7. 7. 2013
Ročník XX., číslo 27
14. 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, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět
a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu;
naplň nás radostí z vykoupení a dej,
ať tato naše radost dozraje v radost věčnou.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Jásejte Bohu, všechny země!

ŽALM 66
1: Iz 66,10-14c
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

Jásejte Bohu,
všechny země,
opěvujte
slávu jeho jména,
vzdejte mu
velkolepou chválu!

2: Gal 6,14-18
příště Břízovo č. 503

Ev. Lk 10,1-12.17-20

Žalm 66

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze.
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Úterý 9. července
Čtvrtek 11. července
Sobota 13. července

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

– sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a jeho druhů, mučedníků
– svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
– sv. Jindřicha

Tuto neděli 7. července bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
		
P. František Eliáš

		

KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 17. července 2013 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 nová zapojení je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš, děkan

PODHŮŘÍM JESENÍKŮ. Jednota Zábřeh zve všechny na 14. ročník turistického a dálkového pochodu
,,Podhůřím Jeseníků“.
Pro ,,dálkoplazy“ začíná noční – 50 km dlouhý pochod již v pátek 12.
7. ve 20 hod.
Denní trasy – 50, 35, 25, 15 a 11 km – mají start stanoven na sobotu
13. 7. mezi 6. až 9. hod.
Pro zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 45 a 20 km.
Start i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh.
Informace: tel. 605 536 270 nebo kubicek.jana@seznam.cz

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍCH
INTERPRETAČNÍCH KURZŮ V KOSTELE SV. BARBORY.

Tuto neděli 7. července v 19 hod. budou v kostele sv. Barbory koncertem PETROF PIANO TRIA zahájeny letošní Mezinárodní interpretační kurzy v Zábřeze. Účinkují: Jan Schulmeister – housle; Martina
Schulemisterová – klavír a Kamil Žák – violoncello.
	V pátek 12. července v 19 hod. budou v kostele sv. Barbory koncertovat účastníci mezinárodních interpretačních kurzů.
Polovina z výtěžku koncertů je určena na dokončení oprav kostela sv. Barbory.

HOŠTEJNSKÁ POUŤ KE SVATÉ ANNĚ

Letošní pouť ke sv. Anně oslavíme v Hoštejně v neděli 28. července při mších svatých
v 9.00 a v 10.30 hod. Celebrovat druhou mši svatou přislíbil Mons. Josef Hrdlička.
POKUD SE O  PRÁZDNINÁCH CHYSTÁTE CESTOVAT PO ZEMÍCH ČESKÝCH
A MORAVSKÝCH NA serveru www.mapabohosluzeb.cz najdete časy nedělních bohoslužeb ve všech městech i obcích.
Red.
PROSBA VŠEM OCHOTNÝM RUKÁM
Jak jistě víte Spolek Metoděj renovuje zahradu za Katolickým
domem, kde budujeme osvětlení a hledáme každou pomocnou
ruku. Proto se obracíme na všechny členy, příznivce a přátele s prosbou o pomoc při úpravách
na zahradě. Brigáda se uskuteční v sobotu 13. 7. t.r. v 8 hodin.
		
Za výbor Spolku Metoděj Krňávek Jiří 605 320 884.
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BURUNDI. Naši milí, s radostí a hrdostí vám oznamujeme, že knihovna v Buranira otevřela 23. 6. 2013 ve 14 hod. svoje brány veřejnosti – také díky Vám.

Už několik dní sbírám síly napsat zprávu, ale nemohla jsem, byla
jsem zaplavena až po okraj, naplněna pocity a myšlenkami, surovými,
pravdivými,…někde mezi dvěma světy, obklopená lidmi a přitom tak
trochu sama…Po dlouhé době smím plakat, můžu, jde to… A s každou slzou stékající mi po tváři, se mi ulevuje. Hřejí, chladí, osvobozují, smývají všechen ten
prach červené africké země a hlavně mě probouzí k vidění a vnímání…
Neplakala jsem, když jsem stála proti davu černochů, přitlačena jimi ke zdi a vzplanutá hněvem. Takovým tím hněvem, že to vážně není fair play. Takovým tím hněvem, co vám dá sílu se
bít, i když vás to může stát všechno… Hádka o princip, hádka o podstatu vás samotného. Neplakala jsem, nemohla jsem, i když jsem chtěla. I když jsem se tisíckrát v tu chvíli ptala: Bože, na
co?... Proč to všechno?
Opět trojnásobná faktura – člověk, jemuž jste chtěli důvěřovat – není to to samé jako někdo
úplně cizí. Hádáte se, máte pravdu, všichni to vědí, všichni jen přihlíží… Nikdo se nezvedne, nikdo se nepostaví…Polykám to, snažím se chápat...
A…poprvé v Africe mi někdo sám od sebe nabízí pomoc, je to šéf místní největší lékárny,
byl se podívat v Buraniru a viděl knihovu. Tak mě to překvapilo, že jsem vlastně nevěděla, o co
mám požádat. Shání mi tedy velký projektor, abychom mohli v knihovně provozovat v sobotu
večer kino a v neděli dělat edukační přednášky.
Jsem zase v Bujumbuře, druhá várka knížek je na letišti, už jsem je viděla, jen mi je ještě nedali, běhání po úřadech, ale už to znám…Šéf místního celního úřadu se změnil, odmítl mi podepsat papíry. Sedím proti němu a on mě vyslýchá. Připadám si vzdálená, jako bych tu ani nebyla, nerozumím…A hlavně on nerozumí mně. „Kdo je vlastníkem knihovny?“ „Proč to děláte?“
„Co z toho máte?“ Ukazuji seznam všech registrovaných knížek, nevěří mi, že knihovna může
sloužit k edukačním účelům. Nevím, co na to odpovědět, tak se ptám, co podle něho k edukačním účelům slouží, když ne knihovna. Ukazuji mu smlouvu, vypracované projekty. Po všech
těch otázkách mi oznámí, že možná za dva dny a já vím, že knihy stojí na letišti a začnou si za ně
účtovat úschovní poplatky, mně stojí v Buraniru otevření knihovny, ale i další projekty a z banky nemohu vytáhnout peníze, pač právě není signál, či co…Ticho, v jednu chvíli se zastavíte,
naberete dech a pomalu vydechnete. Po tváři mi pomalinku kanula slza. Zvedla jsem se a řekla:
„Merci“…a odešla jsem…
Druhý den jsem se do té kanceláře vrátila, v duši klid, ale v srdci velkou bolest. Jak mám odpovědět těm, co mi věřili a dali mi své peníze…? Všechna naše budoucnost záleží na tom, jak se
k sobě navzájem chováme. Je to osobní volba každého z nás. Můžete bojovat proti systému, můžete bojovat proti korupci, ale nemůžete bojovat proti nicotě a proti tomu, když jsou lidé lidem
ukradení, když jim je to prostě jedno. Myslím, že ta moje bolest byla čitelná, vnímala jsem to od chvíle, kdy jsem vstoupila. Odpoledne mám
v ruce podepsaný papír.
V úterý letím domů, vše, skoro vše už je připraveno, stejně jako profesoři výuky cizích jazyků…a opět překvapili – odmítli být placeni. Chvíli
jsem na ně koukala a pak mi to zase docvaklo… I kdyby jich bylo jenom
šest nebo deset…těch, co pochopili, bude to mít význam… Je toho ještě
mnoho…utíkám, poslední pokyny…těším se…na Vás, na všechny…ale
zároveň mi to tu bude hodně chybět!
Eliška Maradová
(s možností FI pouze zkrácený výběr, více na www.knihomol.org – red.)
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Učící se církev – CYRILOMETODĚJSKÁ MISE

Politické a územní poměry se v Evropě uklidnily.
Skončilo stěhování národů od severu směrem na západ. Kmeny, jimž počet členů rostl, začaly hledat novou půdu. Často ji nacházely na území Římské říše,
která se v té době již nacházela v hluboké krizi a jejíž hranice nebyly dostatečně chráněné. Bezprostřední hybnou silou byl pak často také tlak jiných kmenů
(Hunů a Avarů). Slovanské národy tehdy dospěly až
k řece Labi a zabraly až polovici Balkánského poloostrova, kde se setkávaly s křesťanstvím.
Do slovanského prostoru začalo pronikání křesťanství pravděpodobně na konci 8. století, ovšem první zaručené zmínky pocházejí ze století devátého. Na území českých zemí
působila mimo jiné i irsko-skotská mise, která však nezanechala větších stop. Zvlášť v Čechách a na Moravě to byli misionáři z Řezna, Pasova a Salzburku. Jejich působení však velké úspěchy nepřineslo, neznali řeč lidu. Valné ovoce nepřineslo ani to, když roku 845 bylo
v Řezně pokřtěno 14 českých pánů i se svými družinami. Snad už v té době vznikly kostelíky v Nitře a na jižní Moravě v Mikulčicích a v Modré u Uherského Hradiště.
Na Moravě, byl vytvořen státní celek – Velká Morava, který byl dílem knížete Rastislava. Ten věděl, že přijetí křesťanství znamená zapojení se mezi kulturní národy s vlastní
svébytností a kulturním i hospodářským povznesením. Rastislav byl tlačen Římem i Cařihradem, řečtinou i latinou a zvláště vyspělejším západoevropským světem. Kam se obrátit?
Ve snaze o co největší samostatnost se Rastislav rozhodl zřídit na Moravě vlastní církevní
organizaci, v jejímž čele by měl stát arcibiskup. Nejprve se s žádostí obrátil do Říma na papeže, ale vstřícněji se k němu zachoval byzantský císař Michal III. Ten vyslal roku 863 na
Moravu dva rodné bratry: Konstantina a Metoděje (křestním jménem Michal), oba byli
původem Řekové ze Soluně. Byli to muži vysoké inteligence a k tomu hluboké zbožnosti.
Konstantin byl filozofem (dnes postavení vysokoškolského profesora) a Metoděj v diplomatických službách císaře. Oba působili nějaký čas na Krymu – jako misionáři u Chazarů.
Co je nejpodivuhodnější, oba bratři dovedli spojit v jednotu zbožnost a práci pro společnost. Aby se svatí bratři přiblížili slovanům a mohli slavit bohoslužbu v řeči lidu, kterému
měli hlásat Kristovo evangelium, přeložili bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slovanského jazyka. Začali evangeliem podle Jana. Bylo to první literární dílo v naší mateřštině.
Vytvořili nové, vlastní písmo. Bylo to dílo hlavně Konstantina. Tento měl podle znalců
geniální jazykové nadání. Znal řecky, latinsky, slovanský jazyk, hebrejský a snad i arabský
a gótský. A co je pozoruhodné? Prvnímu písmenu v naší abecedě – písmenu „a“ dal tvar
kříže. Kříže proto, že celé jejich dílo na Velké Moravě je od počátku dílo křesťanské.
Aby staroslovanská řeč mohla být v liturgii přidružena ke třem už stávajícím – hebrejštině, řečtině a latině, vypravili se svatí bratři do Říma, aby papeže požádali o souhlas. Jako
dar mu přinášeli ostatky svatého Klimenta, třetího nástupce svatého Petra na papežském
stolci v Římě, který zemřel ve vyhnanství na Krymu. Tyto ostatky nalezli za svého tamního
působení. Papež Hadrián II. z úcty ke svému předchůdci jim okázale vyšel vstříc a slovanskou liturgii schválil a dal vysvětit Konstantinovy žáky.
Konstantin znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě a přijal řeholní jméno
Cyril. Zemřel 14. února 869 ve věku 42 let. Metoděj a ostatní Moravané chtěli tělo Cyrilovo
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odnést na Moravu, ale papež jim to nedovolil. Chtěl, aby muž tak vynikající byl pohřben
v Římě a to v chrámu svatého Petra, dokonce v hrobě, který byl původně určen jemu.
Ale Metoděj to odmítl a žádal, aby jeho bratr byl pochován v kostele svatého Klimenta,
jehož ostatky přinesl do Říma. A tak se stalo.
Metoděj chtěl po smrti svého bratra zůstat v Římě a vstoupit do kláštera. Ale Cyril krátce před svou smrtí jej naléhavě prosil: „Hle, bratře, až posud jsme byli oba spřaženi, jednu brázdu táhnouce, a nyní já padám na líše, den svůj skončiv. Ty však pro horu (klášter
Olympský) neopouštěj moravský lid.“
Metoděj bratra poslechl a věrně pokračoval v práci na Moravě. Byl v Římě vysvěcen na
biskupa a jmenován arcibiskupem pro Moravu a Panonii, a dokonce papežským legátem.
Ovšem na zpáteční cestě z Říma dali němečtí biskupové Metoděje a jeho družinu při průchodu Německem zatknout a drželi Metoděje v krutém a nedůstojném vězení více než dva
a půl roku. V Salcburku stál za nejtužší zimy na nádvoří v rubáši a s obnaženou hlavou. Na
přímý rozkaz papeže Jana Vili, byl propuštěn.
Po návratu z Říma žil Metoděj v ustavičných sporech s nitranským biskupem Wichingem i knížetem Svatoplukem, kteří byli orientováni na biskupy latinského obřadu.
Těžce nemocný Metoděj, když poznal, že jeho čas se začíná naplňovat, jmenoval svým
nástupcem Slovana Gorazda. Krátce na to „šestého dne měsíce dubna roku 885 zemřel ve
věku 72 let. Byl pochován ve svém katedrálním chrámu. Tím však nebyl dnešní Velehrad,
ale pravděpodobně chrám v Sadech, v blízkosti Uherského Hradiště. Nový arcibiskup jmenovaný Metodějem, kněz moravského původu jménem Gorazd, byl uvržen spolu s mnoha
jinými do žaláře. Zde se o něm zprávy nedochovaly. Staroslověnsky vzdělaní kněží a mniši
(bylo jich na dvě stovky) byli doslova vyvedeni v okovech ze země, protože tito Metodějovi žáci odmítli podřídit se papežovu usnesení (nemohli zradit dílo a odkaz svého učitele).
Někteří našli útočiště v Čechách, v Polsku a v Bulharsku. Plamínek slovanské vzdělanosti
a kultury, nedávno rozdmýchaný, skoro uhasl.
„Říše velkomoravská i slavný Velehrad byli vyvráceni od Maďarů, takže nezůstal kámen na kameni. A marně se tážeme kronik, kdy a jak se tyto hrůzy sběhly; nenašelť se nikdo, kdo by byl smrtelný zápas velkomoravské říše vylíčil, kdo by ji byl zapěl pohřební píseň, zalkal nad jejími troskami.“ (Bl. Ráček)
P. Antonín Pospíšil

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 30. června: Štíty 2.200; Cotkytle 880; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
V neděli 14. července v 15 hod. bude slavena mše svatá v kapli sv.
Martina na Olšanských Horách. Pobožnost křížové cesty začne ve
13.30 hod. od prvního zastavení v Horních Studénkách.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 30. června: Tatenice 490; Hoštejn 2.250; Lubník 2.950; Kosov 480 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 30. 6. 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 378, Červená Voda 2.167, Písařov 820, Jakubovice 593, Janoušov 980 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
POUŤ NA TURZOVKU. Senioři z Červené Vody srdečně zvou na pouť k Panně Marii na
Turzovku (s možností pěšího výstupu). Odjezd v úterý 6. srpna 2013, cena 350 Kč.
Závazné přihlášky u paní Kubitové (POZOR! V minulých farních informacích bylo uvedeno špatné číslo mobilu, správné je 737 869 214) do 28. 7. 2013.
Čas odjezdu bude ještě upřesněn. Duchovní doprovod P. Radek Maláč.

lošticko

lošticko

lošticko

POZITIVNÍ MYŠLENÍ. Slavný japonský generál Oda Nobunaga (1534-1582) se rozhodl
zaútočit i v situaci, kdy měl nepřítel desetinásobnou převahu nad jeho vojskem. Byl naprosto přesvědčen o vítězství, ale u jeho vojáků tomu tak nebylo.
Při pochodu na bitevní pole se zastavil a pomodlil v šintoistické svatyni. Pak vyšel ven
a řekl: „Vyhodím teď do vzduchu minci. Když padne panna, zvítězíme, pokud orel, tak prohrajeme.“
Vyhodil tedy minci a padla panna. Vojáci byli najednou naplněni takovou odvahou, že
v bitvě skutečně zvítězili.
Den poté řekl jeden z generálových pomocníků svému veliteli: „Nikdo nemůže změnit
osud!“ „Máte naprostou pravdu!“ odpověděl a ukázal mu minci, která měla na obou stranách znamení panny.
K zamyšlení: Pozitivní myšlenky mají vnitřní sílu a energii. Jistota zdaru nás přivádí na půl
cesty k vítězství. Křesťan přitom všem počítá s Boží pomocí, která ho povzbuzuje k dobrému dílu. Ježíš v evangeliu dnešní neděle dává svým učedníkům svou milost, aby měli sílu
naplnit poslání – hlásání radostné zvěsti. Díky, Pane, že tuto svou pomoc nabízíš i nám!

POZVÁNKY

* Cyklus přednášek „Putování s vírou“ bude mít své další pokračování
v sobotu 6. července v 16 hod. v kavárně Sirkárna (Jevíčská ul., Loštice).
* V neděli 7. července 2013 Vás zveme na pobožnost ke cti sv. Cyrila a Metoděje u kapličky mezi Lošticemi a Moravičany. Přístupová cesta bude od
nové ulice v Moravičanech. Začínáme ve 14.30 hod. (po ukončení tradiční
nedělní siesty...)
P. Pavel Kavec CM
***
XXXIII. PĚŠÍ POUŤ Z KRAKOVA DO ČENSTOCHOVÉ se letos uskuteční od pondělí 5. do pondělí 12. srpna. Délka trasy cca 150 km (denně 25 km), cena 1.400 (studenti 1.300 Kč) zahrnuje cestovné do Polska a
zpět, cestovní pojištění a organizační náklady.
Přihlásit se můžete do 15. 7. 2013. Kontakt: P. Pawel Zaczyk, tel. 736 139
264, pawelzaczyk@onet.eu.
Více se o pouti můžete dozvědět na www.kyjov.dekanat.cz/akce
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 30. června: Mohelnice 4.752; Úsov 549; Studená Loučka 379 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Blahopřání
Dne 7. 7. 2013 oslaví krásné kulaté narozeniny
paní Anna Pokorná z Mohelnice.
Vyprošujeme jí hojnost Božích milostí, ochranu Panny Marie a pevné
zdraví do dalších let.
Blahopřání jí posílají všichni, kteří se těší z její přítomnosti ve farním společenství.

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – 40 VÝROČÍ KNĚŽSKÉHO SVĚCENÍ

Dne 2. července roku 1896 oslavili u svého mohelnického kolegy (V. Hausnera), kněží
z olomoucké arcidiecéze, kteří byli vysvěceni roku 1856, své čtyřicetileté kněžské jubileum.
Při této příležitosti, jejich kolega Karel Findinský, protonotárius a generální vikář v těšínské části vratislavské diecéze, sloužil pontifikální mši svatou a c. k. profesor na olomoucké teologické fakultě ThDr. Melichor Mlčoch rekviem za zemřelé spolubratry.
Nově vysvěcených kněží v roce 1856 bylo 33. Po 40 letech jich ještě žilo 16. Této slavnosti
se také zúčastnilo celé městské zastupitelstvo. Při této příležitosti daroval zdejší farář pro místní chudé 2.000 korun. Za tento chvályhodný čin, mu městská rada udělila čestné občanství
města Mohelnice.
	Nadace pro sirotčinec v Mohelnici. Při příležitosti oslav padesátiletého výročí vlády císaře Františka Josefa I., založil zdejší farář Hausner, který byl stejně starý jako císař, jubilejní
nadaci na stavbu budoucího domova pro sirotky a opuštěné děti z Mohelnice. Na nadaci věnoval 20.000 korun. Ve stejnou dobu na tento účel darovala bezdětná vdova po hejtmanovi,
paní Otylie Wintrová, svůj dům na náměstí i s pozemky k němu náležijícími.
Další vdova, paní Kateřina Kunsfeldová přispěla částkou 1.200 korun. Nadační listiny i závěti jsou deponovány v kostelní pokladně.
V tomto roce se také odehrály boje antisemitů proti židům. Dr. Lueger, advokát, říšský a
zemský poslanec ve Vídni, dosáhl svými (protižidovskými) projevy toho, že byl v tomto zkorumpovaném a „zažiděném“ rodném městě (Vídeň) dvakrát zvolen starostou. Vládou však
nebyl schválen, protože se vláda bála židů, kteří drželi v rukou velkokapitál. V Uhrách byli
židé postaveni zcela na roveň křesťanům, takže s nimi mohli uzavírat státem uznané civilní sňatky, a zadlužená šlechta si tak pomáhala židovským kapitálem. Kam to jen povede? (Je
otázka faráře Hausnera). Z textu je cítit, že židé na faře v oblibě příliš nebyli..?
Bartoš H.

***
MODLITBA NA PRÁZDNINY. Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.
Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny
volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější.
Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych
se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas.
Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou... (Pereira, Myšlenky a modlitby)
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Sbírky z neděle 30. června: Zábřeh 10.130; Jedlí 1.600; Svébohov 1.600; Klášterec 1.720;
Zvole 3.080 Kč.
Dary: Zábřeh – na opravu kostela v Jedlí 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Dne 30. 6. 2013 byla ze Zábřeha odeslána částka 3.300 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán bůh“.
Marie Zíková
PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Ještě stále je možné hlásit se na jednotlivé
červencové výlety připravované v rámci tradičního prázdninového cyklu.
Bližší informace získáte na níže uvedeném kontaktu, dále na www.katak.
cz a najdete je rovněž ve Farních informacích č. 23/2013. Zvláště upozorňujeme na výlet do Milotic (zámek a farní kostel) připravovaný na úterý
16. července, při kterém se setkáme s bývalým zábřežským kaplanem P. Pavlem Kaškou.
Při dostatečném počtu zájemců bychom místo vlakem jeli zvláštním autobusem. Zájemci,
hlaste se co nejdříve u paní Hedrichové na telefonu 732 552 732.
		
Za Spolek Metoděj Josef Klimek

POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ BĚHEM PRÁZDNIN
Neděle 11. srpna První muzikantská pouť
Čtvrtek 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost
s nedělním pořadem bohoslužeb, hlavní mše
svatá v 10.15 hod.
Neděle 18. srpna Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní
pouť, pontifikální mše svatá v 10.15 hod.
Sobota 24. srpna Pátá pouť pedagogů, hlavní mše svatá v 10.15
hod.
(8.15 pěší pouť, odchod z autobusové zastávky v Bystřici pod Hostýnem u hřbitova; 11.15
přednáška Mons. Jana Graubnera „Církevní
škola – škola víry“; 13.30 Cesta světla, závěrečné požehnání)
Neděle 25. srpna Orelská pouť, pontifikální mše svatá v 10 hod. na venkovním oltáři
Sobota 31. srpna Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin,
		
v 9.00 a v 10.15 hod. mše svaté za děti, rodiny a mládež.
		
Následuje program pro děti a mládež.
KURZ ANIMÁTOR V RAJNOCHOVICÍCH – nabídka pro mladé, kteří se chtějí zapojit do pastorace mládeže. Nahlaste se do 30.
září u svých kněží. Kurz je dvouletý, každý rok se uskuteční pět víkendů a po prvním roce týdenní soustředění. Témata víkendů směřují k formaci v rovině duchovní, osobnostní a k rozvoji kompetencí
v oblasti práce s dětmi a mládeží.
P. František Eliáš
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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