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12. 6. 2011
Ročník XVIII., číslo 23
Slavnost seslání
ducha svatého
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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, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem;
sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících
provázej působením své milosti jako na počátku,
když se začalo šířit tvé evangelium.
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 104 Sešli svého ducha, Pane, a obnov tvářnost
1: Sk 2,1-11
2: 1 Kor 12,3b-7.12-13
Ev: Jan 20,19-23
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

země

Boží láska
je nám vylita
do srdce
skrze Ducha svatého,
který v nás přebývá.
Aleluja

Vstupní antifona

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM
KOSTELE V ZÁBŘEZE.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 13. června
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Žil v 13. století a narodil se v Lisabonu v Portugalsku. Byl pozoruhodným znalcem Bible
a jeho kázání dokázala ovlivnit prosté lidi i učence. Kázal v kostelech, na náměstích i na
mořských plážích a jeho strhující proslovy si přišlo poslechnout někdy až 30 tisíc lidí.
Středa 15. června
Sv. Víta
POUŤ DO HYNČINY. V kostele sv. Stanislava v Hynčině bude v neděli 12. června v 15
hodin slavena mše svatá.
P. František Dostál
Sraz účastníků, kteří pojedou na kole je ve 13 hod. u fary v Zábřeze.
		
Laďka Rýznarová
LETOŠNÍ PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK se uskuteční ve dnech
18.- 19. června. Odchod v sobotu v 7 hod. od kříže u lihovaru, nebo v 8.45 odjezd autobusu z Valové do Horních Studének. Ubytování v poutním domě (150 Kč). Podmínkou
je vlastní spací pytel. Možnost přespání ve stanu je po nahlášení předem možná. Věci
k odvozu doneste do pátečního večera k Friedlům. 		
		
Podrobnější informace Friedlovi 737 362 087

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.

	V neděli 19. června v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze při mši svaté
v 8.30 hod. přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání.
Ježíš řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím
v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ Jan 6,54-56.
Orel – jednota Jeseník pořádá v neděli 19. června 2011 MEMORIÁL JAROSLAVA TRUNEČKA. Odjezd vlakem ze Zábřeha do
Lipová-lázně v 7.32 (mše je zde v 9.00). Odtud povedou turistické trasy - pro méně a více zdatné turisty (vrcholová – 22 km,
polní – 12 km a kočárková – 5km). Více informací na nástěnkách nebo tel. 602 127
828.
Srdečně zvou pořadatelé.

VARHANNÍ ABSOLVENTSKÝ KONCERT MIROSLAVA SITTY

S varhanními koncerty se v poslední době roztrhl pytel… což je ale výborné!
Je to svědectví nejen o oblibě varhan coby královského nástroje, ale také o velkém
zástupu mladých nadějných varhaníků, jejichž zásluhou zaznívá a bude zaznívat kvalitní hudba jak na koncertech tak i při bohoslužbách.
Ve středu 22. června v 17.00 se absolventským koncertem v kostele sv. Bartoloměje představí mladý varhaník Miroslav Sitta, který v letošním roce absolvuje ve varhanní třídě paní učitelky Marie
Vintrové.
Spolu s ním vystoupí i další žáci ZUŠ – Hana Bednářová, Jitka
Focherová a Štěpán Schiffer. Na koncertu zazní díla německých barokních skladatelů a francouzských romantiků.
Red.
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SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Tuto neděli 12. června 2011 v 10 hod. o Slavnosti Seslání Ducha svatého
bude v katedrále sv. Václava v Olomouci při slavnostní bohoslužbě arcibiskup Jan Graubner udělovat svátost biřmování. Ze Zábřeha a okolí
přijme svátost biřmování 12 biřmovanců, kteří se na přijetí síly Ducha
svatého připravili.
Další zájemci o přijetí svátosti biřmování – svátosti křesťanské dospělosti se mohou
hlásit na faře v Zábřeze.
P. František Eliáš

JÁHENSKÁ A KNĚŽSKÁ SVĚCENÍ

Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci
v neděli 19. 6. 2011 v 15.00 hod. z rukou otce biskupa Josefa Hrdličky pro olomouckou arcidiecézi kandidáti jáhenství:
Petr Káňa z farnosti Nedašov, Stanislav Trčka z farnosti Újezd u Valašských Klobouk a Mgr. Ing. Antonín Ponížil, CSc. z farnosti Sobotín.
Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 25. 6. 2011 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:
Ing. Libor Churý z farnosti Morkovice, Mgr. Lukáš Jambor z farnosti
Lhota u Malenovic, Jan Liška z farnosti Moravská Třebová, Pavel Martinka z farnosti Lidečko a Jiří Zámečník z farnosti Uherský Brod.
		
Do jáhenské a kněžské služby vyprošujeme všem hojnost Božích milostí.

PAPEŽSKÉ JUBILEUM

Svatý otec Benedikt XVI. oslaví 29. června šedesáté výročí kněžského svěcení. Prefekt Kongregace pro klérus kardinál Piacenza vyzývá
kněze celého světa k přípravě duchovního daru papeži. V den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Den modliteb za posvěcení kněží) bude
vytvořen věnec modliteb kněží a věřících po celém světě, eucharistické
adorace za posvěcení kněží a za nová a svatá kněžská povolání.

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE LETOS PO PÁTÉ V BRNĚ

Již po páté se účastníci letošního 22. ročníku Katolické charismatické konference vypraví do jihomoravské metropole. Hlavní program konference, která je naplánována ve
dnech 6. až 10. července 2011, proběhne opět v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Přihlásit se můžete do
1.7.2011 přes internet, přihlášky poštou se přijímají do 20.6.2011.
		
Další informace: http://konference.cho.cz

Ohlášky
V sobotu 25. června v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přijmou svátost manželství
Libor Štábl a Kamila Šafářová ze Zábřeha
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - PŮSOBÍ DUCH SVATÝ JEN V CÍRKVI ?
S odkazem l. čt. Sk 2,1-11 KKC 836-848

KDO PATŘÍ DO KATOLICKÉ CÍRKVE? Ke katolické
jednotě Božího lidu jsou povoláni všichni lidé. Různým způsobem k ní patří nebo jsou k ní zaměřeni jak věřící katolíci,
tak ostatní věřící v Krista, tak konečně i všichni lidé bez výjimky, kteří jsou Boží milostí povoláni ke spáse.
Do církevní společnosti jsou plně začleněni ti, kdo mají
Kristova Ducha a přijímají celé její zřízení a všechny prostředky spásy v ní ustanovené, a v jejím viditelném organismu se
spojují s Kristem - který je řídí prostřednictvím papeže a biskupů - svazky vyznání víry, svátostí, církevního vedení a společenství. Kdo však nevytrvá v lásce, nedosáhne spásy, i kdyby byl
začleněn do církve; zůstává sice v církvi tělem, ale ne srdcem.
Církev ví, že je z mnoha důvodů spojena s těmi, kteří jsou
pokřtěni a nazývají se křesťany, avšak nevyznávají celou víru
nebo nezachovávají jednotu společenství pod vedením Petrova nástupce. Neboť ti, kdo věří
v Krista a řádně přijali křest, jsou také v určitém společenství s katolickou církví, i když ne
v dokonalém. S pravoslavnými církvemi je toto společenství tak hluboké, že chybí jen málo
k dosažení plnosti, která opravňuje ke společnému slavení Pánovy eucharistie.
CÍRKEV A NEKŘESŤANÉ.- Lidé, kteří nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměřeni k Božímu lidu.
VZTAH CÍRKVE K HEBREJSKÉMU LIDU.- Církev, Boží lid Nové úmluvy, při zkoumání svého vlastního tajemství, odhaluje své pouto s židy, kteří jsou první, kteří poznali jméno
Hospodina, našeho Boha. Na rozdíl od jiných nekřesťanských náboženství je židovská víra
již ve Staré úmluvě odpovědí na zjevení Boha. Právě Izraelité byli přijati za syny. Bůh s nimi
bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus (Řím
9,4-5), protože „když Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné“ (Řím 11.29). Boží lid Staré úmluvy a nový Boží lid směřují k obdobným cílům; k očekávání příchodu Mesiáše. V jednom případě je to zaměřeno na návrat Mesiáše, který zemřel, vstal
z mrtvých a byl uznán za Pána a Božího Syna, na druhé straně je očekáván příchod Mesiáše,
jehož rysy zůstávají matné, s dramatem neznalosti nebo zneuznání Ježíše Krista.
VZTAH CÍRKVE K MUSLIMŮM. Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit (to se jistě
netýká muslimů, zneužívajících islám k terorismu). Pouto církve s nekřesťanskými náboženstvími je především společný původ a cíl lidského pokolení - Bůh dal všemu lidstvu přebývat
na celém povrchu země. Mají také jeden společný cíl, Boha. Jeho projevy dobroty a spasitelné
úmysly se vztahují na všechny lidi.
Církev uznává, že v jiných náboženstvích je hledání ještě v mlhavých stopách a obrazech
neznámého, ale blízkého Boha, který všem dává život, dech a chce, aby všichni lidé byli spaseni. Proto církev všechno dobré a pravdivé u nich považuje za přípravu na evangelium a vstup
do Kristova společenství.
Avšak lidé ve svém náboženském chování mají také své meze a chyby, které v nich znetvořují Boží obraz a jsou často oklamáni Zlým. Právě proto, aby znovu shromáždil všechny
své děti, rozptýlené a zbloudilé kvůli hříchu, Otec chtěl svolat celé lidstvo v církvi svého Syna.
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Tam má lidstvo znovu najít jednotu a spásu. Církev je lodí s napjatými plachtami Pánova kříže pod vanutím Ducha svatého, která bezpečně pluje v tomto světě. Je také Noemovou archou,
která jediná zachraňuje před potopou.
MIMO CÍRKEV NENÍ SPÁSY. Jak se má rozumět tomuto tvrzení, které často opakovali
církevní otcové? Je-li formulováno kladně, znamená, že veškerá spása pochází od Krista - hlavy církve, která je jeho tělem. Neboť jedině Kristus je prostředník a cesta ke spáse. On se pro
nás stává přítomným ve svém těle, církvi. Zdůrazněním nutnosti víry a křtu potvrdil zároveň
i nutnost církve, do které lidé vstupují křtem jako branou. Proto by nemohli být spaseni ti
lidé, kteří vědí, že Bůh prostřednictvím Ježíše Krista založil církev jako nezbytnou a přesto by
nechtěli do ní vstoupit anebo v ní vytrvat.
Toto tvrzení se nevztahuje na ty, kteří bez vlastní viny neznají Krista a církev, avšak
s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit jeho vůli ve
svém životě, jak ji poznávají z hlasu svědomí.
Bůh si může cestami, které jsou známy jen jemu, přivést lidi, kteří bez vlastní viny neznají
evangelium k víře, bez níž se mu nelze líbit (Žid 11,6). Přesto však připadá církvi povinnost
a zároveň svaté právo hlásat evangelium všem lidem.
P. Antonín Pospíšil
41. POVOLÁNÍ CELNÍKA ZACHEA Lk 19, 1-10. Zacheus neměl mezi lidmi dobrou pověst.
Byl celníkem, dobrovolným spolupracovníkem Římanů, který od Židů vybíral daně. I to byl
důvod, proč nebyl celník mezi Židy oblíbený. Často někoho okradl a sám sebe obohatil. Židé
proto všechny celníky považovali za hříšníky. Zacheus neměl mezi Židy mnoho přátel, a možná se styděl i za to, že je moc malý. Přesto se rozhodl jít na místo, kudy měl Pán Ježíš procházet.
Chtěl ho vidět. Říkalo se, že je prorok, že dělá zázraky, že je snad očekávaný Mesiáš poslaný od
Boha. Možná v tom byla pouhá Zacheova zvědavost. Jak ten Ježíš vypadá? Co říká? Opravdu uzdravuje? A tak vylezl na strom. Když Pán Ježíš procházel kolem fíkovníku, na kterém se
Zacheus schovával za větev, pohlédl nahoru a oslovil ho. Malého, neoblíbeného celníka bez
přátel. Nejenže Zachea oslovil, dokonce se k němu pozval. Požádal Zachea, aby ho pohostil.
Když okolostojící lidé Pánu Ježíši vyčítali, že si všímá zrovna
takového člověka, odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale
nemocní." Ježíš se nezalekl Zacheových hříchů. Věděl, že hříchy i zranění, která po nich zůstala, může jako lékař uzdravit.
On může i největšího hříšníka povolat, změnit a dát mu nové
poslání, pokud ho dotyčný pozve; pokud dovolí, aby Pán Ježíš přišel k němu domů.
I my se mnohdy trápíme proto, že máme málo přátel, kteří nás
neberou mezi sebe. Všichni si mají ve škole o přestávce s kým
povídat, s kým si hrát, jít ven, jen já ne. Na táboře mají všichni
kamaráda, se kterým budou nocovat ve stanu, jen já ne. A tak
si můžu připadat, že jsem úplně „out." Možná se mým vrstevníkům nelibí jaké mám oči, vlasy, oblečení, že jsem moc malý
nebo moc velký. Možná mi nechtějí nebo nemohou odpustit
mou chybu.
Často se podobáme Zacheovi, který se někde přikrčuje a trápí
se svou vinou nebo tím, jak vypadá. Chce se změnit a neví jak.
Vůbec nás nenapadne, že zrovna nás by Pán Ježíš mohl oslovit.
Na každého z nás volá: „Slez dolů. Neschovávej se. Dnes chci
zůstat v tvém domě."
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 6/2011
V tomto čísle ZaMlada jsme pro vás připravili rozhovor s Maruškou Ryšavou, která je studentkou
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a zároveň vedoucí tamní scholy. Zajímalo nás hlavně, co
všechno tato funkce obnáší.
Jak ses dostala ke studiu na AG
a k vedení scholy?
Když jsem byla v 7. třídě, dozvěděla jsem se o AG. V tu chvíli jsem se rozhodla, že tam půjdu.
Po napsání přijímaček bylo rozhodnuto. Vedení scholy mi bylo
nabídnuto na konci tercie. V současné době ji tedy vedu rok a další
mám před sebou.
Kolik času věnuješ schole a zpěvu?
Hodně! Obnáší to chystání
písniček a zpívání žalmu každý
den na mši svaté a zkoušky scholy, které máme jednou týdně.
Jaký je zatím váš největší úspěch?
Zpívali jsme na Fóru mládeže na AG, účastnili se mše svaté v Ostravě natáčené televizí
NOE a doprovázeli primici P. Jana Poláka.
Jak zvládáš trému?
S Duchem Svatým!
Kde čerpáš sílu do své práce? Máš nějaký životní vzor?
V modlitbě a ve společenství mladých… Schola, to je spousta mladých človíčků nadšených pro Krista. Jsou plní nápadů a radosti, takže vést je znamená spíš je usměrňovat. Mým
vzorem je asi vedoucí scholy, která ji vedla, když jsem nastoupila. Byla plná nadšení a do samotného dirigování vkládala vše.
Jak ti pomohl kurz animátorů při vedení scholy?
Naučil mě delegovat (rozdělovat práci druhým pozn. red.).
Co bys vzkázala našim čtenářům?
Nebojte se přijímat i náročné úkoly. Pán vám dá sílu je zvládnout a neopustí vás ani v těžkých chvílích.
Za příjemný rozhovor Marušce děkuje Míša

ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ…
Interděkanátní setkání v Tatenici (14. 5. 2011)

V sobotu 14. května se konala v Tatenici pouť mládeže ze zábřežského, šumperského a svitavského děkanátu. Počasí nám přálo, bylo jako stvořené na cestu. Část výpravy, pod vedením
Františka Faltýnka, dorazila do cíle na kolech. Další skupinka, pod taktovkou Lídy Jarmarové,
nasedla v Zábřehu na vlak do Krasíkova a odtud se pěšky přesunula na místa konání. Zbylí
účastníci přijeli auty. V Tatenici pro nás byly přichystány seznamovací hry. V poledne jsme
oficiálně zahájili pouť slavením mše svaté v místním kostele, kterou svým zpěvem doprovodila schola z Moravské Třebové.
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Po mši jsme na farním dvoře rozdělali
táborák a opekli si špekáčky. Díky hodným
a obětavým tamějším farnicím na nás čekalo příjemné překvapení v podobě výborných štrůdlů a bábovek. Když jsme se dosyta najedli, přemístili jsme se zpět do kostela
na následující program. Otec Radek Maláč
měl pro nás nachystanou zajímavou přednášku na téma „Duch svatý v životě křesťana“. Myslím, že nám všem hodně dala a
povzbudila nás na další cestě v duchovním
životě. Poté jsme měli výjimečnou příležitost zhlédnout světoznámou scénku Lifehouse v podání zábřežských animátorů. Musím také zmínit, že s námi skoro po celou dobu
byli otcové Radek Maláč, Jaroslav Přibyl a Aleš Vrzala, který uděloval svátost smíření. Přijela
také návštěva z Centra pro mládež v Olomouci - Lenka Lišková. Celou pouť jsme zakončili
akční hrou „Bitva dvou hradů“, kde se bojovalo na život a na smrt v tatenickém lese. Naštěstí
nikdo nebyl zraněn a všichni vyšli z bitvy po svých. Setkání se zúčastnilo kolem 40 mladých
lidí a myslím, že si všichni odvezli dobrou náladu a jen samé příjemné zážitky. Za všechny
bych chtěla poděkovat všem našim animátorům a ostatní mladé vybídnout, aby se i oni třeba
příště podobné akce zúčastnili. Určitě nebudete litovat!
Zdiška S.
Za všechny mladé děkujeme otci Jaroslavu Přibylovi, který nám dal k dispozici prostory fary
a farního kostela a umožnil nám celou pouť zrealizovat. Ještě jednou díky!

CO SE PŘIPRAVUJE...
Volejbalový turnaj 18. 6. 2011
Loňský volejbalový turnaj se setkal s hojnou účastí, a proto se animátoři zábřežského děkanátu rozhodli tuto sportovní akci zopakovat.
Připravovaný turnaj se bude konat v sobotu 18. června v tělocvičně
II. ZŠ Boženy Němcové v Zábřeze. Začínáme v 9.00 a akce bude zakončena v odpoledních hodinách opékáním párků na zahradě Katolického domu. S sebou si přineste sportovní oblečení a sálovou obuv,
svačinu, párek na opečení a registrační poplatek 30 Kč.
Každý volejbalový tým by měl být složen z šesti hráčů, každý tým by měl mít aspoň dvě
děvčata. Svá družstva nahlašujte na e-mailovou adresu stepan.schiffer@tiscali.cz.
		
Těší se na vás zábřežští animátoři!!!

IV. Inspirační víkend na Přístavu 17. – 19. 6. 2011

„Sport dává dohromady národy a dík sportu mají i lékaři dávat co dohromady.“
Baví Vás sport? Jste raději venku než zavření doma? Máte soutěživého ducha a nebojíte se
bojovat jak za kolektiv, tak sami za sebe? Tak právě pro Vás jsou zde naše LPH (letní přístavní
hry)! Vyzkoušejte vše od známých i neznámých sportů a objevte s námi nové možnosti pohybu a nová pravidla sportovních her. Užijte si s námi víkend nabitý energií a pohybem. Nezáleží na zdatnosti, ale na zápalu pro hru a dobré náladě. Pojďme chválit Hospodina trochu
jinak.
Na akci se přihlašujte nejpozději 7 dní předem na adrese pristav@centrum.cz. Cena pro
studenty je 300 Kč, pro pracující 400 Kč.
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OHLASY:

NÁVŠTĚVA PAPEŽE V CHORVATSKU – NEDĚLE 5. 6. 2011

Mší svatou na záhřebském hipodromu zahájil nedělní program své
dvoudenní návštěvy Chorvatska Svatý otec Benedikt XVI. Ve své homilii se
několikrát obrátil přímo na chorvatské rodiny a mimo jiné jim připomněl
odpovědnost za předávání křesťanského poselství. „Drazí rodiče, neustále
se snažte učit své děti modlit se a modlete se spolu s nimi; přiveďte je ke svátostem, zvláště k eucharistii. Letos slavíte 600. výročí eucharistického zázraku
v Ludbregu. Uveďte je do života církve, nemějte strach jim v důvěrném rodinném prostředí číst Písmo svaté, osvěcovat rodinný život světlem víry a chválit Boha jako Otce.
Buďte jakoby malým večeřadlem podobně jako jej tvořili Maria a učedníci, kde se žije jednotou, společenstvím a modlitbou,“ uvedl papež, který zároveň varoval před negativními dopady sekularizace na život rodin v dnešních západních společnostech.
„Drahé rodiny, buďte odvážné! Neustupujte před sekularizovanou mentalitou, která podává společné soužití za přípravu nebo dokonce za náhražku manželství! Ukažte svým svědectvím života, že je možné milovat bezvýhradně jako Kristus a že není třeba mít strach ze
závazku k druhé osobě,“ vybídl přítomné papež a dodal: „Drahé rodiny, radujte se z otcovství i mateřství! Otevřenost vůči životu je znamením otevřenosti budoucnosti, důvěry v budoucnost, stejně tak jako úcta k přirozené mravnosti člověka osvobozuje, a nikoli umrtvuje!“
		
(ČBK)
CHARITA POMÁHÁ NA HAITI. Dva pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc obdrželi Cenu města Olomouce za počin roku 2010. Jde o Irenu Klimkovou a Martina Zamazala, kteří se v průběhu roku 2010 účastnili humanitární
mise charity na Haiti. Předávání Cen města Olomouce za rok 2010 proběhlo
v předvečer Svátků města ve čtvrtek 9. června 2011.
(ČBK)
POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli
na uskutečnění poutě na Svatý Hostýn (31.5.). Byl to příjemně a svátečně prožitý den. Také zastavení a prohlídka kostela v Kladerubech
byla zajímavá. Podobenství dřevořezby pelikána, který krmí mláďata svou krví (Kristus za nás, své děti také prolil svoji krev) byla sice
neobvyklá, ale výstižná. O stavbě kostela nás informoval místní kostelník (mnohý z nás si uvědomil, že v takové dědince mají vlastního
kostelníka a do Zábřeha musí dojíždět). Všimla jsem si také vývěsky,
kde byl rozvrh úklidových prací. Kostel uklízí a zdobí osm skupinek.
O náš chrám se starají, bohužel, stále stejní lidé a věkově už ne nejmladší. Pokud někdo onemocní, náhrada není. Škoda, že v tak velkém městě se nenajdou
ochotní lidé, kteří by se dokázali domluvit a vytvořit skupiny, které by se v určitých časových intervalech střídaly jak při úklidu tak i ve výzdobě kostela.
Na Svatém Hostýně, a je to významné poutní místo, se květinami zdobí jen hlavní oltář a obětní stůl. Boční oltáře jsou ozdobeny pouze květináči se zelenými rostlinami. Zkusíme to vyzdobit v našem kostele také tak, a uvidíme, jak budou reagovat farníci – kritici,
kteří se na výzdobě a úklidu nepodílejí... Možná se zamyslí a vyšetří si čas, aby pomohli
nejen kritikou, ale také přiložením rukou k dílu. Bylo by to rozhodně užitečné.
		
		
Svatava Špundová
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ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI

Charita Zábřeh se chystá realizovat pro své
klienty nový projekt s názvem „Živé vzpomínky“. V rámci projektu využijeme technik
reminiscenční (vzpomínkové) terapie. Prostřednictvím vzpomínek na svá mladší léta chceme u klientů navodit příjemné pocity, vést klienty ke sdílení prožitků
s ostatními, pomoci klientům pozitivně rekapitulovat jejich
vlastní život. Část aktivit projektu bude probíhat prostřednictvím terénních služeb přímo v domácnosti klienta, další
část bude probíhat přímo v denním stacionáři Domovinka.
K tomuto účelu bude v denním stacionáři Domovinka zřízena tzv. „vzpomínková místnost“, která bude vybavena nábytkem a dalšími artefakty ze 30. a 40. let minulého století. Očekáváme, že takto zařízená místnost velmi pomůže klientům k uvolnění, usnadní
vzpomínání a celkově pozitivně člověka naladí.
Velmi prosíme čtenáře Farních informací, kteří mají doma nějakou věc z 30. a 40. let
(obraz, hodiny, kus nábytku, knihu, časopis, apod.), kterou by mohli a chtěli k tomuto
dobrému účelu darovat, ať kontaktují Bc. Jaroslava Člupného, vedoucího denního stacionáře, tel. 736 509 438. Velmi nám pomůžete.
Jaroslav Člupný
v v v
BLAHOPŘÁNÍ. 28. června oslaví osmdesáté narozeniny paní Božena
Grulichová ze Zábřeha.
Přejeme ji do dalších let zdraví, hojnost Božího požehnání, ochranu
Panny Marie a děkujeme za její službu farnosti.
P. František Eliáš a zábřežští farníci
PODĚKOVÁNÍ. Navštěvování starých a nemocných patří mezi skutky křesťanské lásky.
I mně se takového skutku dostalo a chci za něj poděkovat paní Pavle Popelkové i manželům Macákovým. Chci poděkovat hlavně za jejich návštěvu, i za to, že si udělali čas
na besedu. Děkuji také za přání i dárek. Udělali mi velkou radost. Marie Navrátilová

JEŠTĚ K DNEŠNÍ CYKLOPOUTI.

Dnes v neděli 12. 6. putujem na Hynčinu cyklo-moto-nebo pěšky. Otec František D. si to
rozmyslel a též na startu je dvoukolého oře, kterého nechává lenošit na hůře.
Tož dofoukejte pneu, namasírujte svaly, aby nožky kopečky vyšlapaly. Přidejte se všeci
k nám, radost bude mít náš Pán. /loňksou písničku s sebou).
Laďka R.
FARNOST VIZOVICE - FLORGALL QUINTA CUP. Čtvrtý ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin uspořádaný
pod záštitou úspěšné sjezdařky na lyžích Olgy Charvátové-Křížové se koná v sobotu 18. června od 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ
Vizovice
Bližší informace a přihlášky u kaplana P. Jindřicha Peřiny na adrese jindrich.perina@atlas.cz nebo 604 980 955.
9

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 5. června: Červená Voda 2.706; Domov důchodců sv. Zdislavy 165; Mlýnický Dvůr 420; Písařov 1.339; Jakubovice 807; Dary: Jakubovice na věžní hodiny 1.000
Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v V neděli 12. června v 16.00 bude pouť v Hartíkově u kapličky Zmrtvýchvstání Páně –
všichni jste srdečně zváni.
v Občané Jakubovic nás srdečně zvou na Zahradní slavnost, která se bude konat v místním kulturním domě v pátek 17. 6. v 17.00. Mimo jiné vystoupí kapela Čechomor.
v V sobotu 18. června bude výlet dětí z náboženství do Nedatové – odjezd v 8.30 od
fary v Červené Vodě.
v V sobotu 18. června bude farní den v Červené Vodě, začátek v 16.00. S sebou: občerstvení (buchty, koláče, ovoce, zelenina atd.) a dobrou náladu. Kýta + klobásky, pivo a nealko
zajištěny. Všichni jste srdečně zváni.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

„Ani jsme nevěděli, že je nějaký Duch svatý!“
Apoštol sv. Pavel v Efezu říká novým učedníkům:Dostali jste
Ducha svatého, když jste přijali víru? Odpověděli mu: Ale ani
jsme nevěděli, že je nějaký Duch svatý. A jakým křtem jste byli
pokřtěni? Křtem Janovým. To byl křest obrácení. Já vás pokřtím
ve jménu Pána Ježíše. A vložil na ně ruce a sestoupil na ně Duch
svatý. (srov. Sk 19,2)
Připadá mi to neuvěřitelné, že Bůh vzal na sebe podobu člověka, žil život jako my a zemřel kvůli nám na kříži. Právě tak mi
připadá neuvěřitelné, že mocný Bůh, Duch svatý, skromně zůstává v pozadí, takže to často vypadá tak, že to dobré, co se na světě děje, působí dobří lidé a ne On. Prostě to nedělá
zjevným způsobem, aby se neprozradil. Pak by se věc víry stala věcí kalkulace, chladného
rozumu. Zde je tajemství, které nemůžeme pochopit, ale můžeme je používat k dobru svému i druhých. Co tedy? Být schopni ptát se po vůli Boha Otce, být schopni opětovat lásku
Boha Syna a žít v radosti Boha Ducha svatého. Žijme víc a více v síle Ducha svatého a buďme dobrými správci jeho tajemství!
Pozvánky:
v Zveme Vás na pouť ke sv. Josefovi a sv. Hubertovi do Doubravy v Litovelském Pomoraví v neděli 12. 06. 2011. Mše svatá u kapličky začíná ve 14.00 hod. Doprovází schola Jiřinky
a Vyroubalova dechovka. Po skončení bude přátelské posezení s malým občerstvením.
v Slavnost prvního svatého přijímání našich dětí bude v neděli 19. června v 9. 30 hod.
v Lošticích.
v Výroční mše svatá bude v neděli 19. června v kapli v Doubravici v 17. 00 hod. (více o
nás na www.farnostlostice.cz )
P. Pavel Kavec, CM

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

V neděli 19. 6. 2011 v 15.00 hod. na hřišti v Libivé se koná dětský den farnosti Mohelnice. Všichni jste srdečně zváni.
P. Petr Šimara
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postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 19. června bude obvyklá sbírka na opravy kostela v Postřelmově a v Chromči. Minulá sbírka o třetí neděli byla na TV Noe.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 5. června: Štíty 20.420 (na opravy vitráží kostela ve Štítech); Cotkytle 540;
Horní Studénky 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Zvláštní poděkování patří těm,
kteří o této neděli přispěli na opravy vitráží ve Štítech.
P. Stanislav Suchánek
POUŤ DO HORNÍCH STUDÉNEK. Tuto neděli 12. června Vás zveme
do kostela sv. Linharta v Horních Sutdénkách. Od 14.30 se budeme modlit
CESTU SVĚTLA a pobožnost zakončíme svátostným požehnáním.
P. Stanislav Suchánek
SETKÁNÍ NA POMEZÍ ČECH A MORAVY.
V sobotu 25. června jste zváni do Valteřic u Výprachtic k přátelskému setkání na pomezí Čech a Moravy.
Setkání začne ve 12 hod. mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže ve
Valteřicích.
Od 13 hod. začíná program, ve kterém se můžete těšit na Ilonu Csákovou, ve 14 hod. se představí Junior Big Band ze Zábřeha, poté Humanic Dance, Moravěnka a také soutěže i divadelní představení pro děti.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 5. června: Lubník 960, Tatenice 1.720, Hoštejn 900, Kosov 320 Kč .
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
v ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH. Ve středu 15. června nebudou slaveny mše svaté v Tatenici a v Lubníku.
v POUTĚ.
V neděli 26. června jste zváni na pouť ke sv. Janu Křtiteli do Tatenice. Mše svatá
v 10.00 hod.
O další neděli 3. července bude pouť ke sv. Petru a Pavlovi v Lubníku. Začátek mše
svaté v 10.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
v

v

v

K ROKU KŘTU - ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ
Ve starověku předcházela křtu čtení řady textů ze Starého zákona,
předobrazů a poukazů na smrt a vzkříšení Ježíše Krista a tím i na svátost křtu. Křest byl chápán jako jedinečný prostředek odpuštění hříchů. Křtilo se v křestní nádrži (bazénu), kterou křtěnec procházel poté, co se zřekl poddanství hříchu a vyslovil příslib Kristu, a také odložil šaty (tj. starého člověka a jeho
skutky). „Adamův syn“ předstupoval před Boha s postojem obviněného a kajícníka.
Očekával osvobozující rozsudek a zavedení domů, do ráje, do něhož otevírá cestu Kristus. Křestní voda byla zároveň hrobem, kde křtěnci zemřeli hříchu, a mateřským klínem, kde byli zrozeni k novému životu.
Z kalendáře královehradecké diecéze
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SBÍRKY Z NEDĚLE 5. ČERVNA: Zábřeh 9.380; Jedlí 1.600; Svébohov 1.500; Klášterec
1.310; Zvole 4.080; Maletín 2.090; Vyšehoří 670 Kč. Dary Zábřeh: na kostel sv. Barbory
1.000; na farnost 1.000 Kč. Dary Svébohov: na hospic v Olomouci 5.000Kč.
Všem dárcům, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
TUTO NEDĚLI 12. června O SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO se koná ve
všech farnostech sbírka na církevní školy v diecézi.

POZVÁNÍ NA ZNOVUPOSVĚCENÍ KOSTELA SV. JANA A PAVLA V POBUČÍ
V úterý 21. 6. 2011 v 17.00 hodin bude arcibiskup Jan Graubner
sloužit slavnostní mši svatou, při které znovuposvětí opravený
kostel sv. Jana a Pavla v Pobučí.
V roce 2008 proběhly stavební práce, které vedly k odvrácení havarijního stavu zmiňovaného kostela, který byl zapříčiněný silně
narušenou statikou. Ze slov farníků, kteří se podíleli na opravách
bylo zřejmé, že by rádi uvítali, kdyby bylo možné uvést kostel
do takového stavu, aby v něm mohly být slouženy bohoslužby, a
to alespoň o pouti na svátek sv. Jana a Pavla a o pohřbech. V závěrečné zprávě o dění v Pobučí (r. 2008) jsem pak napsal: „…je
možné, že se v budoucnu objeví dotační program, díky kterému
budeme moci v opravách pokračovat…“. Naše přání se vyplnilo
ve chvíli, kdy MAS Horní Pomoraví vyhlásila dotační řízení podpořené z programu Leader, ve kterém jsme uspěli a byla nám přidělena dotace. Práce na opravách jsme začali v červenci 2010 a za čtyři a půl měsíce se podařilo odvést obrovský kus práce. To vše díky požehnání, které celé dílo provázelo a dobré
spolupráci se stavebními firmami, restaurátory a také ochotnými lidmi, kteří obětovali svůj
čas a přiložili ruku k dílu. Kostel má novou fasádu, střechu, veškeré klempířské prvky a také
krov nad presbytářem. Zrestaurovaná je celá vnitřní výmalba, pískovcové portály, okna,
dveře a vnější kamenný sokl. Vybetonovaná byla nová podlaha, drenáž po celém obvodu
kostela a také hromosvod. Opravy a nátěru se dočkala také krytina věže.
Srdečně zveme Vás všechny, kteří chcete být přítomni slavnostní chvíle, kdy bude
kostel, který byl před pár lety téměř určen k demolici, znovu „uveden do života“.
		
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
FARNOST JEDLÍ – V neděli 19. června ve 14.30 hod. Vás srdečně zveme ke kapličce
„U Trojičky“ (za horou), kde při bohoslužbě spolu s P. Lvem oslavíme Slavnost Nejsvětější
Trojice.
Pavel Rýznar
farnost svébohov
v KONCERT. Kruh přátel hudby Vás tuto neděli 12. června zve na koncert DUO TERES.
Hrají: Lucie Kopsová - housle a Tomáš Honěk – kytara. Koncert začíná v 15.30 hod.
v kulturním domě. Vstupné dobrovolné.
v HARMONIKÁŘSKÉ ODPOLEDNE. Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat
na 24. ročník SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ, který se koná v neděli 19. června od 14 hod.
v kulturním domě.		
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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