáse všech lidí, ale i bolestné drama
jeho utrpení, smrti na kříži a zvláště jeho vzkříšení a nanebevstoupení. A brzy na to slyšíme kněze: “Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.“ Ano, promítneme si do budoucna i konečný a závěrečný děj lidstva – vzkříšení a poslední soud.
Je pravda a Církev to jasně říká tím, že položila hned po proměňování vína v Krev Kristovu oznámení: „Tajemství víry“. Tajemství víry – na nic moudřejšího nepřišel ani duchovní velikán sv. Tomáš Akvinský, když pokorně v kleče
zvolal: “Pane, věřím pevně, i když nechápu!“ Nejsvětější oběť Kristova
není proti rozumu, ale jako i jiná, třeba přírodní tajemství, je nad náš
lidsky omezený rozum.... Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš...
P. Antonín Pospíšil
***
Z NOVÝCH KNIH. Prokop Siostrzonek – Ranní zamyšlení. Jsme-li k sobě upřímní, přiznáme si, že se často probouzíme v podivném vnitřním rozpoložení či v zajetí negativních
myšlenek. Z vlastní zkušenosti také víme, že naše ranní postoje – závist, zlost, úzkosti,
sebelítost, ale i radosti, trpělivost, spokojenost a láska – ovlivňují následně naše jednání, vztah k druhým lidem a Bohu. Prokop Siostrzonek píše v Ranních zamyšleních vesele
i vážně právě o tom, jak můžeme dobře naplnit všední i sváteční čas, jeden den i celý rok.
Jsou určena každému, kdo si přeje do dne vstoupit „tou správnou nohou“, kdo kolem sebe
chce šířit pokoj, a ne protivnou náladu.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z 29.6. Lubník 1.880, Tatenice 2.130 (1.000 dar na opravu střechy), Hoštejn 700,
Kosov 320. Dary ze Zábřeha na opravu střechy kostela 9.000 Kč
PODĚKOVÁNÍ. Chci velmi srdečně poděkovat všem,
kdo se aktivně zapojili po středeční vichřici (26.6.),
která odnesla opět část střechy z kostela v Tatenici. Ať
již úklidem hřbitova či při prozatímním zakrytí chybějící střechy, tak i při stavbě lešení, nebo jakkoli jinak.
Zároveň prosím především o modlitbu za zdar oprav,
ale především i za to, aby toto dopuštění bylo přijato
jako výzva od Boha a ne jinak. Všem kdo jakkoli pomůžete ať Pán žehná.
P. Jaroslav Přibyl

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
Příběh pro tento týden. Dvě zlaté rybky žily v akváriu. Líně plavaly kolem dokola a vedly
ﬁlozoﬁcké debaty. Jedna se ptá druhé: "Věříš v Boha ?" "Samozřejmě !" "A jak můžeš vědět, že existuje?" "Kdo myslíš, že nám každý den mění vodu ?"
Život plyne jako řeka. Je to prostě zázrak. Ale nám zevšední i zázraky. Pamatujme,
že každý den je úplně novým darem, čistou, nepopsanou stránkou. Bůh nám každý den
mění vodu. Bůh neumírá v den, kdy mu přestáváme věřit a důveřovat. My ale umíráme
v den, kdy náš život přestane vnímat světlo, které nepřestává zářit a každý den je nové.
Díky, Bože, za krásnou naději každého dne ! (Bruno Ferrero ) "VDĚČNOST JE PAMĚT
SRDCE"
OHLASY Z LOŠTIC
Ve dnech 27. - 29. června se uskutečnili v Lošticích Slavnosti hudby a tvarůžků. Již
13let je organizuje MKS a MěÚ Loštice. Ve třech dnech sa na "prknech" tribuny představili protagonisté různých žánrů. Od country ( Kamarádi z Loštic, Zelenáčí Mirka Hoffmanna, Šediváci z Přerova ) přes dechovku v podání věhlasných kapel ( Rohelanka, Veselá kapela, Loštická Veselka, Šohajka z D. Bojanovic, DH města Uničova ) až po žertovné
vnímání světa v režii bratislavského " Lojza". Nedělní dopoledne patřilo mši svaté, která byla obětovaná za nestora místní hudby a zpěvu, zesn. p. Antonína Schwarze, za živé
a zemřelé hudebníky. Odpoledne se neslo ve znamení Tvarůžkového království. Nemalé
díky patří všem, kteří se starali o zdárný průběh slavností, ale taky Vám všem, kteří přišli
mezi nás!
Ve čtvrtek 26.června jsme v Lošticích přivítali vzácného hosta z Říma, generálního
představeného Misijní spol. sv. Vincence, P. Gregoryho Gaye CM. V zaplněném chrámu
sv. Prokopa nás všechny v rámci promluvy povzbudil k tomu, abychom čas, který žijeme,
využívali ke konání dobra a abychom podle slov evangelia "stavěli svůj dům na skále",
kterou je Kristus. Díky patří chrámovému sboru „Jiřinkám“, který bohoslužbu doprovázel. Misionáři pak pozvali "generála" na farní zahradu, kde bylo oblíbené "barbecue" (grilování). Na otce Gregoryho prozradíme, že mu obzvlášť chutnali tvarůžky a zlatistý mok
od Lumíra. V pátek ráno P. Gregory požehnal obnovenou farní komunitní kapli sv. Vincence a novou křížovou cestu. Obřady byly v italštině. Po snídaní jeho cesta pokračovala
na Mendriku a do Dobrušky. Děkujeme za návštěvu, povzbuzení a přejeme hodně Boží
pomoci v nelehkém úřadu !
(P.Pavel Kavec CM)
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 29. června: Mohelnice 5.007; Úsov 413; Studená Loučka 320 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 29. června: Štíty 8.470 (na opravy); Cotkytle 870; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 29. června: Červená Voda 1.451,50; domov důchodců sv. Zdislavy 60; Jakubovice 188; Písařov 420 Kč. Sbírky z pokladniček: Červená Voda (FI + domov, KT) 4.416,50;
Mlýnický Dvůr (FI) 227,50; Moravský Karlov (FI) 93; Jakubovice (FI) 114; Písařov (FI, Imaculata) 862,50 Kč. Sbírky na Haiti za červen: Mlýnický Dvůr 62,50 (celkem za půl roku
412,50); Moravský Karlov 72 (347); Červená Voda 735 (3.240,50 = celkem za farnost za půl
roku 4.000); Jakubovice 400 (4.200); Písařov 239,50 (500) Kč. Dary: Červená Voda 1.000;
Jakubovice (na chodníky) 2.000 Kč.
P. PAVEL VÁGNER PŘEJE VŠEM FARNÍKŮM PĚKNOU A ZASLOUŽENOU DOVOLENOU

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V Postřelmově se na Honduras vybralo v pokladničce 5090Kč, někteří přispěli také mimo
pokladničku. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost a solidaritu s chudými.
P. Vladimír Jahm
Bohoslužby ve středu v Lesnici, ve čtvrtek v Chromči a v pátek v Postřelmově nebudou.
VÝSTAVA V ŠUMPERKU. Výstava „Všichni svatí za nás proste“,
která bude instalovaná v Klášterním kostel Zvěstování Panny Marie od 3. července, představí bohaté graﬁcké sbírky Vlastivědného
muzea v Šumperku. Na graﬁckých listech jsou vyobrazeni světci,
mučedníci i vyznavači, kteří svou mučednickou smrtí či trvalým celoživotním vyznáváním křesťanské víry přinesli mocné svědectví o
Kristu. Jejich zobrazení takovými umělci jako byli např. Rubens,
Tizian či Dürer budou moci návštěvníci zhlédnout v nádherných
prostorách šumperského Klášterního kostela. Mgr. Alena Turková,
autorka výstavy.
II. KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI ŠUMPERK. Zahajovací koncert v pondělí 7. 7.
2008 nabídne večer zasvěcený hudbě Antonia Vivaldiho, jehož 330. výročí narození si letos
připomínáme. Český smyčcový orchestr Barocco sempre giovane s houslistkou Ivou Kramperovou zahrají skladbu Čtvero ročních dob.
Ve středu 9. 7. 2008 vystoupí na koncertě vokální hudby maďarský soubor Banchieri Singers.
Varhanní hudba převážně období baroka nás bude provázet koncertem v pátek 11.7.2008,
na kterém vystoupí polský varhaník Waclaw Golonka.
Závěrečný koncert v neděli 13. 7. 2008 bude věnován komornímu orchestru ze Slovenska,
Komorný sólisti Bratislava přivezou do Šumperka hudbu J.S.Bacha a dalších autorů.
Vstupenky jsou v prodeji v Informačním centru a v budově radnice v Šumperku.
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Sbírky z neděle 29. června: Zábřeh - Honduras - 11.880; Jedlí 1.700; Svébohov 1.550; Klášterec 2.270; Zvole –Honduras 10.740 Kč. DARY: Zábřeh – na Honduras 300; na misie 5.000; mozaika -1.000- Haiti 1.000 Kč. Svébohov - mozaika 1.550 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

POSLEDNÍ KÁZÁNÍ
Děkuji dobrému Bohu za všechny cesty, kterými mě vede k sobě.
Nyní o prázdninách se přemístím na další (čtvrtou) faru, kde budu
pokračovat v poznávání pravdy o Bohu a o sobě samém.
Každé místo pro mě bylo velkým překvapením a jak se později
ukázalo také velkým Božím darem. S nejistotou, jak to všechno
dopadne, jsem přijížděl i do Zábřeha. Ale Bůh už dopředu připravuje cesty našim krokům. Bůh mi požehnal a přišel mi na pomoc,
takže i zde jsem mohl vykonat hodně dobrého; stejné to bylo i na
dvou předchozích místech, měl bych za to být Bohu více vděčný.
Zároveň si však také uvědomuji, že jsem ve své pýše, špatnými
slovy nebo příkladem, některé z vás mohl i odradit, místo abych je
povzbudil. Ať už v souvislosti s udělováním svátostí (zvláště svátosti smíření), promluvou při mši svaté, nebo při setkání kdekoliv
jinde. Při modlitbě s důvěrou spoléhám na Pána, že i to, co my svou hříšností pokazíme,
on dovede použít k prospěchu.
Teď nastal Bohem přichystaný čas, abych odešel a zase s jinými lidmi se vydal na pouť
směrem k Božímu království. Jestliže jsem něco na této pouti zde v Zábřeze mezi vámi dělal
dobře, ať je to dobrým příkladem, co jsem dělal špatně, z toho se poučte a jednejte lépe.
Z tohoto pohledu i střídání kaplanů na farách může být užitečné.
Chtěl bych vám všem poděkovat, některým za spolupráci, jiným za trpělivost, za pomoc, za ochotu, za modlitbu… Zvláště jsem vděčný za společné modlitby při úterních setkáních na faře se společenstvím chlapů. Tento rok a spolupráce s P. Františkem je pro mě
určitě přínosem.
Nakonec mohu říct s Božím služebníkem Jobem: „Hospodin dal, Hospodin vzal, jeho
jméno budiž pochváleno.“ I se sv. Pavlem: „Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří
mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte
a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Klademe vám na srdce, bratři, kárejte
neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby
nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se
radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě. Bratří, modlete se i vy
za nás! Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi (1Te 5,12-28).“
P. Martin Vévoda
Charita Zábřeh nabízí sezónní možnost přivýdělku pro šikovné seniory i studenty starší 18 let. Na skládání sušeného ovoce do bambusových košíků se
bude pracovat v patře obchodního domu v Lošticích, v době od srpna do listopadu 2008. Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz nebo na
telefonu 583 412 587.
Lenka Kročilová
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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.
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