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17. neděle v mezidobí

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole
Klášterec
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, od tebe je všechna síla a svatost,
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.

ŽALM 145
1: 2 Král 4,42-44

2: Ef 4,1-6

Potom Ježíš vzal chleby,
vzdal díky a rozdělil je sedícím;
stejně i ryby, kolik kdo chtěl.
Když se najedli, řekl učedníkům:
„Seberte zbylé kousky,
aby nepřišlo nic nazmar!“
Sebrali je tedy a bylo to plných
dvanáct košů kousků,
které po jídle zbyly
z pěti ječných chlebů.

Jan 6,11-13
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Ev. Jan 6,1-15

Pondělí 27. července
Středa 29. července
Pátek
31. července

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Památka sv. Gorazda a druhů
Svátek sv. Marty
Památka sv. Ignáce z Loyoly

PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLECKÁ POVOLÁNÍ

V neděli 26. července o svátku svaté Anny vychází z Hoštejna společenství poutníků, které má v plánu dojít až do kostela Panny Marie pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor. Tématem poutě je modlitba
umělců za umělecká povolání s doprovodným programem.
V pondělí 27. července se s nimi setkáme v 15 hod. ve farním kostele sv. Bartoloměje
při mši svaté, kterou celebruje zábřežský děkan P. František Eliáš.
Od 18 hodin se pak v Katolickém domě představí herci
Rapsodického divadla v kompozici slova, obrazu a hudby s názvem „Setkání se sv. Pavlem“. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na projekty Občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné.
Pro čtenáře FI může být zajímavé, že poutníci doputují
ve čtvrtek 30. července na Vřesovou studánku. Za příznivého počasí tam bude v 10 hod. slavena mše svatá, kterou
celebruje zábřežský děkan P. František Eliáš.
MgA Martina Pavlíková, koordinátor akce

KATOLICKÝ DŮM

v Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 30. července na Zábavné
odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje šumperská skupina ALBATROS. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Pojeďte s námi na POUŤ. Především všechny mariánské ctitele zveme na poutní
zájezd, jehož cílem je známé moravské poutní místo
ŽAROŠICE. Mši svatou celebruje biskup Pavel Posád.
Přihlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef
Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434.
Odjezd ve čtvrtek 13. srpna v 16 hodin z Valové, předpokládaný návrat ve 22 hodin, cena 200 Kč splatná
v autobuse.
v Prázdninové putování s Metodějem. Prázdninové výlety s námi prozatím
absolvovalo bezmála 300 účastníků. Pokračovat budeme i v měsíci srpnu. Naplánovány máme výlety na Štramberskou trúbu (17.8.), do Lednicko-Valtického areálu (19.8.), Kroměříže (21.8.) a Českého ráje (22.8.). Pro velký zájem opakujeme ve čtvrtek 20.8. výlet na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně. Bližší informace na www.katak.cz, nebo na telefonu 732 552 732.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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CESTA S PRAGOVKOU NAPŘÍČ HAITI DO BAI DE HENNE

V rámci projektu PRAGA – HAITI, který vznikl z iniciativy farnosti Blatnice pod Svatým Antonínkem, a jež zastřešila zejména Arcidiecézní charita Olomouc a sdružení Consortio Fiducia o.s. jsem odletěl
15.6.2009, po zprávě misionáře Romana Musila, že loď s Pragovkou již
připlula do přístavu Port au Prince, s Filipem Hlásným na Haiti. Měl
jsem na starosti organizaci cesty. Filip byl hlavním řidičem a technikem
pro přepravu a budoucím školitelem místního řidiče.
V Port au Prince nás nejdříve čekalo vyclení automobilu. I když na tom P. Roman
Musil již týden pracoval, nebylo to nic jednoduchého a strávili jsme další čtyři dny na
celnici a v přístavu, kde jsme vyřizovali potřebná povolení. Nebylo příjemné, postávat
ve 40 stupňovém vedru osm i více hodin denně na chodbách celního úřadu a dohadovat se s úředníky. Tato procedura byla pro nás a patrně by byla i pro kohokoliv jiného
z rozvinutého světa zcela nepochopitelná, ale přesně odpovídala stavu země s rozvráceným hospodářstvím.
Vrcholem této anabáze bylo, že jsme si naši Pragovku museli v přístavu sami najít.
Domnívali jsme se, že po získání všech razítek a lokalizaci auta nás už nemůže na cestě do Baie de Henne nic zastavit. Realita této země se nám ale opět postavila do cesty.
V hlavním přístavu nebyla rampa, po které by se dalo z kontejneru sjet. Nepomohly
intervence u ředitele přístavu, nepomohla razítka, která jsme měli, ani poplatky, které
se zaplatily. Vše nakonec vyřešil Filip, který postavil improvizovanou rampu z ojetých
pneumatik, které jsme sesbírali v přístavu. Vypomohl si ještě kusem plechu a dvěma
trámky. I když nám bylo jasné, že tato rampa není ideální a auto při sjezdu nutně utrpí nějaký ten šrám, byla to jediná možnost, jak konečně odjet. Filip se úkolu zhostil
bravurně, auto ani nepřevrátil ani neuvízl a nakonec to odnesla pouze zadní část vozu
- naražené rezervy. A Pragovka tak poprvé ukázala své kvality terénního automobilu
s vysokou průchodností přes překážky.
Celou anabázi v přístavu jsem nafilmoval, i když je v přístavu natáčet přísně zakázáno a možná jsem riskoval i ztrátu kamery.
Z přístavu jsme pak za mohutného tropického lijáku dorazili do Villa Manres, kde
jsme byli ubytovaní. Filip si poprvé „zařídil“ na přeplněných ulicích Port au Prince a já
jsem první jízdu natáčel v dešti z korby Romanovy Toyoty. Kameru jsem měl schovanou v igelitovém sáčku. Filip se s úspěchem vyhýbal hlavnímu nebezpečí, které na
haitských silnicích hrozí. Tím jsou zcela
náhodně rozmístěné kanály bez poklopů. Na tyto pasti musí každý řidič dávat velký pozor. Často jsme bezvýsledně přemýšleli, proč je zde na silnici tolik kanálů bez poklopů, když tu není
prakticky žádná kanalizace.
Následovala prohlídka auta, doplnění paliva a dalšího dne 23. června,
tedy přesně měsíc po svém příjezdu na
Haiti, vyrazila Pragovka do Bai de Henne. Martin Strouhal - pokračování příště
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – CHLÉB ŽIVOTA
Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ (Jan 6, 35)
Jan ve svém evangeliu uvádí, že Ježíš poté co rozmnožil chleby
ve svém velkém kázání v Kafarnau mimo jiné řekl: Neusilujte
o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému
životu; ten vám dá Syn člověka. Krátce nato se Ježíš v téže řeči
představuje jako pravý chléb, který sestoupil z nebe a má být
přijat prostřednictvím víry. To je poslední důvod jeho života zde
na zemi: být chlebem, aby byl požíván; být chlebem, aby nám sdělil
svůj život, aby nás proměnil v sebe.
Protože Pán miloval své, prokázal jim lásku až do konce. Ježíš věděl, že přišla jeho
hodina, aby z tohoto světa odešel k Otci, a proto během poslední večeře umyl apoštolům nohy a dal jim přikázání lásky. Aby jim zanechal záruku této lásky, aby se nikdy
nevzdálil od svých a aby je učinil účastnými své velikonoční oběti, ustanovil eucharistii, svátost oltářní, jako připomínku své smrti a svého zmrtvýchvstání a přikázal svým
apoštolům, aby ji slavili až do jeho druhého pozemského návratu na konci času. V té
chvíli je také ustanovil kněžími nové smlouvy.
Ježíš zvolil dobu velikonoc, aby splnil to, co ohlásil v Kafarnau. Dal totiž svým učedníkům své Tělo a svou Krev pod způsobami chleba a vína. Řekl jim: „Velice jsem toužil
jísti s vámi tohoto beránka, dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Pak vzal chléb, vzdal díky,
lámal a dával jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou
památku.“
A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Lk 22,8-20).
Ježíš dal židovským velikonocům jejich definitivní význam tím, že slavil poslední večeři se svými apoštoly během velikonoční hostiny. Vždyť nová „pascha“ přechod Ježíše k Otci skrze jeho smrt a jeho zmrtvýchvstání, je předjata ve večeři a slavena v eucharistii, která je naplněním židovské paschy, a předjímá závěrečnou paschu církve ve
slávě království.
Když Ježíš přikazuje, aby se opakovala jeho gesta a jeho slova, dokud on nepřijde, nežádá, aby se pouze vzpomínalo na něho a na to, co učinil. Má na mysli liturgické slavení své památky skrze apoštoly a jejich nástupce, slavení jeho života, jeho smrti, jeho
zmrtvýchvstání a jeho přímluvy u otce.
Církev od samého počátku větrně plnila příkaz Pána. O církvi v Jeruzalémě je řečeno:
„Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a na modlitbách. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm
v radosti a s upřímností srdce“ (Sk 2,42,46). První křesťané se shromažďovali „k lámání chleba“ (Sk 20,7) především první den v týdnu, totiž v neděli, v den Ježíšova zmrtvýchvstání. Od těchto dob se eucharistie slaví stále, až po naše dny, v každém kostele
a s toutéž základní strukturou. Zůstává středem života církve. Boží lid na svém putování jde „úzkou cestou kříže“ k nebeské hostině, kdy všichni vyvolení zasednou ke stolu
království. A tak od jednoho slavení eucharistie a hlásání Ježíšova velikonočního tajemství k druhému, „dokud on nepřijde“ (1.Kor 11,26).
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Bůh se nespokojil s tím, že je původcem našeho života, ale skrze svého Syna Ježíše Krista
a jeho evangelia chtěl osvítit našeho ducha, dát pravidla našemu životu, chtěl nám dát ještě
více. Přišel nás spasit. Stal se naším skutečným pokrmem a nápojem, tedy něčím, co mohou
přímo pojmout naše tělesná ústrojí a obsáhnout naše fyzické vlastnosti. Vmístil se tam, kde se
rodí život a odkud čerpáme sílu. Chtěl se stát jeho udržovatelem jako prostředek naší existence. K tomu je třeba fyzický styk, což se uskutečňuje v přijímání Těla a Krve Kristovy.
„Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, zůstává ve mně a já v něm“ (Jan 6,56) – z myšlenek Paul
Claudela.
Ježíš se stává chlebem, aby mohl vstoupit do všech, stát se pokrmem, sjednotit se se
všemi, sloužit všem a všechny milovat. Milovat znamená sjednocovat se tak, aby ostatní byli naší láskou nasyceni. Takto se uskutečňuje splynutí božského s lidským. Toto
lidský rozum nepochopí, jen uvěří tomu, co zatím tušíme jako tajemství Boží lásky.
P. Antonín Pospíšil
BOŽÍ MUKA PILÍŘOVÁ. Pilířová Boží muka odlišuje od
sloupkových, kterým jsme se věnovali v minulém čísle FI,
robustní dřík, který je vystavěn z cihlového či kamenného
zdiva a omítnut. Většinou bývají postavena na čtverhranném
základě, můžeme se však setkat také s trojhrannou stavbou,
například v Rovensku (foto), Úsově a Třeštině. Nahoře bývá
výklenek (tzv. nika), který vytváří prostor pro umístění svatého obrázku či plastiky vztahujícími se většinou k jejich zasvěcení. Tyto stavby byly (oproti kamenným mukám slupkovým) méně finančně náročné a navíc je mohli realizovat svépomocí samotní dárci. Proto mají lidové formy a v děkanátu
se s nimi často setkáváme v obcích i ve volné krajině. Nejstarší stavby sahají do období renesance, například na hranicích katastrů Skaličky a Ráječka byla stavba tohoto druhu
postavena roku 1622 biskupským manem Martinem Půhončím z Předmostí. Zajímavostí jsou Boží muka v Horních Studénkách vytesaná z jednoho kusu kmene.
RNDr. František John
VARHANNÍ MARATÓN. Už dnes se můžeme těšit na další ročník varhanního MARATÓNU, který se již potřetí uskuteční v Zábřeze v sobotu 8. srpna. V kostele sv. Bartoloměje bude od 14 hod. až do 18 hod.
znít nepřetržitě varhanní hudba v podání interpretů z celé republiky. Kromě mladých „varhaníků on-line“, přislíbil účast Radim Diviš, varhaník kostela u sv. Alžběty v Norimberku, kterého
známe z pravidelných silvestrovských
koncertů.I letos bude produkci varhaníků moderovat prof. Radim Rejšek.
Od 19 hod. následuje koncert toho nejlepšího, co den přinesl.
P. František Eliáš
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 19. července: Červená Voda 830; domov důchodců sv. Zdislavy 205; Mlýnický Dvůr 110; Moravský Karlov 315; Jakubovice (na opravy) 647; Písařov (z poutě na
oltář) 3.479 Kč. Dary: Mlýnický Dvůr 1.000; Jakubovice 1.000 Kč; pohřeb: Mlýnický Dvůr
3.302 Kč.
v ZMĚNA BOHOSLUŽEB: Mše svaté budou ve farnostech místo v neděli 2. srpna už
v sobotu 1. srpna s nedělní platností, a to v Červené Vodě v 16 hod., v Písařově v 17.30
hod. a v Jakubovicích v 19 hodin.
v POUŤ NA KŘÍŽOVÉ HOŘE bude v neděli 9. srpna v 10.45 hodin a díky tomu bude
mše svatá v Písařově už v 9 hod. a v Červené Vodě až v 17 hodin.
v POUŤ V JAKUBOVICÍCH bude v sobotu 15. srpna ve 14.30 hod. a po ní bude Te
Deum a svátostné požehnání a pak následuje tradiční košt vína o pouti.
v POUŤ V ŠANOVĚ bude v neděli 16. srpna v 9 hodin. V Červené Vodě nebude mše
svatá!
v ŠANOVSKÝ KONCERT začíná v šanovském kostelíku v sobotu 15. srpna v 18.18 hod.
Zahrají a zapívají studenti ZUŠ v Králíkách, hudební skupina KAPKY z Červené Vody
a Eva Nedomová – Vlčková. Dobrovolným vstupným přispějete na opravu kostela.
v PAPEŽSKÁ NÁVŠTĚVA: Už se prosím přihlašujte na papežskou návštěvu do Brna
27. září u pana Kudláčka z Červené Vody (tel.: 605311768) do 1. srpna kvůli místenkám.
I vy, kteří raději pojedete do Staré Boleslavi v pondělí 28. září. Potřebujeme seznam všech
účastníků i těch, kteří pojedete vlakem nebo autem. Zvlášť se zapisují ministranti, mládež, rodiny s malými dětmi (kočárek), vozíčkáři s doprovodem a ostatní věřící. Neváhejte, jeďte všichni, kdo můžete a zdravotně to vydržíte! Neseďte u televize, je třeba tuto velkou událost podpořit svou návštěvou, abychom také ukázali, že tu jsme jako věřící v České republice! Více na nástěnce a na www.papezskanavsteva.cz
P. Pavel Vágner

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 12. července putovala na místa, která letos postihly povodně. Z Loštic
jsme poslali na místa nejpotřebnější 21.544Kč ( z toho Pavlov - 2.190 ). Děkuji za všechny,
kteří jsou následkem velké vody a smrští na tom hůř, nežli my !
PAMATOVAT SI KÁZÁNÍ. Jednou v neděli před polednem, když maminka právě myla
v kuchyni salát, přišel k ní tatínek a zeptal se jí: „Mohla bys mi říct, o čem se mluvilo
v dnešní nedělní promluvě?“ „Už si to nepamatuju,“ odvětila máma. „Proč tedy chodíš
do kostela a kázání si nepamatuješ?“ „Podívej, tatínku, voda omývá tenhle salát a přece
nezůstává na misce. A salát je přesto úplně očištěný.“
K zamyšlení: Není důležité pamatovat si všechno do puntíku, ale je důležité nechat se
„omývat“ Božím slovem. A propos: V kuchyni je hlavně v neděli před obědem množství
práce. Nepomáháme-li hospodyňce, tak tam „nezdržujme provoz“. My, kuchaři Vám budeme za to vděčni! (Památka sv. Marty, patronky kuchařů a hospodyněk je ve středu
29.7.)
P. Pavel Kavec CM

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 19. července: Mohelnice 5.366; Úsov 1.878; Studená Loučka 319 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara

6

postřelmovsko

postřelmovsko

1. SRPNA O PRVNÍ SOBOTĚ V SRPNU, bude v Postřelmově od 8.00 mariánská pobožnost - večeřadlo a mše sv. ke cti Panny Marie. Všichni jste srdečně zváni.
V neděli 2. srpna bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.144 Kč),
v Sudkově (minule 3.970 Kč) a v Chromči (minule 2.200 Kč) na opravy fary. Všem dárcům
ať Pán žehná pro jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

farnost klášterec - farnost svébohov - farnost jedlí
1. MARIÁNSKÁ SOBOTA V MĚSÍCI - V SRPNU 1. 8. 2009. V tento den jsou
srdečně zváni nejenom farníci z Klášterce, Svébohova a Jedlí, ale i z celého děkanátu, z blízka i z daleka. Zejména zveme mariánské ctitele, ale i ty, kteří
chtějí skrze Marii přijít blíže k Ježíši a skrze ni si u našeho Pána vyprosit milosti. Program začíná v Klášterci ve 14 hod. modlitbou svatého růžence, ve 14.30
následuje katecheze, v 15 korunka k Božímu milosrdenství, v 15.30 adorace,
v 16 mše svatá a v 17 hod. litanie a zasvěcení Panně Marii. P. Petr Klimeš

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 19. července: Štíty 1.800, Cotkytle 820; Horní Studénky 850 Kč.
Vše dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 19. července: Tatenice 1.300; Lubník 2.220; Hoštejn 5.200 (+ dary 4.000);
Kosov – na dluh hoštejnského kostela 1.410 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
CHARITA ZÁBŘEH POMÁHÁ LIDEM DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝM.
Zábřežská Charita získala koncem měsíce května 2009 akreditaci Ministerstva
vnitra ČR pro své působení v oblasti profesionální dobrovolnické služby.
Akreditovaný dobrovolnický program s názvem „Dobrovolnictví nezaměstnaných“ reaguje na úpravu v legislativě. Novela zákona o hmotné nouzi přinesla od června 2009 novou povinnost pro lidi v tíživé životní situaci, kteří chtějí
mít zachovánu dřívější výši příspěvku na živobytí. Musejí se sami aktivně přičinit a každý měsíc odpracovat alespoň 20 hodin ve veřejné nebo dobrovolnické službě, aby jim tato
dávka neklesla až na samé dno – na úroveň existenčního minima, které je v současné době
2.020 Kč. Tím, že se zapojí do práce ve prospěch obcí nebo neziskových organizací mají
možnost si dávku hmotné nouze vylepšit až na životní minimum – částku 3.126 Kč.
Možnost odpracovat si tuto povinnost (aktuálně pro 76 lidí) zajišťuje také Charita Zábřeh.
Stala se partnerem obcí s rozšířenou působností Zábřeh a Mohelnice a úzce zde spolupracuje s příslušným oddělením sociálního odboru. V Zábřehu zajišťuje možnost výkonu veřejné služby EkoServis, alternativou pro nezaměstnané je právě Charita, která víc než polovinu lidí zaměstnává v rámci své vlastní činnosti a realizovaných aktivit. Snažíme se pro
každého najít vhodné uplatnění odpovídající jeho schopnostem, zájmům. Ptáme se, co dělali v minulosti a na tom stavíme naši nabídku.
Dobrovolnické centrum zájemci najdou na adrese Žižkova 17, 789 01 Zábřeh, koordinátorkou projektu je Ludmila Macáková (další kontakty tel. 583 412 587, kl. 26, mobil:
736529295, dobrovolnik@charitazabreh.cz;). Ludmila Macáková, koordinátorka dobrovolnických aktivit Charity Zábřeh (736529295); Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh (736509430)
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Sbírka z neděle 19. července: Zábřeh 10.190; Jedlí 1.700; Svébohov 2.200; Zvole
3.410 Kč. Dary: Zábřeh - na potřeby farnosti 10.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
NÁVŠTĚVA PAPEŽE V ČESKÉ REPUBLICE
NADĚJE je pevná důvěra v Boží milosrdenství a moc. Naděje je samozřejmým důsledkem víry. Mohlo by se zdá, že ten, kdo věří má
samozřejmě i naději. Ale tak jednoduché to není.
V tvrdých životních situacích je víra těžce zkoušena. Často přichází
myšlenka: Je vůbec Bůh? Může se na to dívat? Proč mne opustil?
Mnoho z nás jistě důvěřuje v Boha, ale zároveň má svou jasnou
představu, jak mají věci dopadnout. Doufat v takový konec je jen
lidské očekávání. Naděje je přesvědčení, že vše dobře skončí, i kdyby se naše očekávání nenaplnila a podle našeho soudu všechno
skončilo špatně. Naděje nastupuje právě tam, kde se všechna naše
očekávání hroutí a přichází zkáza nebo nezvladatelná síla zla.
PROSBA O NADĚJI.
Pane Ježíši Kriste, Vykupiteli světa, Bože, děkujeme Ti, že se naplnilo očekávání spravedlivých Starého zákona. Přišel jsi mezi nás a víš, v kolika nejistotách a obavách žijeme. Jak
těžce zápasíme o důvěru v budoucnost. Prosím, vrať nám naději, abychom důvěřovali v Tvá
zaslíbení. A s odvážnou radostí vstupovali do budoucnosti, ze které k nám přicházíš, abys obnovil Boží království.
Dej nám vytrvalost v nesnázích a podepři nás, když klesáme na mysli. Pošli nám dary svého
svatého Ducha, abychom neztráceli důvěru v dobro a v lidi kolem nás, i když budeme často
zklamáváni.
Víme, že předmětem naší naděje je budoucí život u Boha, ale dopřej nám, prosíme, potřebnou
míru pozemské radosti, abychom nepodlehli pocitu bezútěšnosti nebo nesmyslnosti života
a neztratili víru v Tvé vítězství nad veškerým zlem. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
(Z publikace Připravujeme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI
v České republice, kterou vydala ČBK)

NÁVŠTĚVA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. V BRNĚ A STARÉ BOLESLAVI
27. a 28. září 2009
Rádi bychom měli začátkem srpna jasno, kolik objednat místenek na návštěvu Svatého otce v Brně. Nenechte si ujít tuto jedinečnou a zřejmě jedinou návštěvu papeže Benedikta naší vlasti. S kněžími se sejde především v Praze, s mládeží ve Staré Boleslavi
a s ostatní veřejností v Brně. V sakristiích kostelů farností spravovaných ze Zábřeha
i v kaplích jsou archy, do kterých se můžete, nejpozději do neděle 2. 8. zapisovat, tak
abychom mohli počty nahlásit a objednat místenky.
P. František Eliáš
AKTUÁLNÍ INFORMACE o návštěvě Svatého otce je možné sledovat webových
stránkách:Brno - http://www.biskupstvi.cz/papezvbrne, St. Boleslav - www.navstevapapeze.cz
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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