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21. 8. 2011
Ročník XVIII., číslo 33
21. 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, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli;
uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ,
aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu,
v čem je pravá radost. 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 138 Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!
1: Iz 22,19-23
2: Řím 11,33-36
Ev: Mt 16,13-20
Ordinárium: latinské
příště Olejníkovo č. 502

Já ti říkám:
Ty jsi Petr – Skála –
a na té skále zbuduji svou církev
a pekelné mocnosti ji nepřemohou.
Tobě dám klíče
od nebeského království;
co svážeš na zemi,
bude svázáno na nebi,
a co rozvážeš na zemi,
bude rozvázáno na nebi.
Mt 16,...

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

Pondělí 22. srpna památka Panny Marie Královny
středa 24. srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Bartoloměj s Filipem žili v očekávání Mesiášova příchodu, proto Filip po
seznámení se s Ježíšem Bartoloměje vyhledal a řekl mu: „Nalezli jsme toho,
o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“
Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“ Ježíš spatřil Natanaela jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti.“ Řekl mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Dříve, než tě Filip zavolal,
viděl jsem tě pod fíkem.“ (Jan 1,45-48)
Bartolomějovo vyznání následovalo po rozhovoru, při němž poznal, že Ježíš ho miloval již
dávno před tím: Bože, upevni naši víru, abychom byli upřímně oddáni Tvému Synu jako
svatý Bartoloměj, a na přímluvu tohoto apoštola dej, ať se Tvá církev stane pro všechny národy znamením a nástrojem spásy. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on
s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
sobota 27. srpna památka sv. Moniky

SV. BARTOLOMĚJ - PATRON FARNOSTI ZÁBŘEH
v ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH. Farnost Zábřeh se připravuje na adorační den farnosti, který bude přímo v den svátku patrona farnosti sv. Bartoloměje ve středu 24. srpna. Adorační den začne mší svatou
v 9.40 hod. a bude pokračovat adorací do 18.00 hod., kdy bude završen slavením mše svaté především pro ty, kteří se nedostanou do kostela v dopoledních hodinách.
Po dobu celodenní adorace bude kostel otevřen pro všechny, kteří se
chtějí v modlitbě spojit se společenstvím, které adoraci povede a zároveň předkládat
Pánu své vlastní modlitby nejenom proseb, ale i díků a chval. Rozpis společenství, která
adoraci povedou, je ve vývěsce kostela.
P. František Eliáš a P. František Dostál
v ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE před zábřežskými hody
bude ve čtvrtek 25. srpna od 7.30 hod. Protože je nutno uklidit oratoř
a prostory kolem ní, žádáme o účast mladší ženy a dívky. Zároveň prosíme, aby ochotní muži pomohli s úklidem ve výškách už v pondělí 22.
srpna po mši svaté.
Ludmila Korgerová
v PATROCINIUM A HODOVÁ SLAVNOST V ZÁBŘEZE. V neděli
28. srpna bude první mše svatá slavena v 6.55 hod. V 8.30 hod. doprovodí slavnostní liturgii dechový orchestr ZUŠ z Veselí nad Moravou, pod
vedením Jiřího Štici. Svátostné požehnání ve 14.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje také doprovodí dechový orchestr z Veselí nad Moravou.
P. František Eliáš
v VÝSTAVU BOHOSLUŽEBNÝCH ODĚVŮ připravilo na zábřežské hody Farní muzeum Zábřeh. Expozice starých ornátů a dalších mešních rouch bude k vidění v neděli
28. srpna od 8 do 8.30 hodin a od 9.30 do 12.15 hod. Výstava bude na věži instalována
celý podzim.
Za Farní muzeum Zábřeh Petr Krňávek
v HODOVÁ SBÍRKA bude věnována na opravy kostela sv. Barbory. P. František Eliáš
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POUŤ DO KOCLÍŘOVA. O první sobotě v měsíci září 3.9. jste zváni na pouť do Koclířova. Bližší informace na nástěnce v kostele. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Hlaste se co
nejdříve. Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427.

Ohlášky
V sobotu 3. září uzavřou sňatek v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Jiří Weichsel a Lenka Janů ze Zábřeha

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 14. srpna: Budou uvedeny příště.
KONCERT. Všichni milovníci krásné hudby jsou v pátek 26. srpna srdečně
zváni do farního kostela v Červené Vodě na varhanní koncert pana Martina Kubáta. Zazní díla L. Böellmana, W.A. Mozarta, M. Regera a varhanní
improvizace. Začátek v 18.30 hod.
TÁBORÁK. Zvu všechny k posezení u táboráku s pracovním názvem „ZAVÍRÁK“ (na ukončení prázdnin). Pro děti
bude připraven zábavný program, mimo jiné lukostřelecký
turnaj Robina Hooda (mohou se zúčastnit i tatínci). Táborák bude v sobotu 27. srpna od 16.30 hod. za farou v Červené Vodě. S sebou dobrou náladu, něco na opékání, pití
bude zajištěno.
P. Radek Maláč
POZVÁNÍ NA POUŤ. V neděli 28. srpna jste srdečně zváni na poutní mši svatou do
Moravského Karlova, začátek bude v 9.00 hod.
P. Radek Maláč

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 14. srpna: Tatenice 580; Hoštejn 800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ budeme
na Koruně slavit tuto neděli 21. srpna ve 14.30 hod.
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH:
* v sobotu 27. srpna v 18.30 hod. bude v Lubníku slavena mše sv. s nedělní platností.
* v neděli 28. srpna budou mše svaté: Kosov 7.45,
Hoštejn 9.00, Tatenice 13.30 hod.
FARNÍ DEN V TATENICI: V neděli 28. srpna
všechny srdečně zveme na již tradiční farní den.
Začneme mší svatou ve 13.30 hod. Po ní jste zváni
na farní dvůr k posezení, hrám, zábavě. Občerstvení zajištěno.
P. Jaroslav Přibyl
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P. Jaroslav Přibyl

UČÍCÍ SE CÍRKEV – BISKUPSKÝ SBOR A JEHO HLAVA

S odkazem Mat 16,13-20 KKC 880 - S87
Na svých apoštolských cestách se Ježíš se svými apoštoly dostal až na sever Izraele do Caesareje Filipovy, do
půvabné krajiny na úpatí pohoří Hermon a k pramenům Jordánu. Tam Ježíš položil apoštolům otázku, za
koho vlastně lidé pokládají Syna člověka, jeho samého.
Když mnohé vypověděli, jménem všech odpověděl Šimon: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ A na Šimonovo
vyznání navazuje Ježíš: „Blaze tobě, Šimone Jonášův...
A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou
církev a brány pekelné ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“
Člověk je tvor společenský, sdružuje se a vytváří určité společenství. A nad to všichni lidé jsou povoláni
k témuž cíli, kterým je sám Bůh. Jednou ze společností zde na zemi je po dobu 2000 let církev. Je to svátost spásy, znamení a nástroj společenství Boha a lidí.
Ježíš Kristus ustanovil dvanáct apoštolů jako sbor nebo stálou skupinu, které dal do čela
jednoho z nich, Šimona - Petra, vyvoleného z nich samých. Tak jako z rozhodnutí Pána svatý Petr a ostatní apoštolové tvoří jeden apoštolský sbor, právě tak jsou odpovídajícím způsobem mezi sebou spojeni římský biskup, Petrův nástupce, a biskupové, nástupci apoštolů.
Ježíš postavil skálu své církve pouze na Šimonovi, kterému dal jméno Petr, jemu svěřil
klíče, jeho ustanovil pastýřem celého stádce. Je však známo, že moc svazovat a rozvazovat,
která byla dána Petrovi, byla také udělena sboru apoštolů, spojenému se svou hlavou. Tento pastýřský úřad Petra i ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve; pokračují v něm
biskupové pod papežovým prvenstvím.
PAPEŽ, římský biskup a nástupce svatého Petra, je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého množství věřících. Římský biskup ze svého úřadu Kristova náměstka
a pastýře celé církve má totiž nad církví plnou, nejvyšší a všeobecnou pravomoc a je oprávněn ji vždycky svobodně uplatňovat. Z těchto důvodů mu plyne i vysoká osobní důstojnost,
proto jej oslovujeme Svatý otče. Vždyť je opravdu duchovním otcem velké rodiny katolické
církve a vůbec celého světa.
BISKUPSKÝ SBOR či těleso má však pravomoc, jen když se chápe spolu s římským biskupem, Petrovým nástupcem, jakožto hlavou sboru. Jako takový je tento sbor spolu se svou
hlavou, římským biskupem, a nikdy bez této hlavy, také nositelem nejvyšší a plné pravomoci nad celou církví.
Biskupský sbor vykonává moc nad celou církví slavnostním způsobem na obecném
sněmu. O všeobecném sněmu se dá mluvit jen tehdy, je-li Petrovým nástupcem jako takový
potvrzen anebo alespoň přijat.
Tím, že je tento sbor složen z mnoha jedinců, vyjadřuje rozmanitost a všeobecnost Božího lidu; tím, že je sdružen pod jednou hlavou, vyjadřuje jednotu Kristova stádce.
Jednotliví BISKUPOVÉ jsou viditelným zdrojem a základem jednoty svých partikulárních
církví. Jako takoví vykonávají svou pastýřskou správu nad částí Božího lidu, která jim byla
svěřena; a v tom jim pomáhají kněží a jáhnové. Ale poněvadž jsou členy biskupského sboru,
každý z nich se podílí na péči o všechny církve, a vykonávají ji především tím, že dobře řídí
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vlastní církev jako díl všeobecné církve, a tak přispívá k dobru celého tajemného Těla, které
je také tělem církve. Taková péče se bude zvláště týkat chudých, pronásledovaných pro víru,
jakož i misionářů, kteří působí ve všech končinách země.
Místní církve, které jsou si blízké a mají stejnorodou kulturu, vytvářejí církevní provincie nebo větší celky nazývané patriarcháty nebo oblasti. Biskupové těchto seskupení se mohou shromáždit na synodech nebo provinčních koncilech. Podobně i biskupské konference
mohou dnes mnohostranně a plodně přispívat k tomu, aby sborové smýšlení nacházelo výraz v konkrétním uskutečnění.
Svatý Otec – papež, biskupové a kněží pečují o to, aby církev dobře vedli, aby měla úctu
a tím také vážnost svých členů, což bude mít jako důsledek i zvýšený jejich počet a přivede
do jejich řad i mnohé dosud daleko od ní stojící. Každý z nás – členů církve by měl často
uvažovat, čím můžeme pomáhat, aby církev vždy více rozkvétala. Pomáhat zvlášť ve své farnosti, ano i v rodinách, která jsou malými církvemi, částečkou veliké církve světové.
		
P. Antonín Pospíšil
ROK KŘTU – ÚLOHA CÍRKVE PŘI KŘTU DĚTÍ. Ke křtu dětí církev vydala liturgickou knihu „Obřady křtu dětí“, která upravuje úlohu
členů společenství podle služby, kterou v církvi přijali. Hlavní úlohu
při křtu dětí a jejich další výchově ve víře mají rodiče. Farář jim v tom
má pomáhat přiměřeným způsobem. Kromě toho může dítě mít kmotra a kmotru. Společenství věřících zpřítomňuje při křtu dítěte Boží lid, to je církev. Dítě má právo na lásku
a pomoc tohoto společenství. Při křtu přítomní věřící svým souhlasem výrazně naznačují,
že víra, ve které dítě přijímá křest, není vlastnictvím pouze rodiny dítěte, nýbrž celé církve
Kristovy.
Převzato z kalendáře královehradecké diecéze.

lošticko

lošticko

lošticko

Svatební ohlášky

Do Vaší laskavé pozornosti a modliteb si dovolujeme vložit dva mladé lidi,
kteří chtějí s Boží pomocí vstoupit na společnou cestu života.
Ve farnosti Brno – dóm – katedrála sv. Petra a Pavla,
hodlá uzavřít sňatek dne 27. srpna 2011
Ing. Petra Procházková z Loštic a Ing. Jaroslav Franc z Brna.
Kéž ochrana Matky Boží Panny Marie a apoštolských knížat sv. Petra a Pavla
provází Váš další život!
Za všechny Vám přeje a žehná P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 14. srpna: Štíty 3.860; Cotkytle 1.100; Horní Studénky 1.150 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
FARNÍ DEN. Přijměte pozvání na farní den, který se bude konat v neděli 28. srpna 2011 od
14 hod. na farním dvoře ve Štítech. Farníky z farností Štíty, Cotkytle a Horní Studénky zvou
P. Stanislav Suchánek a pastorační rady farností.
FARNOST HORNÍ STUDÉNKY. V sobotu 3. září požehná otec arcibiskup při mši svaté ve
13 hod. obecní symboly.
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KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI
Chtěl bych se s Vámi podělit o zážitky a zkušenosti ze své poslední cesty
po Haiti, malém ostrovním státě v Karibiku, ke kterému má náš děkanát velmi blízko. Nejdříve bych ale chtěl alespoň krátce shrnout několik let spolupráce, v první fázi hlavně s farností
otce Romana Musila, Baie de Henne,
kde to všechno začalo.
Druhého září 2004 přivedl na Arcidiecézní charitu v Olomouci můj
přítel, Pavel Nováček, otce Romana
Irena Klimková
Musila, který nám vylíčil utrpení lidí
ze své farnosti, kde v té době působil
jako misionář. Poskytli jsme mu první
pomoc 1000 USD. Současně v té době
také navštívil zábřežskou farnost, kde
měl přednášku o životě a problémech
lidí na Haiti. Tato akce spustila velkou
vlnu solidarity a naše farnost, kromě
finanční pomoci, vyslala do Baie de
Henne skupinu čtyř lidí – kameramana Martina Strouhala, lékařku Věru
Václav Keprt
Stuchlíkovou, zdravotní sestru Janu
Smyčkovou a fotografa Jiřího Látala. Ti přivezli do České republiky svědectví a materiály o životě lidí na Haiti. Následně jsme skrze Charitu spustili projekty Adopce na dálku,
Daruj střechu nad hlavou a Čistá voda pro Haiti. Dále pomoc místní škole, které zábřežská farnost již dříve darovala 10.000 USD, dále pomoc farnosti a řeholním sestrám. Navázali jsme spolupráci s kongregací Oblátů na Haiti. Nemohu ani vyjmenovat všechno, ale
vznikly pevné vazby a mosty, které nepoškodilo ani katastrofální zemětřesení dne 12. ledna 2010, které během několika minut proměnilo část Haiti doslova v apokalypsu, na druhé
straně ale také v místo, do kterého směřovala neskutečná solidarita lidí z celé planety. Okamžitě jsme vyhlásili sbírku a v nejkratším možném čase jsme vyslali na Haiti pracovníky
Charity, Irenu Klimkovou a Martina Zamazala, aby situaci zmonitorovali a řídili pomoc na
místě. Dlouhodobá znalost místních poměrů - a naši lidé na místě - nám pomohli rychle
se zorientovat a celkem rychle nastartovat smysluplnou pomoc. Jenom Arcidiecézní Charita Olomouc vybrala v celonárodní sbírce úctyhodných 65 milionů korun, kterými pomáháme doposud a ještě nějakou dobu pomáhat budeme. Toto se ale mohlo podařit jen díky
všem aktivitám, které jsme společně vyvinuli a díky kterým lidé u nás o Haiti již mnohé
věděli i před zemětřesením. A teď již k naší letošní misi.
Po několikaměsíčních přípravách jsme odletěli z Vídně společně s koordinátorkou
projektu Adopce na dálku – Haiti, Irenou Klimkovou, dne 26. května na třítýdenní monitorovací a kontrolní cestu, abychom navštívili všechna místa, kde máme děti v adopci nebo
kde pomáháme po zemětřesení. Já osobně jsem navštívil Haiti v roce 2007, takže mohu po-
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rovnat celkovou situaci s čtyřletým odstupem. To bylo pro nás velmi důležité. Již při přistávání jsme mohli pozorovat důsledky ničivého zemětřesení. Hned po příletu na letiště do
hlavního města Port au Prince jsme mohli vnímat další, celkem zásadní změny, tedy kromě
nesnesitelného vedra a dusna, díky kterému se během dvou minut vykoupete ve vlastním
potu a tento stav člověka neopustí po celou dobu pobytu, včetně nocí. Odbavení proběhlo
celkem plynule a před letištěm se na nás nevrhla stovka taxíkářů tak jako minule, aby se
zmocnili nás i našich zavazadel a pomohli nám s nimi nebo od nich. Mohli jsme dokonce
relativně bezpečně počkat na pracovníky české mise, kteří pro nás přijeli. Hned při cestě
z letiště na Caritas Haiti jsme viděli další rozdíly. Na velkých křižovatkách byly semafory
a řidiči je většinou respektovali.
Osobně jsem to kvitoval s povděkem, protože minule jeli na všechny barvy a průjezd
hlavním městem byl díky tomu dost dobrodružný. Kromě spadlých domů bylo vidět, jak
se tu a tam odklízejí odpadky. Další pozitivní trend, protože před čtyřmi lety se tím nikdo
nezabýval. Na ulicích bylo vidět mnoho aut humanitárních organizací a potkat bělocha už
není zdaleka tak vzácné. I pohled místních lidí na ně se hodně změnil, protože už je nepovažují jen za kolonizátory, ale hlavně za ty, kteří přinášejí jejich zemi pomoc a naději.
Také bylo vidět, že se na Haiti před nedávnem konaly volby, protože všude byly plakáty
a billboardy, na kterých jednotliví kandidáti slibovali možné i nemožné – tak, jako u nás.
V kanceláři Caritas Haiti jsme byli přijati prezidentem národní Charity a domluvili jsme se na programu a další dlouhodobé spolupráci. Další pozitivní změna. Minule se
s námi nikdo nechtěl bavit a nikdo nás nebral vážně. Neštěstí ale nepřináší jen zlo a bolest.
Následně přináší i naději a tolik potřebné prostředky na pomoc, bez kterých by nebylo
možné pokročit dál. Lidé jsou otevřenější a jsou ochotní spolupracovat. Také drobné dárky z naší vlasti pomohly prolomit ledy formálnosti. To patří k věci a dobrým způsobům –
nepřijít s prázdnýma rukama.
Po příjezdu na českou misi jsme se seznámili s celým naším mezinárodním týmem
a prošli povinným bezpečnostním školením. Dostali jsme informace, jak a kde se můžeme
pohybovat, jak a s kým máme komunikovat v případě, že bychom se dostali do nebezpečných situací nebo se nebyli schopni včas a za světla vrátit na místo pobytu. Trochu úsměvná pro mne byla informace jak se nedostat do kolony aut, protože ve městech na Haiti se
jinak než v koloně jet nedá. Zbytečné to ale rozhodně nebylo, protože jedna věc se bohužel
zásadně nezměnila, a to je bezpečnost. Haiti je stále zemí, kde může být běloch unesen s vidinou tučného výkupného. Situace ale není zcela bezpečná ani
pro místní obyvatele. Pracovníci naší mise byli dokonce nechtěnými svědky toho, jak byl při
potyčce ubit jeden Haiťan. Malý
respekt policie a její malá akceschopnost vedou k tomu, že lidé
občas berou „spravedlnost“ do
vlastních rukou. Proto jsme nic
nebrali na lehkou váhu a snažili
jsme se nenechat nic náhodě.
Václav Keprt
pokračování příště
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Sbírky z neděle 14. srpna: Zábřeh 7.110; Jedlí 1.900; Svébohov 7.300; Klášterec 1.370; Zvole
2.830; Pobučí 410 Kč. Dary: Jedlí – na opravy 2.000; Svébohov – na Somálsko 10.000 Kč. 		
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE SE CHYSTÁ NA SVÉ PATROCINIUM

Fasáda po bocích kostela, v místech kde byly loni nad bočními vchody provedeny statické
práce, byla znovu ošetřena fasádními barvami. S obnovou fasády si „pohrála“ firma pana
Břetislava Zemene ze Zábřeha.

Oprava věže kostela

V jednání s další firmou je oprava nátěrů, tentokrát na plechové věži, v místech poškozených agresivním trusem holubů. Plech již na těchto místech reziví.
P. František Eliáš
Zveme na víkend pro osamělé ženy „V MÉ SLABOSTI JE SÍLA II“, v termínu 16. – 18. září 2011
na faru ve Velkých Losinách. Program: setkání s Bc.
Marcelou Řezníčkovou (pro děti bude během povídání paralelní program, vycházky do okolí, tvořivý program aj.) Kontakt: rodinazabreh@gmail.com,
Monika Sikorová, tel.: 737 517 102.
Pořádá Děkanátní centrum Rodina v akci
a Centrum pro rodinu Šumperk
POUTĚ NA VŘESOVÉ STUDÁNCE K PANNĚ MARII BOLESTNÉ.
První pouť v sobotu 27. srpna bude tradičně uzavírat prázdniny. Mše svatá bude jako obvykle slavena pro poutníky ve 14.30 hod. Za 14 dní na to v sobotu 10. září také ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
následuje hlavní poutní bohoslužba.
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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