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12. 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

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě;
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec
a nikdy nás nepřestáváš vést.
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 107 Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho milosrdenství.
1: Job 38,1.8-11
2: 2 Kor 5,14-17
Ev. Mk 4,35-41

Všemohoucí Bůh
má dost moci,
aby temnotu obrátil ve světlo,
aby bouři přivedl k pokoji.
Stačí jedno jediné slovo.
Zlo je reálné,
dramaticky je zakoušíme
v životních bouřích.
Je však zároveň velkou
příležitostí pro nás,
abychom se v důvěře
obraceli k Bohu.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 24. června Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
MODLITBY MATEK. Maminky a babičky zveme na společnou mši svatou
obětovanou za naše děti a vnoučata, kterou budeme slavit v úterý 23. června
v 17 hod.
Lenka Hamplová
HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY. Ve čtvrtek
25. června, při poslední mši svaté pro rodiče a děti před prázdninami,
proběhne kontrola brožurek, a kdo bude mít všechny obrázky za druhé
pololetí, bude po mši svaté zařazen do slosování o hodnotné ceny. Mši
svaté i slosování se, stejně jako v prvním půl roku zúčastní pan Vítězslav Koutník, autor obrázků k brožurce a šéfredaktor dětského časopisu Nezbeda.
P. Jindřich
ROVENSKO. V kapli Narození Panny Marie bude celebrovat v neděli 28. června v 10
hod. mši svatou P. Alfréd Volný. Mší svatou vyvrcholí oslavy 15. výročí od založení fotbalového klubu Rovensko. Sobotní mši svatou s nedělní liturgií to neovlivní.
P. František Eliáš
Nejenom seniory zveme na úterý 30. června na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU
A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 40 Kč.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
POUŤ NA SKALIČCE ke sv. Prokopu bude v pátek 3. července v 19 hod. Po mši svaté
v nově opravené kapli následuje průvod k obrázku do polí za hřbitov. P. František Eliáš
POUŤ V RÁJEČKU. V neděli 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 prof. František Kunetka. Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv. Bartoloměje. Slavnost pak bude pokračovat
v hasičském areálu v Ráječku, kde místní Sbor dobrovolných
hasičů pořádá tradiční Sousedské posezení. Pro děti bude připravena celá řada her a soutěží o sladkosti s tematikou požární
ochrany. Pro všechny tradiční guláš, občerstvení všeho druhu i 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

Ohlášky
Ve čtvrtek 25. června budou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze sezdáni
Lukáš Krowiarz z Moravské Ostravy a Iveta Sittová ze Zábřeha
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LIST ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO K ROKU KNĚŽÍ
Drazí bratři a sestry,
před dvěma dny, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, zahájil
Svatý otec Benedikt XVI. Rok kněží. Je to významná událost, která
má přispět k novému nalezení krásy a významu služebného kněžství, aby se na ně pohlíželo s větší vděčností a úžasem. Svatý otec
vybral téma: Věrnost Krista, věrnost kněze, aby ukázal na prvenství milosti. Jméno lásky v čase je věrnost, říká. Kněží budou usilovat o dosažení duchovní dokonalosti, na které závisí účinnost jejich
služby, o vnitřní obnovu v radostném znovunalezení vlastní identity, kněžského bratrství i svátostného vztahu s vlastním biskupem.
Rok kněží je však společným úkolem celého společenství církve. Proto prosím každého z Vás, bratři a sestry, abyste usilovali o hluboký duchovní pohled na kněžství,
abyste ve svých kněžích i přes jejich lidské slabosti uměli vidět Kristovy služebníky, ba
Krista samého; vždyť jen v Ježíšově jménu mohou říkat: Uděluji ti rozhřešení, nebo:
Toto je moje tělo. Těším se, že poznáte, jak víra lidu posiluje kněze, a také jakým požehnáním pro věřící jsou kněží žijící své kněžství věrně.
Prosím, provázejte své kněze častou modlitbou zvláště v tomto roce, a tam, kde se
společná modlitba za kněze nekoná, prosím, abyste ji hned zavedli. Můj předchůdce
arcibiskup František Vaňák žádal, aby každý čtvrtek před prvním pátkem byl pro nás
zvláštním dnem modliteb za kněze. Obnovme tuto dobrou praxi. V tomto
roce máte příležitost k získání plnomocných odpustků.
Děkuji všem, kteří se do roku kněží aktivně zapojí, a každému z Vás ze
srdce žehnám.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ. Setkání biřmovanců (skupina „náctiletých“) se uskuteční ve středu 24.6.2009 v 19.00 hodin na faře v Zábřeze. Ukázalo se, že tak náročné téma, kterým je šesté přikázání
nelze vměstnat do prostoru dvou hodin. Chceme-li v matematice řešit složité početní úkony, musíme se nejdříve naučit sčítat, odčítat….
Stejně tak pokud chceme najít pravdu o životě člověka, tedy o jeho
smyslu, poslání a naplnění, musíme nejdříve pochopit záměr Tvůrce. A právě těchto otázek se týkalo první setkání. V tom nadcházejícím se pokusíme porozumět konkrétním situacím, ke kterým dochází nejenom ve
vztahu mladých lidí, kteří teprve hledají svého životního partnera, ale také ve vztahu
mezi manželi.
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem, kteří zareagovali na výzvu ve farních informacích, která
se týkala vápna. Vyhašené kusové vápno, které je řádně „naležené“ je pokladem pro
restaurátory, kteří používají při opravách památek původní technologie. Zvláštní poděkování posíláme do Slavoňova pánům Szudymu a Knirschovi, a to za darované tři
sudy dvaadvacetiletého vápna a za jejich ochotnou pomoc při jeho vyzdvižení a převozu. Vápno bude použito při opravách v Maletíně a Pobučí. P.S. Pokud by nám chtěl
ještě někdo vápno nabídnout, ozvěte se prosím na můj telefon 731 626 549.
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
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PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM - jednodenní výlety
ČERVENEC

 úterý 7. 7.
Babiččino údolí – zámek Ratibořice, panský mlýn, mandl, babiččina
chaloupka, Viktorčin splav. Sraz před nádražím ČD v 6,30 hod. – návrat v 19,12 hod.
Cena výletu 270 Kč.
 středa 8. 7.
Jeskyně na Špičáku, po prohlídce jeskyní - Lázně Jeseník.
Sraz před nádražím ČD v 7,15 hod. – návrat v 18,23 hod.
Cena výletu 160 Kč.
 pátek 10. 7. Brno – prohlídka hradu Špilberk, kasemat, výstup na rozhlednu.
Sraz před nádražím ČD v 8,15 hod. – návrat v 17,28 hod.
Cena výletu 300 Kč.
 sobota 11. 7. Praha – Návštěva ZOO, odpoledne plavba lodí po Vltavě. Sraz před nádražím ČD v 6,15 hod. – návrat ve 22,25 hod.
Cena výletu 360 Kč
 pondělí 13. 7. Moravský kras – Prohlídka Punkevní jeskyně s plavbou po říčce Punkvě, propast Macocha. Sraz před nádražím ČD v 6.50 hod. – návrat v 18,25 hod.
Cena výletu 270 Kč.
 středa 15. 7. Dolní Věstonice, procházka přes Pálavské vrchy, prohlídka zámku Mikulov. Sraz před nádražím ČD v 6,00 hod. – návrat v 21,33 hod.
Cena výletu 300 Kč.
 pátek 17. 7. Vlakem do stanice Kouty nad Desnou, dále autobusem na Přečerpávací
vodní elektrárnu Dlouhé stráně. Sraz před nádražím ČD v 8,25 hod. – návrat v 17.05 hod.
Cena výletu 150 Kč.
 sobota 18. 7. Trosky – nejznámější dominanta Českého ráje, Rovensko pod Troskami
– prohlídka rebelantských zvonů se srdcem obráceným vzhůru. Sraz před nádražím ČD v
5,40 hod. – návrat ve 20,28 hod.
Cena výletu 190 Kč.
SRPEN
 pondělí 17. 8. Štramberk – prohlídka pozůstatku gotického hradu - Štramberská trúba, vápencová jeskyně Šipka. Sraz před nádražím ČD v 7,00 hod. – návrat v 17,34 hod.
Cena výletu 230 Kč.
 středa 19. 8. Lednice – prohlídka zámku, výstup na Minaret - největší stavba tohoto
druhu v mimoislámských zemích. Sraz před nádražím ČD v 6,05 hod. – návrat v 18,40 hod.
Cena výletu 320 Kč.
 pátek 21. 8. Perla jménem Kroměříž – prohlídka arcibiskupského zámku, Podzámecká a Květná zahrada. Sraz před nádražím ČD v 8,00 hod. – návrat v18,40 hod.
Cena výletu 220 Kč.
 sobota 22. 8. Český ráj – Malá skála, turistická vycházka na rozhlednu Kopanina,
hrad Frýdštejn, hrad Vranov. Sraz před nádražím ČD v 5,10 hod. – návrat ve 20,28 hod.
Cena výletu 170 Kč.

Uvedená cena výletů je pro děti od 6 do 15 let a zahrnuje jízdné, vstupné do
navštívených objektů a manipulační poplatek ve výši 30 Kč. Děti od 3 do 6 let
platí pouze manipulační poplatek. Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní prostředek. Cena výletů pro dospělé bude stanovena na místě, podle počtu osob s možností využití vhodných
slevových programů ČD. Na každý výlet je nutné si vzít jídlo a pití na celý den,
pohodlnou obuv, pláštěnku a průkazku zdravotní pojišťovny.
Děti i dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 - pí. Hedrichová, na výlety pořádané v červenci nejpozději do 3. 7. 2009. Na výlety pořádané v srpnu
nejpozději do 10. 8. 2009.
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PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLECKÁ POVOLÁNÍ A JEJICH DUCHOVNÍ ROZMĚR 2009
Od sv. Anny k Panně Marii Pomocné, pod patronací sv. Cyrila a Metoděje a sv. Pavla od
neděle 26.července do neděle 2.srpna 2009 pořádá Rapsodické divadlo (www.rapsodickedivadlo.cz) ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým pouť za umělecká povolání.
Pozvání na akce obyvatelům obcí, ve kterých se duchovní, vzdělávací a kulturní programy budou
konat i široké veřejnosti, která se může zapojit i k některým úsekům trasy

ZAHÁJENÍ poutě bude v neděli 26. července v Hoštejně mší svatou v 10.30 hod., kterou celebruje P. Pavel Ambros, Prof., SI, Th.D a ve 14 hod. svátostným požehnáním,
po kterém bude následovat promluva P. Pavla Ambrose „Co rozumět pod pojmem kultura a umění“.
ZÁBŘEH - pondělí 27. července
* v 15 hod. bude slavena mše svatá ve farním kostele sv. Bartoloměje, kterou celebruje
zábřežský děkan P. František Eliáš
* v 18 hod. v Katolickém domě kompozice slova, obrazu a hudby „Setkání se sv. Pavlem“
účinkují Martina Pavlíková a Igor Dostálek.
ŠUMPERK – úterý 28. července
* v 18 hod. celebruje mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele mše P. Jan Koblížek
* v 19 hod. bude v kostele komorní koncert souboru zobcových ﬂéten MocTet
VELKÉ LOSINY – středa 29. července
* v 17 hod. mši svatou ve farním kostele sv. Jana Křtitele celebruje P. Marián Pospěcha
* v 18 hod., v kostele, koncert komorního barokního souboru Musica Poetica
JESENÍK – čtvrtek 30. července
* v 10 hod. mše sv. na Vřesové studánce, celebruje zábřežský děkan P. František Eliáš
(v případě špatného počasí bude mše sv. v Jeseníku ve farním kostele)
* v 19 hod. ve farním kostele v Jeseníku Komorní koncert olomouckých umělců (zpěvMagda Málková, trubka – Pavel Lexmaul, varhany – Jan Gottwald)
ZLATÉ HORY – pátek 31. července
* v 18 hod. mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie, celebruje místní farář P. P. Kuchař
* v 19 hod. v kostele, vyprávění olomouckého akademického malíře Marka Trizuljaka
s projekcí výtvarných děl.
HORA PANNY MARIE POMOCNÉ – sobota 1. srpna - ZAKONČENÍ
* v 8.30 hod. verše francouzského básníka v interpretaci Martiny Pavlíkové zazní u 14.
zastavení křížové cesty na Svatou horu Panny Marie Pomocné.
* v 10.30 hod. celebruje Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký mši svatou
v kostele Panny Marie Pomocné
* v 11.30 hod. vyprávění Mons. Josefa Hrdličky s interpretací básní v podání Martiny Pavlíkové
v kostele Panny Marie Pomocné.
Jedním z cílů projektu je - každodenní modlitbou
a obětováním mše sv. za umělce, kněze, učitele, vychovatele a veřejné činitele a všechny lidi, aby se
v nich probudila touha po poznání pravého umění,
které vede k životu a dává člověku lidský rozměr
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – VÍRA
Bůh zjevil svou existenci stvořením viditelného světa, člověku pak ji zjevil hlasem svědomí a zvláště jasným
hlasem nadpřirozeného zjevení Božího, které je obsaženo
v Písmu svatém Starého i Nového zákona – a také v tradici
(v ústním podání).
Svým zjevením oslovuje neviditelný Bůh ze své veliké
lásky lidi, jako přátele a stýká se s nimi, aby je pozval a přijal do svého společenstí v blaženém stavu nebe. Přiměřenou
odpovědí na toto Boží pozvání je víra. Vírou plně podřizuje člověk Bohu svůj rozum i vůli. A celou svou bytostí dává
souhlas Bohu, který se zjevuje. Jeho pravdivost zaručuje sám Bůh, který je Pravda sama.
Tuto odpověď člověka nazývá Písmo svaté „poslušností víry“ (Řím 1,5-16,26).
V Písmu svatém je mnoho příkladných vzorů a svědků poslušnosti víry. Ve Starém zákoně je to zvláště Abrahám, který byl několikrát vystaven zkoušce víry, ale vždy „uvěřil
Bohu“ (Řím 4,3). Uposlechl Boží výzvy, aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v dědičné držení, ač při tom nevěděl, kam jde (Žid 11,8). I když žil v této zaslíbené zemi jako
cizinec a poutník, uvěřil, že dostane Bohem zaslíbeného potomka i ve svém vysokém stáří.
A konečně Abrahám šel obětovat tohoto svého jediného syna Izáka, neboť i přes Boží příkaz k oběti, věřil v Boží zaslíbení a v jeho moc. Toto všechno mu bylo uznáno za spravedlnost a díky jeho silné víře se stal „Otcem všech, kdo věří (Řím 4,11-18).
Na počátku Nového zákona naplňuje Panna Maria poslušnost víry mnohem dokonaleji. Maria s vírou přijala zvěstování archanděla Gabriela, že si ji vybral Bůh za Matku svého
Syna a nabídla lůno k tomuto úkonu Boží lásky, pro vykoupení padlého člověka. „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“(Lk 1,37). Její příbuzná Alžběta potvrzuje
Mariinu víru:“Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána (Lk 1,45)
Pro tuto víru budou Pannu Marii oslavovat všechna pokolení (Lk 1,48). Panna Maria podle
své zásady: “Ať se mi stane podle tvého slova!“naplňovala poslušnost víry nejdokonalejším
způsobem během celého svého života. Vyvrcholením její víry pak byla poslední zkouška,
když byla přítomna smrti svého syna, Ježíše na kříži. Proto Církev v Marii uctívá nejčistší
uskutečnění víry:“Blahoslavená, která uvěřila.“
Co tedy znamená pro člověka věřit v Boha? Víra je především osobní přilnutí člověka
k Bohu, a zároveň je svobodným souhlasem s celou pravdou, kterou Bůh zjevil. Znamená
víru v jednoho Boha ve třech osobách, jako Otce, Syna a Ducha svatého. Zvláště pro křesťana je víra v Boha neoddělitelně spojená s vírou v toho, kterého Bůh poslal „v jeho milovaného Syna“ (Mk 1,11), o kterém sám Bůh řekl, „abychom ho poslouchali“ (Mk 9,7). Víra
v Ježíše Krista, v Boží Slovo, které se stalo tělem, a které přebývalo mezi námi“ (Jan 1,14).
Církev v celých svých dvoutisíciletých dějinách nepřestává vyznávat víru v jediného Boha,
Otce, Syna a Ducha svatého.
Jako jsou charakteristické rysy víry? Víra je nezasloužený Boží dar pro ty, kdo ji hledají, Boha o ní prosí a pokorně se snaží vzdělávat se v ní. Je to nadpřirozené ctnost, která je
nezbytná k dosažení životního cíle člověka – věčné spásy. Víra žitá plně je nejúčinnějším
prostředkem mravního života jedince a tím i dobra společnosti.
Člověk má však svobodu víru přijat nebo ji odmítnout. Bývá často prožívána v temnotě a podrobena zkouškám. Tak velká světice jako sv. Terezie Ježíškova se přiznala, že byla
jednou ve stavu, kdy si připadala jako největší ateistka.
Uchování víry i v těžkých situacích nám bude připočteno k dobru. Odmítnutím víry se
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však člověk z moci Boží nevymaní, ani z neblahých důsledků svého činu. V okamžiku smrti
„skočí“ přímo před Boha.
A proč mezi vírou a vědou není rozpor? I když je víra nad rozumem, nikdy nemůže být
rozpor mezi pravou vírou a pravou vědou, protože obé pochází od Boha. Tentýž Bůh dává
člověku jak světlo rozumu, tak i světlo víry.
K upevnění víry, a to zvláště v pochybnostech, je třeba obracet se ke svědkům víry,
zvláště k Abrahámovi, Panně Marii i k samému Ježíši Kristu. Ale i k mnoha jiným: „Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo
zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je
nám určen. Mějme oči upřené na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti“ (Žid 12,12)
Naši víru může upevnit i osobnost, od které bychom to nečekali. CH. R. Darwin. Právě
ti, kteří z něho vycházejí – darwinisté – ho spojují s ateizmem, s nevěrou a dokazují, ovšem
na základě nedostatečného poznání, tedy své víry, že veškeré tvorstvo je dílem postupného, náhodného, přírodního výběru. A přece, málokdo užasl a obdivoval se vesmírnému
dění jako Darwin, když se ve svém díle „O původu druhů“ představuje jako věřící člověk
– vědec, který boří ateizmus jeho vyznavačů, kteří vůbec nevzpomenou na poslední větu
Darwinova díla, kterým se ohánějí: „Je to vskutku nádherná myšlenka, že Tvůrce vložil
zárodek veškerého života, který nás obklopuje, jen do několika málo nebo jen do jediného organismu, a že zatím co se naše planeta, poslušná přísných zákonů gravitace otáčela,
vyvinula se z tak jednoduchého počátku nekonečná řada nejkrásnějších a nejúžasnějších
forem a ještě stále se vyvíjí!“ Jak překrásně vystižena tvůrčí moc Boha Stvořitele! To může
říci jen člověk hluboké víry.
P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – Štěpán (červen 3. část)
V síle Ducha svatého se víra rychle šířila a křesťanů stále přibývalo. Apoštolé chtěli především hlásat Boží slovo a už jim nezbýval čas nato, aby se starali o chudé. Proto zvolili sedm mužů,
mezi nimi Štěpána, aby pomáhali lidem, kteří potřebují pomoc.
Štěpán chtěl získat pro víru i své současníky. Oni jej však obžalovali a křivě obvinili. Štěpán byl plný Ducha svatého a Židé jej
v rozhovoru nedokázali žádnými argumenty porazit. Usvědčil
je ze špatnosti a hříchu, když zabili Božího Syna. Tato řeč židovskou radu tak rozezlila, že Štěpána předvedli před město a tam
ho usmrtili. Mezi nimi byl i Saul, pozdější apoštol Pavel. Jakým
způsobem Štěpán zemřel a jak vypadaly jeho poslední okamžiky na tomto světě si přečtěte ve Sk 7.
Štěpán se stal prvním křesťanským mučedníkem a jeho svátek slavíme hned den po Narození Páně.
1. Štěpán byl?
a) jáhen; b) kněz; c) papež
2. Štěpán zemřel
a) přirozenou smrtí; b) kamenováním; c) setnutím mečem
3. Jak se Štěpán zachoval ke svým vrahům?
a) modlil se za ně; b) nadával jim; c) řekl jim, že skončí v pekle
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SETKÁNÍ NA POMEZÍ ČECH A MORAVY 28. 6. 2009
v přírodním prostředí obce VALTEŘICE
Zahájení přátelského setkání bude v 10.00 hod.
V 10.15 – proslovy Bc. Jiřího Vogela, starosty města Štíty
a JUDr. Miroslava Stejskala, starosty obce Výprachtice a člena
Rady Pardubického kraje
V 10.30 hod. – mše svatá celebrovaná olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a královéhradeckým biskupem Mons. ThLic. Dominikem Dukou OP.
11.30 hod. - Dechová hudba Výprachtice
12.30 hod. - Projev hejtmana Olomouckého kraje Ing. Tesaříka a Pardubického kraje, Mgr. Martínka
12.45 hod. - Slavnostní předání výtěžku veřejné sbírky „Živé
Heroltice“ na opravu kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích
pod patronací garanta sbírky RNDr. Jitky Seitlové, zástupkyně ombudsmana
13.00 hod. – Mažoretky Krokolky a Krokolinky a skupina
Choclairs z České Třebové.
13.15. hod. - Dětský folklorní soubor Jitřenka z Dolní Čermné
13.30 hod. – mše svatá ve valteřickém kostele celebrovaná
v polštině Mons. ThLic. Arkadiuszem Wysokinskim za doprovodu Bystřeckého sboru
13.45 - Pěvecký sbor RYTUO z Ústí nad Orlicí
14.15 hod. - Dechová kapela Boršičanka
17.30 hod. - Zakončení
Doprovodný program: prezentace Olomouckého a Pardubického kraje, lanové aktivity
a soutěže pro děti, projížďky na koňských povozech, bohaté občerstvení, rožnění selete.
Autobusová doprava: Červená Voda OÚ 9.00; Bílá Voda r.k M.Karlovu 9.04; Červená Voda, rozc. Mlýn. Dvůr 9.07; Bukovice, kříž 9,11 hod., Březná, rozc. 9.14; Štíty nám 9.16; Horní Heřmanice, kříž 9.22; Dolní Heřmanice, Jednota 9.26; Koburk
9.32 hod., Výprachtice, škola 9.34 hod. odjezd autobusu zpět v 17.30 hod.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14. června: Štíty 2.100, Cotkytle 1.220; Horní Studénky 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
SPIRITUÁL KVINTET
v kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Štítech
bude v pátek 3. července od 20. hod. Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum
Štíty, tel. 583 440 109.
Dospělí 130, na stání
100 Kč; děti, studenti a důchodci 80, na stání 50 Kč.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

POZVÁNKA DO LOŠTIC. Zveme Vás k nám, do Loštic. Tradičně je poslední červnový
víkend Slavností hudby a tvarůžků. A v tomto roce netradičně spojen s otevřením nově
zrekonstruovaného Náměstí Míru. Páteční podvečer 26. června bude patřit country, sobota od 13 hod. odpoledne přehlídce dechovek z našeho regionu a regionu jižní Moravy.
V neděli bude v 9.30 hod. slavnostní bohoslužba a pak tvarůžkové klání s příchodem krále Tvarůžka I. a královny Jarmily s jejich průvodem. Bohaté občerstvení zajištěno. Akce se
koná na cvičišti TJ Slavoj Loštice v centru města. Inu, přijďte pobejt, přátelé!
PODĚKOVÁNÍ. K 1.červenci odchází z naší farnosti pan kaplan P. Pavol Vandžura CM.
Působil v loštickém misijním týmu od roku 2006 a bylo to jeho první kněžské místo. Jeho
další kroky povedou až na Východní Slovensko do farnosti Košice Šaca. Přeji mu za nás
všechny hodně Boží pomoci, optimismu a ochranu Panny Marie. Děkuji mu za vše, co
v průběhu tří let pro Boží království v naší farnosti a na poli misijním vykonal.
ZAČAL ROK KNĚŽÍ. Sv. Jan Maria Vianney přivedl svými promluvami do církve manželku zarytého ateisty a pokřtil ji. Když se to manžel dověděl, rozzuřil se tak, že se hnal
s nožem na faru a celý udýchaný křičel: „Jak jste se opovážil pokřtít mou ženu? Vypíchnu
vám oko!“ Kněz na to: „Prosím. Však mi zůstane druhé oko, kterým na vás budu s Kristovou láskou hledět.“ „Vypíchnu vám obě oči!“ Jan Vianney reagoval s absolutní klidem:
„Potom mi zůstane ještě srdce, kterým vás budu milovat jako svého bratra v Kristu.“
Muži vypadl nůž z ruky. Padl před arským farářem na kolena a prosil: „Odpusťte mi,
prosím. Když je vaše víra tak nádherná, chci být věřícím i já. Poučte mě, pokřtěte mě.
Věřím v Boha!“
Prosba: Modlete se za kněze, aby po příkladu světce z Arsu měli oči otevřené, srdce
a ruce k práci na záchraně duší přichystané... Děkuji, že se za nás modlíte a že nám pomáháte.
P. Pavel, kněz loštický

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 14. června: Mohelnice 4.636; Úsov 2.168; Studená Loučka 506 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Petr Šimara
SETKÁNÍ SENIORŮ bude v úterý 30. června ve 14 hod. na faře.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 14. června: Tatenice 1.120; Lubník 2.810; Hoštejn 1.450; Kosov 320 Kč.
Pán ať odplatí všem dárcům. P. Jaroslav Přibyl
SLAVNOST SV. JANA KŘTITELE ve středu 24. června bude slavena mše svatá v Tatenici v 18.30 hod.
Se jménem dává Bůh člověku i jeho poslání. „Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě nazval mě jménem“ (Iz 49, 1). Tento chlapec dostal od Boha jméno „Jan“, to
znamená „dar“. Pán prokázal velikou milost... „Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně
byla s ním!“ (viz Lk 1, 57-66.80) – My víme, jaká byla další životní cesta Jana Křtitele. Stal
se hlasem na poušti, který připravuje cestu Slovu.
28. ČERVNA JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI NA POUTĚ:
* k sv. Petru a Pavlovi do Lubníka v 9.00, kazatel kap. P. Petr
Fiala, vojenský kaplan v Pardubicích
* k sv. Janu Křtiteli do Tatenice, mše svatá v 10.00, kazatel jáhen Jan Polák.
V Hoštejně a Kosově mše svaté s nedělní platností budou
v sobotu 27. 6. (Kosov 17.15, Hoštejn 18.30 hod.)

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 14. června: Červená Voda 1.075; domov důchodců sv. Zdislavy 302;
Mlýnický Dvůr 160; Moravský Karlov 440; Jakubovice 305 (z 11.6.-176); Písařov 637 Kč.
Dary: Písařov (oltář) 6.000; Mlýnický Dvůr (topení) 9.000; Jakubovice (topení) 5.862 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
 BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 22. června na faře v 18 hodin, ve
středu 24. června v Červené Vodě v 19.30 hodin na faře.
 Odjezd v úterý 23. června na Turzovku bude v 5 hodin z Králík, z Červené Vody
asi v 5.05 hodin atd.
 SETKÁNÍ SENIORŮ v Červené Vodě bude ve čtvrtek 25. června po mši sv. na
faře.
 FARNÍ DEN – přátelské setkání farníků v Červené Vodě se uskuteční v sobotu 27.
června od 16 hodin na farním dvoře. Příležitost bude k popovídání si, zpěvu a hrám.
Opékat se bude jako vloni kýta z prasete a na ochutnávku bude i losos. Točit se bude
též pivo. Můžete přinést i nějakou buchtu. Přijďte pobejt!
Všichni jste srdečně zváni! P. Pavel Vágner

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ přijme v katedrále sv. Václava v Olomouci
v sobotu 27.6.2009 v 9.30 hodin z rukou otce arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera spolu s bratry jáhny olomoucké arcidiecéze také
Miroslav Jáně z farnosti Postřelmov. Primici v Postřelmově bude
slavit v neděli 28.6. v 15 hod.Gratulujeme a přejeme hojnost Boží
ochrany a požehnání pro začínajícího kněze
P. Vladimír Jahn
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FARNOST JEDLÍ. Patrocinium sv. Jana Křtitele oslaví jedelská farnost
v neděli 21. června při mši svaté v 9 hod. Svátostné požehnání, které
bude ve 14.30 hod. udělí P. Josef Opluštil, bývalý zábřežský kaplan. Sbírka poutní mše svaté bude použita na sochu anděla z hlavního oltáře jedelského kostela.
P. František Eliáš
FARNOST SVÉBOHOV. Pastorační rada farnosti se sejde ve středu 24.
června v 19 hod.
P. František Eliáš
PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ ve věku od sedmi let proběhne v letošním roce v Písařově. Děti se mohou těšit na výlety, hry, společně prožitou
modlitbu, večery s písničkou, čtení příběhů… Termíny jsou: první od 2. do 6.srpna 2009,
druhý od 7. do 11. srpna 2009. Cena pobytu je 700 Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout ve
farním kostele sv. Bartoloměje (vedle novin a časopisů). Vyplněné přihlášky i s platbou
700 Kč odevzdávejte nejpozději do 18. 7. 2009 J. Kratochvílové (731 621 288) nebo A. Krňávkové (603 827736) dle telefonické dohody. Kapacita dětí je omezená, proto přihlášku
podejte co nejdříve.
J. Kratochvílová, A. Krňávková
MY SE PRÁCE NEBOJÍME – POZVÁNÍ OTCE RADOMÍRA ŠIDLEJE.
Letos opět do Partutovic zvu kluky od 13do 18 let, kteří se nebojí trochy práce a mají i chuť
si na pár dnů vyjet na kole, a to v termínu 12.-18.července. Přihlášky email či mobil.
(mobil 731 626 515, mail farka@home.mitranet.cz)
DÍLO ONDŘEJE ZAHNERA V ARCIDIECÉZNÍM MUZEU.
Probíhající výstava v Arcidiecézním muzeu v Olomouci je další
z řady tematických výstav věnovaných představitelům staršího
umění. Představuje dílo významného barokního sochaře Ondřej Zahnera (1709–1752), od jehož narození uplyne v době výstavy 300 let. Ondřej Zahner strávil svůj tvůrčí umělecký život
v Olomouci a zanechal po sobě kromě největšího a nejznámějšího souboru sochařských děl pro Čestný sloup Nejsvětější Trojice řadu soch, sousoší a oltářů. Z děkanátu Zábřeh jsou součástí
expozice sochy zapůjčené z oltářů kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Zvoli (sv. Maří Magdalena, sv. Jeroným, sv.
Ambrož). Zvolské oltáře přitom původně pochází z olomouckého Dómu, kde tvořily součást osmi bočních oltářů. Výstava představí také Zahnerovy pokračovatele, např. sochař Jan Kammereit (1715?–1769) je zastoupen sochou sv. Pavla z kostela sv. Jana
Křtitele v Tatenici. Na území děkanátu Zábřeh je od O. Zahnera
hodnotná socha sv. Jana Křtitele v Mitrovicích (farnost Moravičany), která vznikla v 40.
letech 18. století (na snímku).
Výstava potrvá do 30. 8. 2009, muzeum nacházející se hned vedle katedrály sv. Václava je
otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, každou středu a neděli vstup volný.
RNDr. František John
ITALSKÉ NEBE. 7.- 20 září 2009, pouť do míst, která jsou bohatá svou historií, architekturou i životem světců, kteří zde působili. Duchovní doprovod zajišťuje otec Bohuslav Novák,
který u nás před časem působil, Zdenko Vavro, a otec Jaroslav Přibyl. Je nutné ozvat se v co
nejkratším termínu, nejlépe do konce června.
(kontakt Odry: 731 625 999; Kravaře 731 625 636)
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Sbírka z neděle 14. května: Zábřeh 8.270; Jedlí 2.100; Svébohov 3.250 (na opravu střechy);
Klášterec 1.700; Zvole 4.230; Postřelmůvek 1.560 Kč. Dary: Zábřeh – na potřeby farnosti
1.000, na kostel sv. Barbory 1.000; na Haiti 1.000; Zvole – na opravy kostela Pobučí 10.000 Kč;
Klášterec na opravu kostela 8.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

NÁVŠTĚVA PAPEŽE V ČESKÉ REPUBLICE
PŘÍPRAVA NA SETKÁNÍ. Drtivá většina z nás se se Svatým otcem nedostane do přímého styku a nebude s ním osobně mluvit. Přesto půjde
o osobní setkání. Každého z nás zastihne jeho návštěva v určité životní
situaci. Máme-li mít z návštěvy užitek, musíme se na ni připravit doslova tak, jako bychom chtěli a mohli s papežem mluvit z očí do očí o svých
i jeho starostech. Zamyslíme-li se nad otázkami víry, naděje a lásky, určitě se u každého z nás objeví to, co je pro nás právě teď důležité a budeme
připraveni i otevřeni pro jeho poselství.
Papežská návštěva je významná celospolečenská událost. Pro věřícího člověka ale jde
o návštěvu milujícího a milovaného otce. Každé dítě by chtělo položit otci mnoho otázek
o tom, s čím si neví rady. I my se připravme a jasně si zformulujme takové otázky. V jeho
promluvách pak snadněji nalezneme odpovědi. Kdybychom takové otázky neměli přichystány, nejspíše bychom odpovědi přeslechli.
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K SETKÁNÍ SE SVATÝM OTCEM V BRNĚ
Neděle 27. 9. 2009. Vstup do areálu letiště v Brně-Tuřanech, místa konání bohoslužby,
bude možný pravděpodobně od 4.00 hodin. Od 6.30 by měl probíhat předprogram, od 9.00
se bude společně očekávat přílet Svatého otce. V 10.00 začne mše sv., po které budou věřící
organizovaně odcházet po jednotlivých sektorech.
Dne 28. června uplyne 35 let od kněžského svěcení P. Františka Lízny
SI - administrátora ve Vyšehorkách. K tomuto výročí blahopřejeme,
vyprošujeme Boží požehnání k jeho práci na vinici Páně a uvádíme
stručné curricuum vitae.
František Lízna (* 11. července 1941 v Jevíčku). Pochází z komunisty pronásledované rodiny, sám byl z politických důvodů pětkrát vězněn a vojenskou službu vykonával u PTP na Slovensku. V roce 1968
byl přijat do noviciátu jezuitského řádu a v roce 1974 vysvěcen na kněze. Veřejná kněžská činnost mu byla zakázána ihned po jeho primiční mši svaté. Do roku
1989 působil převážně v dělnických profesích a v oblasti zdravotnictví. V roce 1978 podepsal Chartu 77. Veřejně mohl své kněžské povolání vykonávat až po roce 1989. Po sametové revoluci působil v Brně a ve věznici v Kuřimi. V letech 1995-2004 působil jako vězeňský
duchovní na Mírově a farář ve Vyšehorkách. V roce 2000 se stal členem vládní Rady pro
lidská práva.Podnikl taky několik pěších cest - poutí. Nejvýznamnější z nich byly pouť ze
Svaté Hory u Příbrami přes Fatimu ke Svatému Jakubu do Santiaga de Compostela v roce
2004 a později, pouť z hory Kremenec na ukrajinsko-slovensko-polském pomezí do města
Chersones na Krymu, tedy do místa, kde svatí Cyril a Metoděj údajně našli ostatky svatého
Klementa I., papeže, čímž chtěl podle vlastních slov propojit křesťanský Východ a Západ.
V roce 2001 mu byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy
o demokracii a lidská práva, v roce 2003 mu nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla za jeho práci ve vězení.
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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