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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, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání.
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 86

Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

1: Mdr 12,13.16-19
Ordinárium: latinské č. 509

2: Řím 8,26-27
příště Olejníkovo č. 502

Ev: Mt 13,24-43

„Ten, kdo rozsévá dobré semeno,
je Syn člověka, pole je svět.
Dobré semeno
jsou synové Království,
plevel jsou synové toho Zlého.
Nepřítel, který ho zasel,
je ďábel.
Žeň je skonání věku,
ženci jsou andělé.
mt. 13, 37-40

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

Středa
20. července sv. Apolináře
pátek
22. července památka sv. Marie Magdaleny
Když byl v Betanii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobku pravého vzácného oleje z nardu. Rozbila ji a olej vylila na jeho hlavu.
Někteří se hněvali: „Nač ta ztráta oleje? Mohl se prodat za víc než tři sta denárů a ty se mohly dát
chudým.“ A osopili se na ni. Ježíš však řekl: „Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne však nemáte
stále. Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu.
Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila.“ Marek 14,3-9
sobota 23. července svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
MALETÍN. Tuto neděli 17. července poputujeme do maletínského farního kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté v 15 hod.
P. František Eliáš
Na malou pouť ZA POŽEHNÁNÍ PRO MĚSTO Vás zveme v úterý 19.
července k Šubrtově kapli. Mše svatá bude slavena v 18 hod.
P. František Eliáš
PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO KOSTELA SV. STANISLAVA V HYNČINĚ.
Mši svatou budeme slavit v neděli 24. července v 15 hod.
P. František Dostál

LA SALETTE – LAST MINUTE.

V čase od 16. do 23. srpna opět pořádáme pouť do La Salette. Zbývají
pouze tři volná místa, takže pokud máte volný termín a chcete odpočinout na těle i na duchu, přijměte pozvání do francouzských Alp, na
klidné poutní místo zjevení Panny Marie v La Salette.
Více informací v zábřežské farní kanceláři u paní Lexmanové tel. 731 626 509.
Děkanátní centrum RODINA V AKCI pořádá PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti od

6 do 10 let :„S KAMARÁDY JE PRIMA“.

Termín 8.-12. srpen 2011.
Program každý den od 8 hodin do 16.30 hod. (hry v přírodě, soutěže, výlety, tvořivé aktivity, návštěva ZOO, opékání…).
Zázemí v klubovně s kuchyňkou na Skaličce. Cena 750 Kč/týden (zahrnuje obědy, pitný režim, cestovné, vstupné, materiál
na tvoření). Tábor vedou manželé Sikorovi. Přihlášky: Monika
Sikorová, tel: 737 517 102, mail: rodinazabreh@gmail.com.

Ohlášky
V sobotu 30. července v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
přijmou svátost manželství
Tomáš Welzel ze Zábřeha a Lucie Wágnerová z Rovenska
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Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh INFORMUJE. 2/2011

Informaci o postupu prací na opravě a celkové rekonstrukci kostela sv. Barbory v Zábřeze
k 30.6.2011.
Stěžejním úkolem v letošním roce je oprava
a položení nové dlažby v presbytáři, v hlavní lodi
a pod kůrem. K 30. červnu 2011 jsou kompletně dokončeny dlažby v presbytáři a pod kůrem.
Připravuje se položení dlažby v hlavní lodi kostela s termínem dokončení do 15. srpna letošního roku. Tento termín je ale limitován poskytnutím dotace, protože k dnešnímu dni financujeme
všechny práce pouze z vlastních prostředků.
Součástí oprav dlažeb je restaurování pískovcového prahu před obětním prostorem a pískovcových schodů pod kůrem. Tyto práce provádí
sochař a restaurátor pan Hořínek z Olomouce
a jsou již také kompletně dokončeny.
Byly započaty práce spojené s restaurováním svatostánku, menzy a malých andílků. Svatostánek je demontován a přestěhován do restaurátorského ateliéru manželů Trizuljakových
do Seničky na Hané. Termín pro dokončení je stanoven do konce října letošního roku.
Podařilo se získat dotaci na ozvučení kostela z Krajského úřadu Olomouc a spolu s výtěžkem z koncertu houslového virtuóza Pavla Šporcla je tato akce již také dokončena a zaplacena.
Stejně tak byla dokončena instalace zřizovacích předmětů na sociálním zařízení, která
již slouží všem potřebným.
Další práce byly provedeny na elektroinstalacích. Je dokončeno nasvětlení křížové cesty a hlavního oltářního obrazu a zprovozněn zásuvkový obvod.

Co nás tedy čeká v druhé polovině letošního roku ?

Tak, jak již bylo uvedeno – je to především dokončení dlažby v hlavní lodi kostela a instalace větracích lišt ve spodní části soklů. Lišty vyrobila a jako sponzorský dar dodala zábřežská firma MBG.
Dále bude vyrobeno dřevěné podium před svatostánkem – původní ztrouchnivělé
bude nahrazeno novým z dubového masívu.
Pokračovat budou také restaurátorské práce tak, abychom mohli ukončit letošní plán
prací do konce listopadu 2011.
Vzhledem k nedostatku financí bylo na příští rok přesunuto restaurování obrazů Nanebevzetí Panny Marie a Stigmatizace sv. Františka z bočních oltářů.
Stejně tak je zatím nereálné zadat výrobu nových lavic a vytápění, protože potřebná
částka je ve výši 650 tis. Kč a nelze ji financovat ze státních dotací.
Děkujeme touto cestou všem farníkům za jejich pomoc a finanční dary a věříme, že se
podaří dokončit a předat opravenou „ Barborku“ k účelu, ke kterému má sloužit a ke cti
a slávě Boží. Za občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh
Dr. Alois Frank za řídící výbor a J. Klimek za dozorčí radu
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - CÍRKEV JE SVATÁ
S odkazem Mt 13,24 - 42 KKC 823 - 829

Mezi znaky jediné a pravé církve Ježíše Krista je její
SVATOST. Je to dokonalost v dobrém a odolnost vůči zlu a také tajemství vzbuzující úctu a někdy až úžas.
Že naše katolická církev je svatá, poznáme z následujícího:
* má svaté učení, prostředky k svatému životu a mnoho
svatých, které Bůh oslavuje zázraky.
* Církev je svatá, poněvadž je sjednocena s Kristem, Božím Synem a se „všemi svatými“. Ten, který ji miluje jako svou nevěstu, se za ni vydal, aby
ji posvětil a daroval jí své slovo a své svátosti - „plnost všech prostředků spásy“ - Ježíš
Kristus, Syn Boží, který je svatý a bez poskvrny. („Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě
spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.“ (Oz 2,19-20)
„Celá jsi krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není.“(Pís 4,7)). On jediný má právo
se zeptat: „Kdo z vás mne může viniti z hříchu?“ Církev sjednocená s Kristem, je jím posvěcována a sama se skrze něho a v něm stává posvěcující. Všechna činnost církve směřuje „ k posvěcení lidí a oslavě Boha v Kristu“ jako ke svému cíli. Jen v církvi katolické je
plnost všech prostředků spásy, v nichž Boží milostí dosahujeme svatosti.
Církev se už nyní, na zemi vyznačuje opravdovou svatostí, třebaže nedokonalou. V jejich členech je dokonalá svatost teprve předmětem snažení. Všechny věřící křesťany, vybavené v každém povolání a stavu tolika a tak velkými prostředky spásy, volá Pán - každého jeho vlastní cestou - k dokonalé svatosti, jako je dokonalý sám Otec.
Svatost učedníků Páně se zejména projevuje vzájemnou láskou podle příkazu Pána
Ježíše: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás;
i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-1i mít
lásku jedni k druhým.“ (Jan 13,34-35).
Láska je duší svatosti, k níž jsou všichni povoláni, řídí všechny prostředky posvěcení,
je jejich duší a dovádí je k cíli. Velmi výstižně a obsažně podává význam lásky v životě lidí
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, když pochopila, že láska, v sobě obsahuje všechna povolání, že
láska je všechno, že objímá všechny doby a všechna místa, jedním slovem, že je věčná.
Kristus byl svatý, nevinný, neposkvrněný, nepoznal hřích, ale dokonce přišel usmířit
hříchy lidu. Vzhledem k síle Ducha svatého, který působí v srdcích těch, kdo byli pokřtěni
v Krista, nazývá svatý Pavel „svatými“ všechny křesťany. Přesto ne všichni zcela odpovídají působení Ducha ve svém srdci. Proto je církev Ježíše Krista také církví hříšníků. Je společenstvím svatých a zářných vzorů, ale také společenstvím bloudících, i těch, kteří zrazují lásku, porušují smlouvu, dopouštějí zlo a sami je páchají. Je společenstvím lidí, kteří
potřebují odpuštění a milosrdenství, aby i oni sami dokázali být velkorysí a milosrdní.
Každý člen církve může a má být svatým. Již zde na zemi je svatým každý, kdo žije
v milosti posvěcující. Ale o takových svatých, kteří ještě nezemřeli, obyčejně nemluvíme
jako o svatých. Mluvíme-li o svatých, mluvíme obyčejně o těch, kteří jsou již v nebi a které ctíme a vzýváme. Takové svaté, kteří zde na zemi vynikali svatostí života a na jejichž
přímluvu se stal aspoň jeden zázrak, prohlašuje církev veřejně za blahoslavené. Uctívá je
pouze na území místní církve, kdy žili a když se úcta ke světci dále rozvíjí, zahájí církev
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proces vedoucí ke svatořečení a čeká na další zázrak. Následuje prohlášení za svatého a
úcta se rozšiřuje do celé církve. Když se na přímluvu blahoslaveného staly zázraky dva,
prohlašuje je církev za svaté. To jsou ovšem jen ti nejslavnější svatí.
Ale kromě nich je v nebi ještě velmi mnoho svatých, o kterých ví jedině Bůh. Naše církev má tedy svaté, které Bůh oslavil zázraky. V nejtěžších situacích církevních dějin vždy
stáli na počátku obnovy světci, např. sv. Benedikt, sv. Cyril a Metoděj, sv. Ignác z Loyoly.
Pán Ježíš vyprávěl jednou podobenství o plevelu mezi pšenicí (Mt 13,25n). Plevel se
také ukázal hned mezi dvanácti apoštoly a prvními věřícími v Jeruzalémě (Sk 5,2n). Podobně byli a jsou v církvi někteří členové nehodní, protože nežijí podle toho, čemu učí
církev, co k posvěcení života nabízí a co přikazuje. Daleko více však než plevele hříchu
bylo a je v církvi vzácné úrody pšeničné. Každý z nás, kéž se vždy podobá pšenici a nikdy
plevelu. Bůh napomíná v Písmu svatém: „Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý!“(3.
Mojž. 1,44).
Církev už došla v blahoslavené Panně Marii k dokonalosti bez poskvrny a vrásky. Věřící se však stále ještě snaží přemáhat hřích a růst ve svatosti. Proto pozvedáme oči k Marii,
v níž už je církev celá svatá. „Maria, táhni nás po vůni ctností svých!“ P. Antonín Pospíšil

S KRISTEM V DOBRÉM I ZLÉM - Rok křtu

Ústředním tématem hlásání sv. Pavla byla víra v ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše, která se promítá i do jeho pojetí křtu: „...Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme
účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání“ (Ř 6,3-7). Pavel přikládal prvotní důležitost hlásání víry (1 K1,17) a křest považoval za zpečetění víry v Krista a účasti na jeho údělu. Skrze Krista a v Kristu se tedy osvětluje záhada bolesti a smrti, která nás mimo jeho evangelium drtí. Kristus vstal z mrtvých, svou smrtí zničil smrt
a daroval nám život, abychom se stali syny v Synu a volali v Duchu: „Abba Otče.“ (Ga 4,6;
GS 22). Do této schopnosti křesťan postupně
vrůstá. Z kalendáře královohradecké diecéze

VIA – DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO
MLADÉ MUŽE

Duchovní cvičení se koná v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci od
1.do 5. srpna 2011. Bližší informace a možnost se přihlásit: http://www.knezskyseminar.cz; bohoslovec Václav Hejč, mobil
728 625 767, e-mail vaclav.hejc@seznam.cz.

NORBERTINUM – víceúčelové centrum
nabízí možnost strávit klidný čas a nabrat
potřebné síly na poutním místě Svatý Kopeček u Olomouce v tichém prostředí, v sousedství kláštera sester premonstrátek, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Více informací: www.premonstratky.cz/
centrum; e-mail: info@premonstratky.cz;
kontaktní osoba: s. Siarda L. Trochtová.
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 7/2011

ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ LETEM SVĚTEM…
Volejbalový turnaj 18. 6. 2011

Třetí ročník volejbalového turnaje
hostila v sobotu 18. června tělocvična Základní školy Boženy Němcové v Zábřehu. Vítězství si letos odvezl tým Drunkeři ze Zábřeha. Turnaje se účastnilo pět týmů po šesti hráčích. Účastníci přijeli ze všech koutů děkanátu.
Do Zábřeha zavítaly také týmy z Moravské Třebové. Krátce po deváté hodině turnaj zahájil kaplan František Dostál, který všem hráčům požehnal
a popřál úspěšnou hru. V základním kole hrálo každé družstvo s každým. Vítězem zápasu se stal vždy
tým, který vyhrál dva sety. Do finále se probojovaly
dva nejlepší týmy: Alfa (Moravská Třebová) a Drunkeři. Jejich síly byly po celou dobu zápasu
velmi vyrovnané, ale z vítězství se nakonec mohli radovat Drunkeři, kteří jako vítěznou cenu
získali volejbalový míč. Třetí příčku nakonec obsadil tým s názvem Jedeláci.
Po celou dobu turnaje bylo k dispozici občerstvení v podobě buchet a čaje, o které se postaraly sestry Domluvilovy. Všem organizátorům, animátorům zábřežského děkanátu, kteří se
na hladkém průběhu akce podíleli, patří velký dík.
Martin K.

CO SE PRO VÁS PŘIPRAVUJE?
Arrivederci prázdniny (24. – 29. 8. 2011)

„Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí“ (Jan 8, …)

Celý náš život je jedním velkým putováním ke skutečné svobodě. Toto putování můžeš
prožít intenzivněji na konci prázdnin v hlubokých a krásných lesích Rychlebských hor. Kromě namáhavého putování prožiješ chvíle ticha, modlitby, katecheze i společné zábavy a to
všechno pod širým nebem. Start Bílá Voda – místo násilné internace řeholních sester, cíl
poutní místo Panny Marie Pomocnice u Zlatých Hor – místo modliteb za úctu k lidskému životu. Cena pro účastníky je 500 Kč, na akci se přihlašujte nejpozději 10 dní předem na adrese
pristav@centrum.cz, nebo internetových stránkách www.ado.cz/mladez

Florbalový turnaj ministrantů

Arcidiecézní ministrantská rada pořádá ve středu 28. 9. 2011 v AKS v Olomouci florbalový turnaj. Společný sraz bude v 9.30 v katedrále sv. Václava. Ministrantské oblečení s sebou!
V 10.00 začne mše svatá. Po mši svaté přesun do kněžského semináře, kde bude turnaj zahájen. Oběd je zajištěn. Předpokládaný konec je v 16.00 hod. Prosíme o zápisné (příspěvek) za tým 100 Kč.
Z celé arcidiecéze se může přihlásit pouze 7 mužstev. Každé mužstvo může mít maximálně 6 ministrantů. Družstva budou přihlašovat kněží farnosti. Přihlášky: bohoslovec Vilém Pavlíček, vildap@
seznam.cz, mobil 777 568 230.
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WYD Madrid 2011…

Jak už jistě víte, v letošním roce se u příležitosti Světových dnů mládeže koná pouť do hlavního španělského města – Madridu. Organizátoři
očekávají, že účast dosáhne počtu jeden a půl milionu mladých lidí. Z olomoucké arcidiecéze se na toto setkání chystá přes 800 poutníků a Česká
republika zde bude mít asi 3000 zástupců.
Setkání budou předcházet dny v diecézích, pro účastníky z Česka je
to diecéze Tarragona, kde se sejdeme už 10. srpna. Společný program pak
bude zahájen 16. srpna přímo v Madridu, kde se o dva dny později mladí setkají se Svatým otcem! Prosíme i Tebe, aby ses přidal k modlitbě, kterou se modlí česká církev za WYD 2011:

„ Pane Ježíši Kriste, jsi naší jistotou a pokojem.
Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě, aby naše svědectví o Tobě
pronikalo k srdcím všech.
Prosíme Tě za přípravu Světových dnů mládeže v Madridu
a za všechny mladé lidi, kteří se na tuto pouť vydají.
Na přímluvu Panny Marie nám dej svého Svatého Ducha,
který promění naše srdce.
Zdrávas Maria...“

NĚCO K ZAMYŠLENÍ…

Křižovatky života. Představme si dopravního policistu, který chce řídit provoz na křižovatce a místo toho, aby se postavil do jejího středu, stoupne se mimo něj, doprostřed
jedné z bočních ulic. Jinými slovy: stojí za rohem. Má sice přehled, ale jen a pouze o provozu vozidel na té ulici, kde právě stojí. Co se
děje s vozidly na silnici ve směru příčném, to
se může jen domnívat. Pokud se postaví tak,
aby byl plně informován o frekvenci za druhým rohem, ztrácí zase přehled, co se děje na
předchozím místě.
Podobných chyb, jako onen policista, se dopouštíme na životních křižovatkách i my sami.
V životě totiž nelze vidět nic dobře, pokud se na to díváme jen z jedné strany, neboť jednostranné pohledy jsou matoucí. Lidský život je složitý, často složitější než nejfrekventovanější
křižovatka. Aby nedocházelo ke srážkám, které mohou účastníky provozu zranit nebo dokonce usmrtit, je nutné zaujmout takový postoj, ve kterém uvidíme co nejlépe do všech výchozích
směrů. V žádném případě bychom si v takových situacích neměli hrát na ptáky a řešit složitosti na křižovatkách života povznesením se nad problémy nebo přeletem od odpovědnosti
do vlastního bezpečí.
Složitost provozu na životních křižovatkách může svádět také k tomu, abychom si pohled
na jednotlivé situace zjednodušili. Takové zjednodušení ale není nic jiného než zkreslení věcí,
tedy zaujetí postoje „za rohem“. A odtud se složitost životních křižovatek nevyřeší.
K radosti lidské duše přidá svůj díl nejen nalezení správného postoje na životních cestách, ale i nalezení správného místa v celém životě. Jeden z duchovních vůdců doporučuje,
abychom stáli v pozici, kde je naše ucho přiložené na srdci nebeského Otce a ruka na pulsu
naší planety.
(Z knihy Maxe Kašparů O radostech lidské duše)
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POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA

Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně
do Hoštejna. Ta letošní se koná v neděli po svátku
sv. Anny, tedy 31. července. První poutní mše začíná v 9.00 hod. a celebrovat ji bude převor kláštera
karmelitánů u Pražského Jezulátka P. Petr Šleich,
který zároveň pro náš kostel přiveze kopii sošky
Pražského Jezulátka. Začátek druhé mše je v 10.30
hod. a celebrantem bude opět otec P. Šleich, koncelebrovat bude hoštejnský farář P. J. Přibyl. Odpoledne ve 14.00 hod. bude slavnostní požehnání,
po kterém nás P. Šleich seznámí s historií i současností Pražského Jezulátka.
Stejně jako každý rok zveme všechny maminky, babičky, ale i celé rodiny. Přijďte oslavit svátek sv.
Anny babičky našeho Pána a maminky Panny Marie. Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny a poděkovat za požehnání, kterého se Vám
již dostalo. A přijďte přivítat Pražské Jezulátko, kterému se náš kostel stane domovem. Vy
starší sebou vezměte i své děti a vy mladší doprovoďte své rodiče či prarodiče, kteří by se
bez Vaší pomoci na pouť vydat nemohli. Sbírky z obou mší budou použity na zaplacení nákladů spojených se zakoupením a umístněním Jezulátka. Srdečně zvou farníci z Hoštejna

ÚCTA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Velkými ctiteli dítěte Ježíše byli například světci: František z Assisi, Antonín z Padovy, Jan od Kříže, Terezie z Lisieux, otec Pio, sestra Faustyna…
Úcta k Dítěti Ježíši je dnes velice aktuální. Úcta, která mu umožňuje narodit se a žít v našem srdci, žít duchovní dětství, které nespočívá v ničem jiném než v sebepřijetí a odevzdané důvěře. Největší
svědectví o úctě k Pražskému Jezulátku a o jeho významu pro náš
národ vydal Svatý otec Benedikt XVI., když při návštěvě naší vlasti
26. září 2009 navštívil Pražské Jezulátko hned po svém příjezdu do
Prahy. Poklonil se mu a pomodlil se u oltáře Pražského Jezulátka
modlitbu, kterou sám složil, daroval mu korunku a setkal se s dětmi
a jejich rodiči. Z jeho proslovu, je následující úryvek:
„Soška Jezulátka obrací naši mysl k tajemství Vtělení k všemohoucímu Bohu, který se stal
člověkem a třicet let žil ve skromné rodině v Nazaretu, svěřený Prozřetelností do laskavé péče
Marie a Josefa. Myslím na vaše rodiny a rodiny po celém světě, na jejich radosti a starosti.
Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty a svornosti pro všechny rodiny.
Mysleme obzvláště na ty mladé rodiny, které musejí vynakládat mnoho úsilí na bezpečí a důstojnou budoucnost svých dětí. Prosme za rodiny v obtížných situacích, zkoušené nemocemi a
bolestí, za ty, které jsou v krizi, rozvrácené nebo trýzněné nesvorností či nevěrou. Všechny je
svěřujeme svatému Pražskému Jezulátku, protože víme, jak důležité jsou stabilní a jednotné
rodiny pro skutečný pokrok společnosti a pro budoucnost lidstva...“
Zpracováno podle knihy – „Malá knížečka o Pražském Jezulátku“
		
Mgr. Luděk Diblík
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ZPRÁVY Z NAŠÍ DĚKANÁTNÍ CHARITY:

Konec měsíce června se nesl ve znamení připomínky letošního „Evropského roku dobrovolnictví“. Charita nejen sama využívá lidi ochotné věnovat
bezplatně svůj volný čas, energii a dovednosti, ale nabízí je i dalším organizacím.
Bez zapojení dobrovolníků by některé aktivity (sbírky, prodejní akce, benefiční
plesy, pomoc po povodních) nebyly vůbec myslitelné. Dobrovolník také nastupuje tam, kde zaměstnanec již odvedl svou práci (věnuje klientovi čas, přečte knihu či časopis). Dobrovolníci nám pomáhají zajistit pestrost a různorodost aktivit, a to rychleji a levněji.
Dobrovolníci také pomáhají v zázemí našich služeb: starají se nám o auta, výpočetní techniku, zajišťují úklid – jejich práce často není na první pohled viditelná ale o to více je pro nás
nepostradatelná.
Při této příležitosti velmi děkujeme šesti zaměstnancům firmy Siemens, kteří jeden den strávili ve
stacionářích Domovinka a Okýnko. Uspořádali pro seniory poznávací výlet do Velkých Losin,
dělali společnost klientům při procházce Zábřehem, připravili si prezentaci a povídání o zážitcích při oblíbených adrenalinových sportech, …
Pro klienty i personál středisek to byla vzpruha a vítaná pomoc. Vedení společnosti Siemens,
s.r.o. je pro tuto praktickou pomoc Charitě na jeden „Dobrovolnický den“ uvolnilo z práce.
Proběhlo také setkání s dobrovolníky zapojenými do programu Dobrovolnictví nezaměstnaných. Mohli si vzájemně sdělit své zkušenosti
a hlavně zhlédnout ze záznamu dokument, který o dobrovolnické službě koncem roku 2010
na naší Charitě natáčela Česká televize Ostrava.
Pokud Vás tyto řádky zaujaly a chcete se rozdělit o své hřivny či dary s potřebnými (každý je
v něčem dobrý a má co nabídnout ostatním), kontaktujte naše Dobrovolnické centrum (Ludmila
Macáková, tel. 736 529 295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz), určitě pro vás najdeme smysluplnou činnost.
Na výpomoc při přípravě cizojazyčného grantu bychom potřebovali někoho s pokročilou
znalostí angličtiny.
Jako by nám nestačilo, že se musíme často vypořádávat se záskoky za odchody zaměstnankyň na mateřskou dovolenou (nebo po návratech z ní), pořídili jsme si nové adoptivní
dítě. S potěšením jsme před několika měsíci přijali zprávu o tom, že náš - na dálku adoptovaný - syn Emanuel Ssekitoleko z Ugandy dostudoval školu, na které jsme jej jako kolektiv zaměstnanců dlouhá léta podporovali. Vyučil se v oboru elektro, složil závěrečné zkoušky, z dítěte se stal dospělým mužem, který se chce osamostatnit a najít si pracovní uplatnění.
Možná opravdu nemůžeme změnit svět, ale věříme, že se nám podařilo pomoci a zlepšit život člověku, který je i přes vzdálenost, která dělí naše národy, naším bližním. Abychom
ale z této ztráty dlouho netruchlili, našli jsme si náhradu pro změnu z Indie. Kamala Kannan
Madhan je devítiletý chlapec z početné chudé rodiny, který má vysoký studijní cíl – chce se
stát právníkem. Jako správní „rodičové“ mu v tom chceme pomoci.
Pokud máte zájem si jako jednotlivci, rodina či společenství (spolupracovníků, spolužáků,
přátel) adoptovat dítě z různých koutů světa, dát mu do života tu nejlepší vstupenku v podobě
kvalitního vzdělání, obraťte se na asistentku Janu Skalickou (tel.: 736509431, email: propagace@
charitazabreh.cz).
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 10. července: Moravský Karlov 1.459; Písařov 1.011; Jakubovice 292;
Červená Voda 1.861; Jakubovice – dar na hodiny 1.000 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

SBÍRKY Z NEDĚLE 10. ČERVENCE: Mohelnice 8.426; Úsov 300; Studená Loučka
784 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

lošticko

lošticko

lošticko

MALÉ ZAMYŠLENÍ O LÁSCE. Starší muž si vzpomíná na své
dětství: „Když jsem byl malý kluk, měl jsem píšťalku. Zatoužil
jsem, jak je to u dětí zvykem, přijít na kloub tomu, proč to píská.
Když jsem rozlouskl plastový obal píšťalky, objevil jsem prázdno, prázdný prostor a docela malou kuličku, která vydávala ten
vibrující zvuk. Když jsem chtěl pak písknout – nic. Píšťalku se
mi už nepodařilo dát dohromady. A tak jsem ji zahodil jako
všechno, o co malé dítě ztratí zájem.”
Lidský vztah je podobný takové malé píšťalce. Když se člověk zamiluje, vnímá toho druhého přes růžové brýle a je mu
s tím druhým dobře. V okamžiku, když začne ten vztah pitvat
a přemýšlet, zdali ho ten druhý miluje a zda je to pravda, i když se ten druhý někdy
zlobí. V okamžiku, kdy se člověk chce podívat dovnitř, jak to doopravdy je, aby zjistil,
jak a kde láska vzniká – uteče mu mezi prsty. Najednou vztah ztratil šťávu a není tu, co
by jej hnalo dál. Tak je to s celým světem, tak je to s tajemstvím lidských srdcí. Nejsme
schopni separovat dobro, aby rostlo samo o sobě. Můžeme udělat jediné: Silou lásky pečovat o dobro, působit dobro a tak nedovolit zlu, aby se roztahovalo.
Mnoho zdaru Vám všem přeje P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 19 června: Lubník 1.350; Tatenice 1.540; Hoštejn – na Jezulátko 4.100
+ dar 3.000; Kosov 1.600 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH.
v v sobotu 23. července v 16 hod. bude mše svatá na Koruně.
v v neděli 31. července nebude sloužena mše svatá v Kosově,
bude s nedělní platností v sobotu 30. července v 18 hod.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI HOŠTEJN připadá na neděli
24. července. I letos zveme všechny ke ztišení, rozjímání a modlitbě. Výstav Nejsvětější Svátosti od 14.00 do 17.00 hod. Během
adorace bude možnost přijetí svátosti smíření.
P. Jaroslav Přibyl
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 19. června: Štíty 2.570; Cotkytle 1.040; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

postřelmovsko

postřelmovsko

Ohlášky
V sobotu 30. července ve 12 hod. budou v Postřelmově sezdáni
slečna Marie Leharová a pan Jiří Siostrzonek.
Novomanželům gratulujeme a přejeme od našeho Pána stálou ochranu a požehnání.
v

v

v

Nová webová stránka: Teologie těla

Pod záštitou sester paulínek byla 30. května o svátku sv. Zdislavy spuštěna nová webová stránka: Teologie těla – povolání
k lásce. Klade si za cíl podtrhnout přínos bl. Jana Pavla II., papeže života a rodiny, k pochopení povolání každého člověka k lásce. I když se stránka věnuje především manželství a rodině, chce
zároveň ukázat na vzájemnou propojenost všech povolání v církvi, jejich komplementaritu, krásu a působivost. Zabývá se proto klíčovými tématy, která mají
vztah k lidskému tělu a jeho schopnosti vyjadřovat lásku: od zasnoubení přes spiritualitu
manželství, odpovědné rodičovství, sexuální čistotu až např. po kněžské svěcení žen a teologii
kněžství a zasvěceného života. Stránky připravil Karel Skočovský ve spolupráci s Janou Prudkou a nakladatelstvím Paulínky. Na stránce též postupně vzniká soubor dokumentů církve
o manželství, sexualitě, kněžství a panenství, určený pro hlubší studium. Adresa webu: www.
teologietela.paulinky.cz

K DOBĚ DOVOLENÝCH – BUĎTE ...blahoslavení spokojení

· Blahoslavený, kdo dokáže odpočívat a usnout bez výčitek svědomí. Stane se moudrým.
· Blahoslavený, kdo dokáže rozeznat horu od hromádky. Vyhne se mnoha nepříjemnostem.
· Blahoslavený, kdo dokáže naslouchat a mlčet. Naučí se mnoha novým věcem.
· Blahoslavený, kdo dokáže ocenit úsměv a zapomenout na urážku. Má svou cestu zaplavenou sluncem.
· Blahoslavený, kdo umí brát drobnosti vážně a věci důležité klidně. Prodlouží si tím život.
· Blahoslavený, kdo uvažuje dřív než začne jednat a kdo se modlí dřív, než začne uvažovat.
Vyhne se mnoha hloupostem.
· Blahoslavený, komu neujde potřeba druhých, aniž se přitom cítí nenahraditelný.
· Blahoslavený, kdo dokáže vždy vysvětlovat v dobrém chování jiných. Bude sice považován za naivku, ale to je cena opravdové lásky.
· Blahoslavený, který je natolik inteligentní, že se nebere příliš vážně, u svých bližních
stoupne v ceně.
Anselm Grün v rozhovoru s Janem Paulasem a Jaroslavem Šebkem
(Blízký i vzdálený, Karmelitánské nakladatelství).
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SBÍRKY Z NEDĚLE 10. ČERVENCE: Zábřeh 7.590; Jedlí 1.700; Svébohov 1.700; Klášterec
1.190; Zvole 2.910; Postřelmůvek 380; Pobučí 1.380 Kč. DARY: Zábřeh – na TV NOE 500;
na opravy kostela 6.000; Jedlí – na opravy kostela 5.500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v červnu do kasičky ve farním kostele darovali 4.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLCE 2011 Z OLOMOUCE DO KRÁLÍK

Již pátým rokem patří konec července Pěší pouti za umělce. Pěší
poutě za umělce se účastní široké spektrum společnosti různého věku.
Pouť je určena také široké veřejnosti, která je zvána na každodenní mši
svatou a doprovodný umělecký program.
První den pouti bude odstartován 24. července v Olomouci mší
svatou v katedrále sv. Václava. Program bude věnován sv. Janu Sarkanderovi, a také tomu, který ho svatořečil, nedávno blahořečenému
Janu Pavlu II., který tuto Pěší pouť doprovází od jejích počátků. Jeho
se také bude týkat dokumentární film F. Zavattara „Čtvrtstoletí s Janem Pavlem II.“, komentovaná projekce proběhne v kavárně Amadeus v 19 hod.
V pondělí budeme putovat z Příkaz do Litovle, kde bude mše svatá ve farním kostele
a v nově zrekonstruované kapli sv. Jiří bude uveden komorní pořad slova a hudby Rapsodického divadla „Démant a slza“ (anglická duchovní poezie). V úterý se uskuteční návštěva Uničova a Úsova, odkud se půjde pěšky do Mohelnice. Večer po mši svaté bude věnován
zhudebněným básním Bohuslava Reynka.
Po třech dnech naplněných kulturními a uměleckými zážitky
poutníky čekají náročnější etapy pouti, které ovšem budou prodchnuty krásou přírody a to na trase Mírov, Hoštejn, Štíty, Červená
Voda a Králíky. V tyto dny budou po mši svaté nabídnuty komentované projekce krátkometrážních filmů, dva animované, „Mr. Pascal“ A. deVere a „Muž, který sázel stromy“ F. Backa a dokumentární,
„Denně předstupuji před Tvou tvář“ D. Vihanové. Každý den bude
zakončen tichou adorací.
Hlavním organizátorem pouti je Arcibiskupství olomoucké a Rapsodické divadlo
a probíhá pod záštitou Mons. Josefa Hrdličky, pomocného biskupa olomouckého.
Více informací o Pěší pouti za umělce najdete na webových stránkách: www.ado.cz, www.
rapsodickedivadlo.cz.
Podrobný program, který bude ve farnostech našeho děkanátu v příštích FI.
Red.

LETOŠNÍ POUŤ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ se uskuteční dne 20.

srpna 2011 na Svatém Hostýně. Hlavním celebrantem je prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. Součástí poutě je také jeho přednáška „Křesťanský učitel a péče o národní duchovní tradici“.
Více informací získáte z přiloženého plakátku. Prosíme o jeho zveřejnění ve farnostech.
		
Za přípravný výbor Helena Polcrová, Centrum pro školy
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.

12

