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18. 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás; 
buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost, 
kterou jsme od tebe přijali. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                 Amen

ŽALM 78   nebeský pokrm dal jim Hospodin.
1: Ex 16,2-4.12-15                                  2: Ef 4,17.20-24                                      Ev. Jan 6,24-35
Ordinárium: břízovo č. 503                 příště Ebenovo č. 504  

„Já jsem chléb života. 
Kdo přichází ke mně, 
nebude nikdy hladovět, 
a kdo věří ve mne, 
nebude nikdy žíznit.“ 

Jan 6,35 
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UČíCí Se CíRKev – PovolÁní ČlověKA.                   S odkazem 169 - 1709
 Člověk je velikou událostí v celém stvoření. „Bůh stvořil člověka ke 
svému obrazu, k obrazu Božímu ho stvořil.“ (Gen 1,29) V tom, že člo-
věka povznesl nad celým tvorstvem, se zrcadlí božská suverenita. Také 
plodnost a tvořivost všemohoucího boha můžeme vidět, když člověk 
dostává od boha další úkol, aby byl plodný a zalidnil svět. Velikost a 
vyznamenání člověka v celém tvorstvu spočívá v jeho blízkosti bohu 
a v tom, že je jeho obrazem. Středověký umělec vytesal v katedrále 
Chartres slova: „S velkou úctou stvořil Bůh člověka.“ Začátek a konec 
patří vždy k sobě. Ke stvoření člověka patří také „vzkříšení těla a věčný 
život“. Pak budeme patřit na boha tváří v tvář.
 Ježíš Kristus, který zjevuje tajemství Otce a jeho lásky, odhalu-
je a dává poznat člověku vznešenost jeho povolání. V Kristu, který je 
„obraz neviditelného Boha“ (Kol 1,15), byl člověk stvořen k „obrazu a 
podobě“ Stvořitele. V Kristu, Vykupiteli a Spasiteli, byl boží obraz, znetvořený v člověku prv-
ním hříchem obnoven do své původní krásy a zušlechtěn boží milostí. boží obraz je v každém 
člověku. Lidská osoba, obdařená „duchovou nesmrtelnou duší“, je „jediný tvor na zemi, kterého 
bůh chtěl pro něho samého“. Již od svého početí je určen pro věčnou blaženost. Lidská osoba má 
účast na světle a síle božího ducha. Svým rozumem je schopna pochopit řád věcí stanovených 
Stvořitelem. Dosahuje své dokonalosti, když hledá a miluje dobro a pravdu.
 Z moci své duše a svých duchových mohutností rozumu a vůle, je člověk obdařen svobo-
dou, která je nevšedním znamením božího obrazu. Poznává hlas boha, který ho stále volá, aby 
miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Každý je vázán řídit se zákonem, který se ozývá v jeho 
svědomí a nachází své naplnění v lásce k bohu a k bližnímu. Uskutečňování mravního života 
svědčí o důstojnosti osoby.
 Člověk na samém počátku dějin podlehl pokušení Zlého a spáchal zlo. Uchovává si touhu 
po dobru, jeho přirozenost je však zraněna dědičným hříchem. Je nakloněn ke zlému, spíše než 
k dobrému a podléhá omylu. Proto je sám v sobě rozdělen. Velikost člověka nese s sebou i mož-
nost pádu. Čím je výtvor dokonalejší, tím je také ohroženější. 
 Papež benedikt XVI. jako kardinál v rozhovoru o velikosti člověka a jeho tragice řekl: „Ně-
kdy bychom bohu nejraději řekli: Kdybys člověka neudělal tak velkým, nebyl by tak nebezpečný. 
Kdyby od tebe nedostal tolik svobody, nemohl by padnou tak hluboko...“ Musíme se snažit mo-
bilizovat všechny pozitivní síly, aby velikost dobra převážila velikost zla..., a při tom sdílet s bo-
hem základní důvěru, kterou má v člověka. Kristus nás svým utrpením osvobodil od satana a od 
hříchu. Zasloužil nám nový život v Duchu svatém. Jeho milost obnovuje, co v nás hřích pokazil. 
Kdo věří v Krista, stává se božím synem, boží dcerou. Toto přijetí za syna a za dceru jej promě-
ňuje a dává mu schopnost následovat Kristova příkladu. Uschopňuje jej jednat správně a konat 
dobro. Ve spojení se svým Spasitelem dosahuje učedník dokonalosti lásky a svatosti. Mravní ži-
vot vyzrálý v milosti ústí do věčného života v nebeské slávě.
 Křesťané věří v nedotknutelnou důstojnost člověka od prvopočátku jeho existence v těle 
matky, protože bůh s ním počítá od věčnosti, stvořil ho, miloval ho a vykoupil ho, chce ho i spa-
sit a uvést do věčné blaženosti.
 Kdyby hodnota člověka závisela jen na jeho úspěších a výkonech, jakou úctu by si zasloužili 
slabí, nemocní a bezmocní? Křesťané jsou na základě své víry přesvědčeni, že úcta k člověku vy-
chází v prvé řadě ze vztahu, z lásky, kterou bůh miluje člověka. Miluje každého člověka tak, jako 
by byl jediným stvořením na světě. A protože bůh věnuje pozornost i tomu nejnepatrnějšímu, 
má každý člověk nekonečnou důstojnost, kterou ostatní lidé nesmí snižovat. „Tam, kde se vytrácí 
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Bůh, člověk nezískává na velikosti. Právě naopak, přichází o svou božskou důstojnost, ztrácí se mu 
z tváře božský jas. Nakonec je ponížen na pouhý výsledek evoluce, a jako takový může být použí-
ván a zneužíván. Přesně to potvrdila zkušenost naší doby.“ (Benedikt XVI.)  P. Antonín Pospíšil 

červenovodsko     červenovodsko
Sbírky z 29. července: Červená Voda 2.618; Mlýnický Dvůr 255; Domov důchodců sv. Zdislavy 
140; Písařov 966; Jakubovice 363; Janoušov 1.826 Kč. Dary: Jakubovice Haiti 105, farní infor-
mace 103 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

v farnost Červená Voda všechny srdečně zve na pouť na Křížovou horu (Proměnění Páně), 
a to v neděli 5. srpna. Mše svatá v 10.30 hod. (V Červené Vodě bude o této neděli mše svatá ješ-
tě v 17.00 hod.) 
v farnost Jakubovice zve srdečně všechny na pouť do Jakubovic (Nanebevzetí Panny Marie), 
a to v sobotu 18. srpna. Mše svatá ve 14.00. Po skončení mše sv. se koná tradiční, již 30. ročník 
koštu vína. K poslechu bude hrát i Moravanka.
v farnost Červená Voda v neděli 19. srpna všechny srdečně zve na pouť do Šanova, poutní 
mše sv. v 9.00 hod. (večerní mše sv. v Červené Vodě již nebude). 
 V předvečer poutě – v sobotu 18. 8. se v šanovském kostelíčku v 18.18 hod. bude konat tra-
diční koncert, zazpívají a zahraní mj. studenti ZUŠ Králíky.  P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle z 29. července: Mohelnice 3.517; Úsov 3.082; Studená Loučka 440 Kč.  
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara

štítecko     štítecko     štítecko
Sbírky z neděle 29. července: Štíty 2.100; Cotkytle 1.150; Horní Studénky 1.400 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 29. července: Lubník 1.230; Tatenice 1.230; Hoštejn 12.420; Kosov 940 Kč.  
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

PoUŤ Ke Sv. Anně do HoŠTeJnA. Děkujeme všem, kteří jste 
v neděli 29.7. 2012 přišli do Hoštejna a společně s námi oslavili svá-
tek sv. Anny. Děkujeme také zábřežské schole a paní varhanici za 
krásný hudební doprovod na druhé mši svaté a ministrantům.
 Ať Vás i Vaše rodiny provází na přímluvu sv. Anny hojnost po-
žehnaní a za rok zase nashledanou na pouti v Hoštejně. 

Vše dobré přeje Mgr. L. Diblík
v v v

CHARiTA zÁbŘeH zve K Televizní obRAzovCe. v neděli 5. srpna od 
20.45 hod. si na programu ČT1 nenechte ujít 5. díl pořadu „Toulavá kamera 
vychutnává Česko“. Kromě jiných zajímavostí z našeho regionu se zde předsta-
ví Chráněná dílna Palonín s ručně zdobenými svícemi, které se pyšní známkou 
„Jeseníky – originální produkt“.      

                        Marcela Klimková, vedoucí chráněných dílen, tel: 736 509 432
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Sbírky z neděle 29. července: Zábřeh 9.120; Jedlí 2.000; Svébohov 1.500; Klášterec 1.255; 
Zvole 3.010 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Na kostel sv. barbory jste v měsíci červenci darovali do kasičky v kostele sv. bartoloměje část-
ku 3.150 Kč. Letos máme pěkné výročí, kdy jsme za 10 let našetřili do pokladničky v kostele 
569 567 Kč. Děkuji všem za trpělivost. Přeji vám hodně dobra, láska a přízně boží. 
   Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

mAleTín. Tuto neděli 5. srpna poputujeme do maletínského farního kostela sv. Mikuláše. 
Začátek mše svaté v 15 hod.  P. František Eliáš 

SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne. V pondělí 6. srpna o SVÁTKU PROMěNěNÍ PÁNě 
budou v Zábřeze slaveny mše svaté v 9.40 a v 18 hod. red. 

vARHAnní mARATÓn. Jako v minulých letech i letos se o ví-
kendu 11. a 12. srpna sjedou na faru v Zábřeze mladí varhaníci 
z různých koutů republiky, aby poseděli nejen u stolu, ale pře-
devším u varhan děkanského chrámu sv. bartoloměje. Hudební 
„MaraTón“ začne v sobotu ve 14 hod. a vrcholem setkání bude 
koncert od 18 hod. (změna)
 V neděli pak někteří z nich usednou k varhanám, aby do-
provodili slavnostní liturgii.                            P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 
15. srpna od 9 hod. do 16 hod. bude 
opět na faře v Zábřeze pracovnice ser-
visní společnosti Kristýn služebník s.r.o., 
která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do 

„církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ je sou-
hlas faráře či děkana.  P. František Eliáš

PoUŤ K obRAzU boŽíHo miloSRdenTSví. P. Pawel Zazcyk, nový zábřežský kap-
lan ve spolupráci CA Awertour připravil na 27. – 28. srpna pouť do kláštera v Lagiewni-
kách. Součástí poutě bude návštěva významných míst Krakova a jeho okolí. Mimo jiné 
poutníci budou s P. Pawlem slavit mši svatou v jeho rodné farnosti Wieliczka. Kdo má zá-
jem hlaste se urychleně na tel. CA Awertour 731 626 506  (Lenka Hamplová)

KAToliCKÝ dŮm 
v Nejenom seniory zveme v úterý 14. srpna na „Zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem“. 
v Ve středu 15. srpna vás zveme do Neratova. Na zpáteční cestě navštívíme Horu Mat-
ky boží v Králíkách. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 583 412 
108, mobil 731 465 717, nebo Josef flášar, tel. 737 618 172. Odjezd v 8 hod. z Valové, cena 
200 Kč splatná v autobuse. Návrat kolem 16. hodiny.                       Josef Klimek

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.


