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2. 9. 2012
Ročník XIX., číslo 36
22. 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, v tobě je plnost všeho dobra;
vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost,
ať v nás roste a trvá všechno dobré.
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 15

Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?

1: Dt 4,1-2.6-8

2: Jak 1,17-18.21b-22.27

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

Ev. Mk 7,1-8.14-15.21-23

příště Břízovo č. 503

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
– upřímně smýšlí ve svém srdci,
– svým jazykem nepomlouvá.
Nečiní příkoří svému bližnímu,
– netupí svého souseda.
– Nešlechetným člověkem pohrdá,
– ale váží si těch,
kdo se bojí Hospodina.
Kdo nelichvaří svými penězi
– a nebere úplatky proti nevinnému.
– Kdo takto jedná,
– nikdy nezakolísá!

Žalm 15

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
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JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 3. září - památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Sobota 8. září - Svátek Narození Panny Marie

HODY

v v Hněvkově oslavíme hody tuto neděli 2. září při mši svaté v 10.00 hod.
v v Rovensku v neděli 9. září bude hodová mše svatá v 8.30 a svátostné požehnání ve
14.30 hod.
I do maletínského kostela sv. Mikuláše můžete putovat tuto neděli 2. září. Začátek mše svaté jako obvykle v 15 hod.
P. František Eliáš
MŠE PRO RODIČE S DĚTMI. Ve čtvrtek 6. září v 17.30 hod. jsou zváni rodiče s dětmi na
první mši svatou po prázdninách.
P. František Eliáš
SVÁTOST SMÍŘENÍ. 7. září, o prvním pátku můžete v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
přijmout od 15.30 hod. svátost smíření.
P. František Eliáš
BIBLICKÉ HODINY. Již léta se scházíme, abychom ve společenství četli Bibli a pokoušeli
se jí více porozumět. Po prázdninách se znovu začneme scházet každé úterý v 17.00 na faře
v Zábřeze, poprvé 11. září. Rádi mezi sebou přivítáme i nové zájemce.
		
ThLic. Jana Nováková
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 12. září od 9 hod. do 16 hod.
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní 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“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. V pátek 14. září po večerní
mši svaté se sejdeme na faře v Zábřeze s dalšími kandidáty na
přijetí svátosti biřmování. Každý křesťan, který žádá o svátost
manželství, či chce být kmotrem by měl být biřmován, tedy žít
v síle Ducha svatého. Příprava na svátost biřmování však není
omezena věkem. Potřebu této svátosti si uvědomují mnohdy
až ti, kteří dozráli věkem a zkušeností života.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ TÁBORNÍKŮ proběhne v sobotu 15. září. Mše
svatá v Hněvkově bude slavena v 17 hod. Celebrovat bude
P. Josef Novotný.
Josef Kroul
POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU K PANNĚ MARII
BOLESTNÉ.
V sobotu 15. září je hlavní poutní bohoslužba na Vřesové
Studánce. Mše svatá začíná ve 14.30 hod. Odjezd autobusu
z Valové v 11.30 hod., cena splatná v autobuse 130 Kč. Hlaste se na tel. 583 414 512 nebo 732 805 427.
Ludmila Korgerová
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PATROCINIUM ŠUBRTOVY KAPLE. V sobotu 15. září o památce Panny Marie Bolestné bude u Šubrtovy kaple v 8.00 hod. slavena poutní mše svatá.
P. František Eliáš
VÍKEND PRO TÁTY S DĚTMI
21. - 23. září se bude konat už pátá „Expedice Annaberg“, dobrodružný víkend pro táty s dětmi na salesiánské turistické základně na Anenském vrchu poblíž Andělské Hory v Jeseníkách. Hlásit se můžete na mailu „osikora@seznam.cz“ nebo na tel. 737 517 341.
Ondřej Sikora

SPOLEK METODĚJ

v Nejenom seniory zveme v úterý 4. září na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU
A TANCEM. Známé melodie tentokrát zahraje skupina TRIANGL. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Putování s Metodějem. Pro velký zájem, kdy jsme v rámci prázdninového putování
zdaleka nemohli uspokojit všechny zájemce o výlet do Prahy, budeme tento výlet opakovat
a to v sobotu 22. září. Tentokrát se budeme věnovat Praze historické – s průvodcem navštívíme Vyšehrad (místo, které podle pověsti založil kníže Krok a skutečně zde v 11. století
sídlil první český král Vratislav II.), projdeme hřbitov Slavín – místo posledního odpočinku
mnoha slavných osobností našich dějin a Novým městem pražským dojdeme k vlaku. Sraz
na nádraží ČD v 7.10, návrat v 19.14 hodin. Zájemci hlaste se nejpozději do 13. září u paní
Hedrichové na telefonu 732 552 732.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
HNÍZDO zve do tanečních. Od 22. 10. do 10. 12.
vždy v pondělí od 19 do 21 hodin budou v tělocvičně
ZŠ na ulici B. Němcové probíhat Workshopy společenského tance pod vedením kvalifikovaného trenéra pana Jiřího Burdy z Klubu sportovního tance Next
ze Šumperka. Cena 1000 Kč za pár zahrnuje všech
osm lekcí a navíc závěrečnou Noc tance se Salsou. Podrobnosti http://www.kstnext.eu/,
přihlášky na emailu mkroulova@seznam.cz, nebo na telefonu 604 650 880.
„Hlahol Hospodinu celá země! Radostně služ Hospodinu!“
(Žalm 100)
Obracíme se na všechny, kteří chtějí chválit Pána svým
zpěvem a takto jemu sloužit. Můžete se zapojit do nedávno
vzniklé scholy, která se snaží přispět zpěvem při nedělní a
sváteční liturgii. Bližší informace ráda poskytne Pavla Houserková na tel. 731 318 089.
OREL. Haló, haló! Co se stalo? Cvičení nám zas nastalo! Jaké cvičení? Přece duše i tělíčka. Základ zdraví
je dobrá kondička.
V Katolickém domě v Zábřeze začínáme 3. září 2012
od 17 hod. Zvu ženy i dívky, které se k nám přidají. 		
Cvičitelka Laďka Rýznarová
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – SPRAVEDLIVÝ A MILOSRDNÝ BŮH 2.

(čtení Jak 1,17 -18, 22-27 KKC 2017 – 2029)
K plnému křesťanskému životu a dokonalé lásce jsou povoláni
všichni křesťané.“ „Křesťanská dokonalost má jen jedinou hranici: totiž, že je bez hranic.“ (KKC 2029)
	Bůh stvořil člověka i tvorstvo z lásky. Stvořitel chtěl, aby se člověk, stvořený „k obrazu Božímu“ (Gen 1,26) podílel na Boží slávě
a blaženosti. Ovšem nepřítel, ten Zlý, záviděl člověku štěstí. Člověk
podlehl jeho vlivům, uvěřil vábným, ale falešným slibům a tak přivedl na sebe a na celé lidské pokolení veliké neštěstí. Přesto však Bůh
člověka neopustil, nenechal ho v bídě, ale svou spravedlnost převýšil
svým milosrdenstvím a připravoval pro lidstvo ospravedlnění a tím
konečné vykoupení a spásu.
OSPRAVEDLNĚNÍ je nejvznešenější dílo Boží lásky. Je to milosrdný a nezasloužený dar Boha, který odpouští naše hříchy, činí nás spravedlivými a posvěcuje
celou naši bytost. Ospravedlnění je dílem milosti Ducha svatého, bylo nám zaslouženo Kristovým utrpením a je nám uděleno křtem. Navozuje svobodnou odpověď člověka, projevující se
vírou v Krista a spoluprací s milostí Ducha svatého.
Milost, která nás ospravedlňuje, je nezasloužený dar, jímž nás Bůh pozvedá k účasti na
svém trinitárním životě a uschopňuje nás jednat z lásky k němu. Nazývá se MILOSTÍ HABITUÁLNÍ (trvalým stavem) - MILOSTÍ POSVĚCUJÍCÍ nebo ZBOŽŠŤUJÍCÍ, protože nás posvěcuje a zbožšťuje. Je nadpřirozená, protože zcela závisí na nezasloužené činnosti Boha a přesahuje schopnosti rozumu a síly člověka. Vymyká se tedy naší zkušenosti.
Vedle vzpomenuté habituální milosti rozlišujeme: aktuální neboli pomáhající milosti (příležitostné dary); svátostné milosti (dary vlastní jednotlivým svátostem); zvláštní milosti neboli charismata, které provázejí církevní služby a životní povinnosti.
Jaký je vztah mezi milostí a svobodou člověka?
Milost předchází, připravuje a vyvolává svobodnou odpověď člověka. Odpovídá na hluboké touhy lidské svobody, zve ke spolupráci a vede k dokonalosti. Boží milost vychází tedy
člověku vstříc ve svobodě, vyhledává ho a pomáhá mu s respektem k jeho naprosté svobodě.
Milost nikoho k ničemu nenutí, Boží láska si přeje náš svobodný souhlas.
V pojednání o milosti je třeba se zmínit i o zásluze. ZÁSLUHA dává právo na odměnu za
dobrý skutek. Člověk si sám od sebe nemůže vzhledem k Bohu nic zasloužit, neboť všechno
dostal od něho. Nicméně Bůh mu dává možnost získávat zásluhy díky spojení s Kristovou láskou, pramenem našich zásluh před Bohem. Zásluhy dobrých skutků musí být tedy přičítány
v prvé řadě Boží milosti a teprve potom svobodné vůli člověka.
A jaká dobra si můžeme zasloužit? Pod vlivem Ducha svatého si můžeme pro sebe i pro
druhé zasloužit milosti potřebné pro posvěcení a pro dosažení věčného života, a také vhodná
časná dobra, odpovídající Božímu plánu a pravému dobru člověka. Nikdo si ale nemůže zasloužit PRVNÍ MILOST, tu, která je na počátku našeho obrácení.
Lze si zasloužit nebe jen dobrými skutky? Nikoliv. Žádný člověk si nemůže zasloužit věčný
život v Božím království pouze vlastními silami. To, že jsme spaseni, je záležitost Boží milosti,
která však předpokládá svobodnou součinnost člověka. Ačkoliv je to, co nás zachraňuje milost
a víra, má se v našich dobrých skutcích projevovat láska, kterou v nás vyvolává Boží působení.
Často při rozhovoru padne otázka: „A musím být svatý?“ Všichni věřící jsou povoláni ke
křesťanské svatosti.
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Ta je plností křesťanského života a dokonalé lásky a uskutečňuje se v důvěrném spojení s Kristem a v něm s Nejsvětější Trojicí. Cesta křesťana prochází křížem a bude dovršena
v konečném vzkříšení spravedlivých na konci času, kdy Bůh bude všechno ve všem.
Smyslem našeho života je sjednotit se v lásce s Bohem. „Pán po nás nežádá velké činy, ale
pouze odevzdání a vděčnost. Nepotřebuje naše skutky, nýbrž pouze naši lásku.“ (Sv.Terezie z L.)
Být svatý znamená dovolit Bohu, aby v nás žil svůj život... „Svatost není pouhý luxus pro několik
vyvolenců, nýbrž je to prostá povinnost pro tebe i pro mne.“ (Matka Tereza).
Každý člověk si klade otázku: Kdo jsem a proč jsem tady, jak se dopracuji k naplnění
svého života? Křesťanská víra nám odpovídá: Teprve dosažením svatosti se člověk stává tím,
k čemu ho Bůh stvořil. Teprve ve svatosti nalezne člověk skutečnou harmonii se sebou samým a se svým Stvořitelem. Svatost ale není nějaká lidská dokonalost, je to sjednocení s vtělenou Láskou, Ježíšem Kristem. Ten, kdo takto získá nový život, nalezne sebe samého a stává
se svatým.
P. Antonín Pospíšil

„MĚL BLÍZKO BOHU!“

25. srpna 2012 kosmonaut Neil Alden Armstrong
(*5.8.1930), zemřel.“ Je to malý krok pro člověka, velký skok
pro lidstvo,“ řekl Neil 21. července 1969, když jako první pozemšťan vstupoval na Měsíc. „Byl to absolutní gentleman,“
řekl o něm jeden z jeho obdivovatelů, Michael Collins, který
s ním letěl v Apollu 11: „Byl nejlepší a mně bude moc chybět.“
P. Pavel Kavec
Armstrong se do vesmíru podíval v rámci programu Gemini i Apollo a v roce 1969 přišla jeho hvězdná chvíle, kdy se jako
první člověk v historii prošel po povrchu Měsíce.
Moc se o této události mluví a připomínají se jeho osobní vlastnosti a zvláště to, co znamenala pro lidstvo. Ale přece něco podstatného nám sdělovací prostředky neřeknou – buď vědomě, anebo o tom nevědí.
Armstrongova matka vypráví podivuhodnou událost z jeho života. Již od dvou let chodila matka s Neilem na blízké letiště. Letadlo bylo totiž jeho životním snem. Vnitřní život Neila
utvářel věřící duch rodiny a od šesti let vyučování náboženství v nedělní škole, kam poctivě
docházel. Víra v Boha nakonec ovlivnila celou jeho budoucnost.
Ve svých 16 letech prožil Neil otřesnou událost. Jednoho dne šel cestou, když se náhle kousek
před ním zřítilo letadlo. Rychle běžel k místu neštěstí a z hořících trosek letadla vytáhl těžce raněného pilota. S hrůzou v něm poznal svého 21letého přítele. Ten mu za chvíli zemřel v náručí.
Tato událost otřásla Neilem tak, že se zavřel do své světničky a dva dny z ní nevycházel.
Večer druhého dne už to jeho matka nevydržela, vzala s sebou večeři a šla se na syna podívat.
Našla Neila, jak sedí opřen o stůl a je celý zamyšlený. Vedle něho ležel sešit z nedělní školy. Byl
právě otevřen na stránce, na které byl obrázek Pána Ježíše a pod ním napsáno: Charakter Ježíšův – a pod tímto nápisem následoval sloupec deseti bodů: Ježíš miloval hříšníky, zastával se
chudých, byl nesobecký... A matka vypráví. „Nejvíce mne zaujal desátý bod – Ježíš měl blízko
Bohu.“
Pak promluvil Neil. „Myslím, že mne pochopíš ty i otec. Musím létat. Důvěřuji v Boha!“ A odpověď matky? „Dobře, můj synu! Až budeš mít pilotní zkoušku, já budu tvým prvým pasažérem.“
		
P. Antonín Pospíšil
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Vážený otče Lve,
v jednom z nedávných nedělních kázání jste vyjádřil myšlenku, které jsme asi zcela neporozuměli, a proto prosíme o zevrubnější písemný výklad pro čtenáře FI.
Zmínil jste, že významově protikladné použití příslovce „strašně“, například ve spojení
„strašně krásný“, mají na svědomí ženy-matky, které předávají mateřský jazyk svým dětem.
Dokonce že tak ženy-matky činí, aby na sebe upoutaly pozornost a byly zajímavé.
Prosíme, abyste uvedl zdroj/motivaci těchto myšlenek a zasadil je do širšího církevně-společenského kontextu.
Za mladé rodiny farnosti děkuje Josef Kroul
Odpověď:
V jednom nedělním kázání jsem mluvil zcela osobně k přítomným lidem. Proto bych
byl vděčnější za osobnější kontakt. Ale mimo dvě výhrady, za otázku děkuji.
1. nemluvil jsem o „ženách – matkách“, ale o ženách a matkách. Matka nemůže nebýt
žena.
2. problematika se zdaleka netýká jen mladých rodin s mladými, či maličkými dětmi.
A ani jen nějakého církevně společenského kontextu. To by bylo téma pro nějakého
doktora, profesora nebo docenta.
3.
A tak k dotazu:
Asi v roce 1996 jsem šel s mládeží z Karlštejna (bylo to v pondělí) přes Brdy na Svatou
Horu. Než jsme v dopoledním dusnu přešli přes chatovou oblast, prosil jsem jedno malé
děvče, které si hrálo za plotem u poslední chaty: „Donesla bys mi vodu?“ Ona po „Ano“
s ochotou vstala, a už tu byla plná láhev. Když to kluci ze skupiny viděli, přiběhli a ona
s úsměvem nanosila vodu i jim. Já se na to vše díval. Kluci odešli. Ptal jsem se: „Chodíš
už do školy?“ „Ano.“ „Do které třídy?“ „Do první.“ „A jaké jsi měla známky?“ Zvedla jeden prst. „Tak to jsi měla hodnou paní učitelku.“ Rozšířil se jí úsměvem obličej a řekla:
„HROZNĚ HODNOU!“ Zasmál jsem se a rozloučil. Ale po vstupu do lesů jsem s úsměvným, neodbytným podivem nitra stále nesl v mysli „HROZNĚ HODNOU“.
A protože jsme šli pěšinami tiše za sebou, začaly se mi vybavovat všechny chvíle a situace, v nichž jsem podobné „PROTISMYSLY“ (tak to budu zde nazývat) slyšel. Velice snadno
jsem si to vše neobdivuhodné vybavil a zapamatoval. Asi mě to jaksi zasahovalo od mládí.
Když mi bylo 12 let (rok 1970) přišla k nám domů jedna (asi dvacetiletá) slečna a ve vášnivě milém rozhovoru s maminkou se vyjadřovala o nějakém mladém muži, kterého jsem
neznal: „...TY, TO JE TI TAK DĚSNĚ MILÝ ČLOVĚK....“.
V druhém případě už jsem byl na učňovské škole v Opavě, (a to mi bylo mezi 15. a
18. rokem). Slýchávali jsme od studentek ekonomické školy, s nimiž jsme chodili na obědy, další výrazy adresované klukům nebo nějakým věcem a okolnostem. „. . . STRAŠNĚ
KRÁSNÝ“ a „HROZNĚ DOBRÝ.“
Pak, když jsem byl v Bechyni na povinné dvouleté základní vojenské službě, měli jsem
na vedlejší rotě jednoho spoluvojáka. Nosíval brýle se zlatou obroučkou a čistíval je jako
žena s dlouhými nehty. Byla mu vlastní ženská gesta, způsoby mluvy, mimiky a trochu
i chůze. Ke konci vojny (1983) jsme spolu hovořili a on poprvé mluvil o sobě a mimo jiné,
že vyrůstal v rodině bez mužů (babička, tetička, maminka, starší a mladší sestra) a tomuhle jedinému vojákovi předešlé uvedené protismysly nedělaly v osobním vyjadřování vůbec žádný problém.
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A ještě mohu říci, že viděno z dnešního pohledu, moji sbírku rozšířil o „. . . TO JE
BOŽÍ...“ Žádného jiného vojáka jsem něco takového neslyšel vyslovit (1981-83). Ti na něj
jen s úsměvem hleděli.
Po sametové revoluci se tato prapodivná sousloví začala objevovat i ve sdělovacích prostředcích. Tak jako už dříve „braní jména Božího nadarmo“ a nebo jeho zkomolenin jako:
„jéšíimarjá“ a to ať už od redaktorů, nebo těch, které si zavolali, aby jim kladli otázky. Včetně státníků. Když jsem (v září 1992) nastoupil do Prahy, zaregistroval jsem další dva protismysly z úst žen. „ŠÍLENĚ PŘÍJEMNÝ“ a „PŘÍŠERNĚ SYMPATICKÝ“. A přibližně od
té doby tyto i předešlé výrazy čím dál více používají i muži, přestože se zdá, že to přece jen
zdaleka tolik nepotřebují. A když to užívají, tak také, aby vzbudili senzačnost, pozornost,
nadnesenost, vynesli sebe, nebo okolnost, věc či zážitek. Očividný nesmysl vždy pozornost probouzí.
A tak se od konce 20. století zdá být, že tyto hororové výrazy do mateřštiny patří a že jí
dávají jakousi malebnost nebo libozvučnost. Divné, že?
No, a aby toho ještě nebylo dost, jako prozatím poslední hororové sousloví po všech
„hrozně...“, „strašně...“, „děsně...“, „šíleně...“, „příšerně...“ zařadila do mé paměti jedna dosti vysoce vzdělaná a postavená dáma z Prahy (ve věku kolem šedesáti let). Přijela za mnou
do Sušice (asi v únoru 2006) a po přivítání mi u čaje začala nadneseně vyprávět o nějakém
muži, kterého poznala: „....otče, s ním bych vám přála se setkat. TO JE TAK, ALE TAK
UKRRUUUTNĚ VZDĚLANÝ ČLOVĚK...“.
Pro zajímavost: v posledních 18 letech se více a pozorněji věnuji přípravě snoubenců
na manželství. Když se zahledím zpět, tak z toho zástupu mladých snad jen tři muži podobné protismysly užívali. Zato asi čtyři ženy bych našel, které to vůbec neměly ve slovníku
a pohotově se před partnerem nebo přede mnou (nevím) neměly potřebu něčím takovým
„krášlit“.
Po roce 1990 se špatným příkladem (kterého nikdy nechybí) dává najevo, že tato sousloví obohacují náš jazyk. Zajímavé je také to, že se to vše zařazuje k veřejnému užívání ve
stejné době, kdy se dostává do jazyka pojem „tunelářství“ a od té doby dorostla nová generace, která to vše už ve většině považuje za svoji mateřštinu. Nejčastěji, když se chce někdo zařadit, nebo být také slyšen. Užije tyto výrazy, nebo něco sprostého. Chci být skutečně
„IN“? Před kým? Bohem? Člověkem? Sebou? Pro koho? Chci se přizpůsobit? Senzacechtivost? Není to divné, že k vyjádření určité úrovně citů, pocitů, prožitků potřebuji „jistou příšeru“? Nesmysl? Protismysl? Nezápasím s pýchou? Sebestředností? Neskromností? Nestalo se se mnou něco? Je doposud platným přísloví: „Čím je srdce plné, tím ústa přetékají?“.
Nemá čeština dost širokou stupňovou zásobu krásy i napětí? Platí nahněvaný výrok muže
z rozhlasového vysílání? (asi v roce 2008): „Jestli chcete do únie, tak to se musíte svého jazyka vzdát!“
U dědečků (mezi něž bych mohl brzy patřit i já, kdyby....) jsem něco takového zaslechl
tak zřídka, že se dá říct: „NIC“. Ale u babiček nepoměrně často – snad by si bez toho připadaly jako v kuchyni bez koření a soli. To vše vyjadřuji s ohledem k tomu, že jsem žil a působil v diecézích: olomoucké, nynější ostravsko-opavské (před jejím vznikem), českobudějovické, litoměřické i pražské.
Pokud by byl ještě nějaký dotaz, prosím osobně. Děkuji.
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bratr Lev

POZVÁNÍ PRO POUTNÍKY. Farnost Rychnov na Moravě zve na pouť dne 9. září 2012 ve 14.30
hod. v lesní kapli Panny Marie.
V kapli se slouží mše svatá každou neděli ve14.30 až do 28. října 2012.
Kaple se studánkou se nachází v lese 0,5 km od hlavní silnice.
		
Srdečně zve P. Pavel Jagoš a farníci

DUCHOVNÍ VÍKENDY NA SVATÉM KOPEČKU U OLOMOUCE.

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce vás srdečně zvou na volně koncipovaný cyklus duchovních obnov „Škola blahoslavenství“, který souvisí s pastorační přípravou na
rok 2013.
Duchovní obnova na téma: „Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími
syny“ se uskuteční ve dnech 1.-2. září 2012 a bude opakována 29.-30. září 2012.
Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 27. 8. 2012 (resp. 24. 9. 2012):
e-mail: info@premonstratky.cz.
(začátek v sobotu v 9.00 hod. mší svatou v bazilice, zakončení v neděli po obědě)
DUCHOVNÍ VÍKEND PRO DÍVKY. Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže Kroměříž
zve na třídenní obnovu v duchu sv. Františka pro dívky od 16 let.
Obnovu ve dnech 5.10. - 7.10.2012 vede P. Bogdan Sikora, provinciál minoritů.
Cena za pobyt je 400 Kč (eventuelně dle domluvy).
Přihlášky na adresu: Sestra Františka Šmajstrlová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž,
tel.: 573 342 749, e-mail: sr.frantiska@seznam.cz

SLAVENÍ PAMÁTKY PAPEŽE BLAHOSLAVENÉHO JANA PAVLA II.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dala souhlas k zařazení nezávazné památky papeže
blahoslaveného Jana Pavla II. do kalendáře pro diecéze v České republice na den 22. října.
ANOTACE ČASOPISU RODINNÝ ŽIVOT 4/2012. Technologie mohou být dobrým sluhou,
ale zlým pánem. Aktuální číslo časopisu Rodinný život se snaží vystihnout přínosné i stinné a
nebezpečné stránky technického pokroku a hledá zdravé hranice při využívání možností, které technika nabízí. Představuje novinky ve světě techniky a komunikace. Kamil Fadrný v rozhovoru vysvětluje, jak je možné chránit děti před nebezpečím na síti. Vzhledem k narůstajícím
případům kyberšikany je důležité poučit děti o etickém chování a způsobech obrany..... a mnohé další... Nové číslo časpisu najdete v kostele sv. Bartoloměje. Předplatné či ukázkové číslo si
můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.:
587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@email.cz

Ohlášky na září
V sobotu 15. září uzavřou v kostele sv. Vavřince v Rudě nad Moravou církevní sňatek
Lukáš Čepa z Mohelnice a Jitka Dvořáková z Postřelmůvka
V sobotu 29. září v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově
přijmou svátost manželství
Petr Valenta ze Svébohova a Zuzana Tomášková z Pivonína
V sobotu 29. září v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

Petr Kašpar z Bohutína a Eva Divišová z Postřelmova vstoupí do stavu manželského
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NABÍDKA CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ. Tato příprava je určena
párům, které se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata
patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost
odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a
ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází
přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Podzimní příprava bude
zahájena společně stráveným víkendem (21. až 23. září 2012), který je nezbytnou součástí přípravy. Další setkání se uskuteční 5.10., 18.10. (čtvrtek), 2.11. a 16.11. v podvečerních hodinách
od 17.00 do 19.30 na Biskupském náměstí 2 v Olomouci (sál Kurie Arcibiskupství, 2. patro).
Bližší informace a přihlášky: Marcela Kořenková, 587 405 250, korenkova@arcibol.cz
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI NA SV. HOSTÝNĚ se bude konat o víkendu 5. – 7. října v poutních domech na Sv. Hostýně. Je připraven souběžný program pro
rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze (P. Adam Rucki), společná modlitba, adorace, mše sv., možnost
svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku
naleznete na našich internetových stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením.
Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ (KER). Milí rodiče, nevíte si rady s dětským hněvem? Trápí vás odmlouvání dítěte a jeho nejčastější odpověď: „Ne!“? Je vám líto, že na děti křičíte a trestáte je? Chcete děti účinně motivovat a přitom je neuplácet? V KER se naučíte zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte.
Konkrétně budeme společně probírat témata: V jakém duchu vychovávat? Vliv původní rodiny, sourozenecká konstelace; Proč děti zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání emocí rodičů i dětí; Komunikační techniky; Co volit místo trestu? Důslednost a řád dávají jistotu; Kde
brát sebedůvěru?
Kurz zahájíme víkendem 13. – 14. října 2012. Další setkání se uskuteční 24.10., 31.10., 7.11.
a 14.11. – vždy od 17.00 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektoři kurzu jsou
Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog a terapeut v oblasti manželského a rodič. poradenství) a Marcela Kořenková. Kurzovné je 600 Kč za osobu nebo 800 Kč za pár. Kapacita je omezena, hlaste
se dopředu a to emailem na korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na 587 405 250. Další informace o KER najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz.
ŠKOLA PARTNERSTVÍ. Již jedenáctým rokem vám naše Centrum ve spolupráci s arcidiecézním centrem mládeže v Olomouci nabízí od podzimu 2012 tento kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým
ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Začíná se víkendem 19.-21. října 2012. Bližší informace: tel.: 587 405 250. Odkaz na přihlašovací formulář
najdete na našich stránkách www.rodinnyzivot.cz nebo na www.ado.cz/mladez
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z 26. srpna: Janoušov 560; Jakubovice 523; Písařov 941; Moravský Karlov 2.831 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
POUŤ K NAROZENÍ PANNY MARIE. Farnost Červená Voda všechny srdečně zve v neděli 9. září na pouť do Mlýnického Dvora. Poutní mše svatá v 9.00 hod.
V 17.00 hod. bude v neděli 9. září ještě mše sv. v Červené Vodě.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 26. srpna: Lubník 450; Tatenice 1.120; Hoštejn 1.300; Kosov 1.280 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH.
Mše svaté v sobotu 8. září s nedělní
platností: Tatenice 18.30, Kosov 19.00 hod.
(v neděli nebudou)
Mše svaté v neděli 9. září: Hoštejn 7.30,
Lubník 7.30 hod.
PODĚKOVÁNÍ. Srdečně děkuji všem, kdo
jste se jakkoli zapojili do příprav, průběhu či
úklidu farního dne v Tatenici. I když počasí příliš nepřálo, prožili jsme v společenství krásné odpoledne. Proto poděkování patří i těm, kdo jste přišli.
Pán Bůh zaplať za vše.
P. Jaroslav

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka na Biblické dílo z neděle 26. srpna 2012:
Loštice 2.696; Moravičany 4.678 Kč. Děkujeme!

SVAČINA DO ŠKOLNÍ AKTOVKY

Nejsem Kryštof Kolumbus, který objevil Ameriku. Ale pravdu chci
stále objevovat. Pravdě zasvětím svůj život, své síly, svůj čas.
Nejsem Albert Schweitzer, který v Lambarene založil nemocnici. Ale dobro chci prokazovat všem potřebným. Pro trpící budu mít otevřené oči, srdce i ruce.
Nejsem Albert Einstein, nevymyslil jsem teorii relativity. Ale víru v osobního Boha chci
mít jako tento geniální učenec. V kráse přírody vidím stopy Boží.
Nejsem Neil Armstrong, nevstoupím na povrch Měsíce. Ale království Boží chci hledat.
Království Boží není ve vzdálených světech, má být uprostřed nás.
Všem žákům a studentům do nového školního roku vyprošujeme dary Ducha svatého,
otevřené oči, srdce i ruce.
P. Pavel Kavec,CM
A myšlenka na závěr od německého filosofa Immanuela Kanta (1724-1804):
„Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mě byl ubožák.“
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle z 26. srpna: Mohelnice 4.207; Úsov 8.378; Studená Loučka 292 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ KRONIKY.
Dvacátým nástupcem těžce zkoušeného děkana Steckera, se stal roku 1648 Karel Ignaz
Alberti z Oder.
Obnova zničeného kostela, věže, nové zvony.
Roku 1651 byl kostel spolu s věží znovu postaven a opatřen novými zvony, z nichž největší vážil 50 centýřů. Jeden z nápisů na zvonu zněl: „Za důst. pana děkana a faráře magistra Karla Ignaze Albertiho, za správu olomouckého biskupství mocným pánem Nikolausem, rytířem von Hornberg, Jeho Veličenstva skutečným generálním adjutantem a za městského primátora Nikolause Kristelyho, Johanna Martina Friemela a Galluse Friemela zvon
ulil Stefan Molot z Lotrinska.“
Zápis v pamětní knize pokračuje: „Na důtklivé prosby je olomoucký světící biskup hrabě von Preiner (Breuner) jako designovaný arcibiskup pražský při svém průjezdu r. 1662
slavně posvětil. Musel přitom vystoupit na věž, za což mu měšťané uznale poskytli přípřež
až do Moravské Třebové.“
Požár města.
Téhož roku 1662 vypukl požár v městské sladovně, při němž vyhořela celá část města na straně k Lošticím. Jen zásluhou tábořících cikánů se oheň nerozšířil dál. V kronice
se píše: „Oheň by se býval rozšířil dál, kdyby jej nebyli svým čarodějným uměním zastavili
přítomní cikáni, tábořící před městem.“
Kolem osoby děkana Albertiho pokračuje záznam v pamětní knize: „Děkan Alberti zavdal příčinu ke stížnostem, byl pokárán, a na základě reversu zde ponechán do sv. Jiří 1654,
načež nechal kuracii administrovat.“
Bartoš H.
POUŤ KE SVATÉMU ROCHU. Již po sedmé se vypravili poutníci do kaple sv. Rocha na kopci nad Úsovem, aby
si připomněli tohoto středověkého světce. Posedmé nově,
tj. ve středu po poutní neděli, kdy pro veliký hluk všemožných atrakcí nebylo možno mši svatou náležitě slaviti. Letos
to byla středa 22. srpna. A je znát,že zájem poutníků stoupá.
Před oněmi sedmi roky se dalo napočítat do třiceti osob, převážně z Úsova. Letos jsem napočítal třicet aut a několik kol,
co přivezli věřící z Mohelnice, Zvole, Pavlova, Rohle, Troubelic, Uničova, Pískova...
Za farnost Leoš Eckelhart

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 26. srpna: Štíty 2.430; Cotkytle 500; Horní Studénky 1.350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
FARNÍ DEN pro všechny farníky z Cotkytle, Horních Studének a Štítů se koná v neděli
2. září od 14 hodin na farním dvoře ve Štítech. Soutěže pro děti, opékání, občerstvení zajištěno.
Zve P. Stanislav Suchánek
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Sbírky z neděle 26. srpna: Zábřeh 23.130 (na kostel sv. Barbory); Jedlí 1.700; Svébohov 1.850;
Klášterec 1.170; Zvole 3.490; Pobučí 580 Kč. Dary: na kostel sv. Barbory 1.000; na Haiti 10.200
Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci srpnu darovali do kasičky v kostele sv. Bartoloměje částku
3.560 Kč. Všem dárcům Pá Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

FARNOST SVÉBOHOV

100. VÝROČÍ NAROZENÍ LETCE RAF ARNOŠTA VALENTY
V sobotu 8. září při mši svaté v 10.30 hod., kterou bude celebrovat vojenský kaplan P. major Jaroslav Kníchal, vzpomeneme na
významného svébohovského rodáka Plk.i.m Arnošta Valentu. Po
pietním aktu (12.00 – 13.00) bude následovat přednáška badatele
Vladislava Severina a od 16 hod. jste zváni na přátelské posezení do
Obecního domu.
Plk. i.m. ARNOŠT VALENTA se narodil se 25. října 1912. Arnoštův otec, rolník Adolf Valenta, brzy po synově narození narukoval do
rakousko-uherské armády a padl hned po začátku 1. světové války.
Inteligentní a vnímavý Arnošt vychodil obecnou školu v rodném Svébohově, v letech 19251933 studoval na zábřežském reálném gymnáziu a v roce 1934 se rozhodl pro dráhu vojáka
z povolání.
Mnichovský verdikt těžce zasáhlo nejen celé Československo, ale i Valentu samotného.
Rodný Svébohov totiž patřil k území, které bylo odstoupeno Německu, a to i přesto, že tam nežil ani jediný Němec. Rozpad společného státu v březnu 1939 jej zastihl ve funkci velitele roty
v Bratislavě.
Do sousedního Polska uprchl jako jeden z prvních. 17. září 1939, po faktické porážce polské
armády, se dostal do zajetí sovětských vojsk, která vpadla Polákům do zad. V sovětské internaci pobyl půl roku. Na základě důvěrné dohody mezi československými a sovětskými orgány začali být internovaní čs. vojáci odesíláni na Západ, a tak byl 17. března 1940 zařazen do
první skupiny, určené k odjezdu.
Ve Velké Británii byl nadporučík Arnošt Valenta 29. července 1940 přijat do řad RAF VR
v nejnižší důstojnické hodnosti Pilot Officer (poručík) a 2. srpna 1940 se stal jedním z prvních
příslušníků 311. československé bombardovací peruti. V noci z 23. na 24. září 1940 při náletu
na Berlín se 311. peruť ztratila a pět letců bylo zajato a posléze byli dopraveni do tábora Stalag Luft III v Saganu (dnes Źiagań, Polsko), kde se aktivně se zapojil v útěkovém výboru. Po
osmi měsících práce několika stovek zajatců byl 14. března 1944 dokončen tunel, a jako nejvhodnější doba pro útěk byla určena noc z 24. na 25. března 1944.
Přesto, že se dostali z věznice, byli večer 26. března Němci u vesničky poblíž Kohlfurtu
zajati. Policejním automobilem je nejprve převezli do místní věznice a následujícího dne do
policejní věznice ve Zhořelci (tehdy Görlitz), asi 60 kilometrů jižně od Saganu. Během dne
sem přiváděli další a další dopadené uprchlíky, nakonec jich bylo celkem 36. Všichni mluvili
podobně: pokoušeli se jít polem, ale blátivý terén je přinutil k návratu na silnici. Ze HořelceGörlitzu většinu z nich - celkem 22 ve třech skupinkách - gestapáci nahnali do nákladních aut
a odváželi směrem k Saganu. Od té doby je už nikdo z kamarádů neviděl živé.
Red.
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