21. 7. 2013
Ročník XX., číslo 29
16. 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, 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 15 Hospodine,
1: Gn 18,1-10a
Ordinárium: Ebenovo č. 504

kdo smí prodlévat ve tvém stánku?
2: Kol 1,24-28
příště latinské č. 509

Ev. Lk 10,38-42

Blahoslavení,
kteří slovo Páně
uchovávají
v dobrém
a upřímném srdci
a s vytrvalostí
přinášejí užitek.

Zpěv před evangeliem

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

Pondělí 22. července – památka sv. Marie Magdalény
Úterý 23. července
– svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Mše svatá v Zábřeze – v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 hod.
Středa 24. července – sv. Šarbela Makhlufa, kněze
Čtvrtek 25. července – svátek sv. Jakuba, apoštola
Pátek 26. července
– památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Sobota 27. července – památka sv. Gorazda a druhů
MALETÍN. Tuto neděli 21. července v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI JEDLÍ bude v pátek 26. července jako každoročně o památce sv. Jáchyma a Anny.
P. František Eliáš
KDU-ČSL a Orel Rovensko srdečně zvou na POSEZENÍ U TÁBORÁKU, které pořádáme
v sobotu 27. 7. 2013 od 16.00 hod. na hřišti u Orlovny. K tanci a poslechu hraje KMČ Zábřeh. Bude připravena tombola, bohaté občerstvení a tradiční bramboráky.
Josef Šincl
V neděli 28. července v 15 hod. bude v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí slavit mši svatou
novokněz a nový zábřežský kaplan P. Ladislav Sovadina.
P. František Eliáš
PODĚKOVÁNÍ.
Dík patří firmě pana Václava Kupky za opravu, ošetření a nátěr
soklu kolem kostela sv. Bartoloměje. Sokl je natřen velmi kvalitní
fasádní barvou značky carbosol.
Hodnota díla včetně materiálu je 45.182 Kč. P. František Eliáš
INFORMACE Z MĚSTA.
Po nové úpravě dopravního značení v ulici Žižkova je možné
s motorovým vozidlem stát na pravé straně ve směru jízdy vyjma
úseku vymezeného pro zásobování. Nový stav tak oproti původnímu umožňuje stání návštěvníkům nedělních bohoslužeb. Na levé
straně komunikace je z důvodu zajištění průjezdu autobusu instalována značka zákaz zastavení.
Red.
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 14. srpna 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
SETKÁNÍ VARHANÍKŮ v Zábřeze bude o prvním srpnovém víkendu. Na malý varhanní koncert v kostele sv.
Bartoloměje se můžete těšit v neděli 4. srpna po skončení
hlavní nedělní mše svaté cca v 9.30 hod.
P. František Eliáš
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PORCIUNKULE

Porciunkule je tradiční pouť, jejíž historie je spjatá s františkánským řádem, koná se 2. srpna a je spojená s možností získat plnomocné odpustky.
V děkanském kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze budeme SLAVNOST
PORCIUNKULE slavit v pátek 2. srpna. Mše svaté budou slaveny v 7.00,
v 9.40 a v 18 hod.
Od 14.00 bude výstav Nejsvětější Svátosti a hodinová příležitost k soukromé adoraci, v 15.00 modlitba Růžence a v 15.30 hod. svátostné požehnání.
Jednou z nezbytných podmínek k získání plnomocných odpustků je stav milosti posvěcující. Příležitost ke svátosti smíření bude od 14 hod. Je zároveň první pátek v měsíci.
		
P. Lev Eliáš, OFCap
Liturgii dopoledních mší svatých doprovodí Dechový orchestr ZUŠ Veselí nad Moravou pod vedením Jiřího Štici.
Poté bude před kostelem sv. Bartoloměje následovat koncert dechové hudby.

Ze spisu bratra Tomáše z Celana.

Ve velké úctě a bázni mějte místo, kde přebývá Bůh.
Boží služebník František, postavou nevzhledný, duchem pokorný, který chtěl vždy být „menším“, vyvolil si za pozemského života pro sebe a svoje bratry „dílek, kousíček“ země. Něco ze
země a na zemi musel mít – jinak by býval nemohl Kristu sloužit. Božím úradkem dostali
tuto „porciunkuli, údělíček“ ti, kdo na zemi nechtěli mít nic. Na tomto kousku země byl postaven kostelík ke cti Panny a Matky, která si pro svou jedinečnou pokoru zasloužila být po
svém Synu královnou všech svatých. Zde se narodil Řád menších bratří, zde se rozrostl jako
nádherná stavba na skálopevném základu.
Toto místo bylo světci nad jiná místa milé. Bratřím přikázal, aby je vždy měli ve zvláštní
úctě. Chtěl, aby toto místo bylo jakoby zrcadlem řádu, vždy spravováno v pokoře a největší chudobě. Vlastnické právo ponechával jiným, pro sebe i své spolubratry měl jen právo užívání. Zde
se ve všem zachovávala nejpřísnější kázeň mlčení, práce i jiných předpisů řehole. Bez ustání, ve
dne v noci věnovali se zde bratři Boží chvále. A andělský život u Porciunkule šířil podivuhodnou vůni. František sice věděl, že do nebeského království lze
vejít z každého místa na zemi, že se vyvoleným všude udílí Boží
milost. Věděl však také, že kostelík Panny Marie je zvlášť milostiplným místem, které je vyznamenávané častější návštěvou
nebeských duchů. Mnohokrát proto říkával bratřím: „Synové
moji, hleďte, abyste toto místo nikdy neopustili! Kdyby vás jednou stranou vyhnali, druhou se vraťte zpět, protože toto místo
je vskutku svaté a je Božím stánkem.
Zde nás Nejvyšší rozmnožil, když nás bylo jen pár, zde osvítil
srdce svých chudých světlem své moudrosti, zde zapálil naši
vůli ohněm své lásky. Zde dostane každý, kdo v pokoře srdce prosí, oč žádá. Kdo na tomto místě chybuje, bude přísněji potrestán. Proto, mojí synové, mějte velkou úctu k tomuto
místu Božího přebývání a chvalte zde Boha z celého srdce, s
radostí a zpěvy!“
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Učící se církev – PUTUJÍCÍ BOŽÍ LID

(2čt. Kol 1,24)
„Proto se raduji, že nyní trpím za Vás, a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to je církev.“(Kol 1,24) Tento úryvek Písma je dnešním mottem, které se
vztahuje k „poslední zkoušce církve“.
Jako úd církve, tajemného Těla Kristova, snáší Pavel na svém
těle to, co podle plánu Boží prozřetelnosti má trpět Kristus na
svém duchovním těle – církvi. Pavel neříká, že by golgotská
oběť kříže snad byla nedostačující pro vykoupení lidstva, nýbrž chce jen poukázat na to, že se církev, duchovní to Tělo Kristovo, připodobňuje svému zakladateli i v utrpení, které snáší.
Oběti jednotlivých křesťanů rozmnožují duchovní poklad celé
církve. Svou víru prožívá Pavel tak, že se jeho životní osud spojuje s osudem Kristovým. Tak se mu stává jeho vlastní utrpení
cestou k cíli, kterým je Bůh a služba druhým. Dokonce je stanoven počet našich bratří a sester trpících a pronásledovaných
v poslední zkoušce církve, která přijde před koncem světa. Tak
je to také naznačeno v knize Zjevení svatého Jana: Těmto trpícím bylo řečeno, „aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti
jako oni.“(Zjev 6,11)
Druhým bodem dnešního téma je „očekávání Kristova slavného příchodu“. Ježíš připravuje své věrné na svůj odchod z tohoto světa a ujišťuje je, že se k nim zase vrátí. Tato naděje
na Kristův druhý příchod na zem je útěchou věřících i v jednadvacátém století. A církev nás
v tom podporuje, když se ve mši svaté modlí: „Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste“, a
po modlitbě Otčenáš ještě dodává: „S nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele, Ježíše Krista.“
Zvlášť živě toto očekávání návratu Krista na zem prožívali první křesťané v dobách třistaletého pronásledování pro svou víru římskými césary. „Marana tha“ volali Ježíše, aby brzy
přišel k poslednímu soudu a vykonal spravedlivý trest nad světem.
I když Kristův příchod ve slávě je jistý, přece není naší věcí vědět „čas a okolnosti, jak je
Otec z vlastní moci ustanovil.“ (Sk 1,7) Tento eschatologický příchod Kristův může nastat
každým okamžikem „v hodinu, kdy se nenadějete.“ (Mat 24,44) A Pavel dodává „jako přichází zloděj v noci.“(Sol 5,2)
Příchod oslaveného Mesiáše na svět, je ale během dějin pozastaven a to kvůli vyvolenému národu židovskému. Ten totiž nežije v pravdě, neboť jako celek neuznává Ježíše Krista
jako proroky předpovídaného Mesiáše, Božího Syna, narozeného v Betlémě a ukřižovaného
na Kalvárii. Až Izrael jako celek tuto pravdu uzná, bude to jedním ze znamení blízkého konce
světa. Jedině vstup „Židů v plném počtu“ (Řím 11,12) do mesiánské spásy, po vzoru plného
počtu pohanů, umožní tomuto vyvolenému Božímu lidu dosáhnout „Kristovy plnosti“ (Ef
4,13) v níž bude Bůh všechno ve všem.“ (I. Kor 15,28)
A třetí úkol? Je důležitý, čestný a nadějný. Aby nás příchod Ježíše Krista nepřekvapil, nenašel v nečinnosti nebo ve spánku, jako těch pět pošetilých panen, ale naopak v bdělosti a
připravenosti jako panny moudré a opatrné. (Mat 25,1-13)
Svým nanebevstoupením, s tělem oslaveným, uvedl Syn Boží naše lidství ke svému nebeskému Otci. Chce všechny a navždy přitáhnout k sobě a proto volá celý svět do otevřené
Boží náruče. Mezi prvním Kristovým příchodem na svět a jeho druhým příchodem na kon4

ci času je tento „prostřední'“ čas, který my lidé prožíváme. Hodnotu svého života si můžeme
srovnat s dvojím podobenstvím.
Předně v podobenství o „DESETI PANNÁCH“. (Mat 25, 1-13) Ženichem v příběhu je Ježíš
a doba čekání na jeho příchod (v okamžiku smrti, na konci světa) je čas, který nám všem trpělivě a milosrdně dává Bůh. Je to čas bdění, čas, kdy máme mít rozžaté lampy víry, naděje a lásky
a srdce otevřené k dobru, kráse a pravdě, čas k životu podle Boha, poněvadž neznáme den ani
hodinu Kristova příchodu a návratu. Žádá se po nás, abychom byli připraveni na krásné setkání s Ježíšem, uchovali si živou víru modlitbou, svátostmi a přitom byli bdělí. Abychom neusnuli
a nezapomněli na Boha. Vždyť jde o celou naši věčnost, šťastnou nebo bolestnou! Podobenství
o HŘIVNÁCH (Mat 25, 14-30) nás vede k zamyšlení nad tím, jak využíváme dary, které jsme
dostali od Boha. Při jeho návratu na konci světa budeme tázáni, jak jsme tyto Boží dary využili, jak jsme je zužitkovali, ne pro sebe, nýbrž pro Boha, pro církev, pro druhé, k růstu dobra ve
světě. Abychom se neuzavírali do sebe, nezakopávali hřivny, svoje bohatství duchovní, intelektuální i materiální, ale otevřeli se a byli solidární a pozorní vůči druhému. Čekání na Pána je časem bdělosti a činnosti. Život nám nebyl dán, abychom jej žárlivě střežili pro sebe, nýbrž proto,
abychom jej darovali Bohu a bližnímu (z katecheze papeže Františka).
Jen málokdo a málokdy si uvědomujeme tuto základní pravdu dějin lidstva, které začínají stvořením muže a ženy k Božímu obrazu a končí druhým Kristovým příchodem na svět a
jeho soudem. Pak bude jen věčnost a všechno lidstvo v ní. Takové je putování Božího lidu ze
země a času do věčnosti.
P. Antonín Pospíšil

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 14. července: Tatenice 1.640; Hoštejn 1.500; Lubník 760; Kosov 530 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna, která
se koná již tradičně první neděli po svátku sv. Anny. V letošním roce
je to 28. července. První poutní mše začíná v 9.00 hod. (oprava!) a celebrovat ji bude P. Jaroslav Přibyl. Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a
celebrantem bude olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.
Odpoledne ve 14.00 hod. bude slavnostní požehnání, při kterém nový
zábřežský kaplan P. Ladislav Sovadina udělí své novokněžské požehnání.
Stejně jako v letech předešlých zveme Vás všechny, především maminky, babičky, ale i celé rodiny. Přijďte oslavit svátek sv. Anny babičky Ježíšovy a maminky
Panny Marie, přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny. Vy starší vezměte s sebou i své děti
a naopak vy mladší doprovoďte své rodiče či prarodiče, kteří by se bez Vaší pomoci na pouť
nedostali.
Srdečně zvou farníci z Hoštejna
Adorační den farnosti Hoštejn prožijeme ve středu 24. července. Výstav Nejsvětější svátosti
od 16.00 do 19.00 hod. Po celou dobu bude i příležitost ke svátosti smíření.
(v Tatenici a Lubníku mše svatá ve středu 24. července nebude)
Změny mší svatých:
Tatenice: mše sv. v sobotu 27. 7. v 18.30 (s nedělní platností). V neděli mše svatá nebude.
V neděli 28. 7.: Lubník 7.20, Hoštejn 9.00 a 10.30 (pouť), v Kosově mše sv. nebude !!!
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 14. července: Domov důchodců sv. Zdislavy 462, Mlýnický Dvůr 188,
Červená Voda 1475, Písařov 814, Jakubovice 620, Moravský Karlov 340 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
* 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 (737 869 214) do 28. 7. 2013. Čas odjezdu bude ještě upřesněn.
Duchovní doprovod P. Radek Maláč.
* V minulých FI bylo mylně uvedeno datum poutě v Písařově. Správné datum je neděle 21. července v 9.00 hod. Za chybu se omlouváme.
* Všechny srdečně zveme na pouť ke sv. Anně do Janoušova, mše sv. bude v neděli 28.
července ve 14 hod.
* V neděli 4. 8. všechny srdečně zveme na pouť na Křížovou horu u Červené Vody, mše
sv. začne v 10.30 hod. Zpěvem nás doprovodí smíšený pěvecký sbor Carmen.
		
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

OBRÁTIT SVOU POZORNOST K VÁŽNÝM ZÁLEŽITOSTEM
Jednoho nemocného člověka trápily lámavé nehty a tak se vydal za věhlasným lékařem.
Byl to skutečně odborník a proto, když pohlédl na pacientovu tvář a poslechl si jeho dýchání, hned vytušil, že nemocného trápí žaludeční vřed.
V té chvíli mu pověděl: „Milý příteli, teď není vhodná chvíle, abychom se zabývali tvými nehty!“
K zamyšlení: V evangelním příběhu o Marii a Martě Ježíš připomíná, co je třeba dělat a co
nezanedbávat. Církev v dnešní době opravdu neprožívá zrovna nejkrásnější období svých
dějin. Nejednou se plácáme ve věcech nepodstatných.
Nedozrál čas obrátit svou pozornost k vážným záležitostem – k tomu podstatnému?
Papež František a jeho postoje jsou i pro nás výzvou k zamyšlení: Co je to podstatné?
S přáním nových objevů „zašmodrchaných skutečností“ Vám žehná P. Pavel Kavec CM

postřelmovsko postřelmovsko
V neděli 4. srpna bude mimořádná sbírka na opravy v Lesnici (minule 2.960 Kč), v Chromči (minule 1.650 Kč) a v Sudkově (minule byla pouť) na farní kostel.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn
* Farnost Lesnice oslaví svého patrona, apoštola sv. Jakuba v neděli 28. července. Poutní
mše svatá je v 9.30 hodin.
* Mimořádná příležitost ke svaté zpovědi před prvním pátkem bude:
v Lesnici ve středu 31. 7. od 16.30, v Chromči ve čtvrtek 1. 8. od 17.00 hod.,
v Postřelmově v pátek 2. 8. od 16.00 hod.
* O první srpnové sobotě 3. srpna od 8.00 hod. bude v Postřelmově mariánská pobožnost a mše svatá ke cti Panny Marie.
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
MOHELNICKÁ KRONIKA
Primice v Mohelnici, 1898
Po dlouhé době, bylo v naší farnosti opět slaveno několik primicí. P. Karla Fritschera
z Mohelnice ve farním kostele a P. Františka Schwarze z Řepové ve filiálním kostele na Mírově. V roce 1899 měl ve farním kostele primici P. Karel Klug, ale až v adventě. To proto, že
v době všeobecného svěcení nedosáhl ještě zákonem stanoveného věku a podruhé se svěcení
muselo odložit pro nemoc biskupa.
Nová monstrance - 1899
Pro farní kostel byla pořízena nová gotická monstrance od Ludvíka Adlera z Vídně, za
800 zlatých. V moravní kapli byla stará a málo výstavní socha Exce Homo nahrazena novou,
kterou za 120 zlatých zhotovil sochař Stuflleser ze Sv. Ulrichu v Tyrolích. Toto vydání bylo
zaplaceno z majetku této kaple.
Pronikání luterství do německých měst - 1899
V té době, začíná k nám a hlavně do německých měst prolínat luterství. Parola (heslo)
tehdejších německých nacionalistů byla „být Němcem, znamená být protestantem“ a proto
„pryč od Říma“. Toto štvaní k nám bylo donášeno z Německa protestantskými pastory, kteří
navštěvovali německé obyvatelstvo a nabádali ho k odpadu od katolické víry. Nedělali rozdílu ani u jiných vyznání. Kde to nešlo jinak, brali si na pomoc starokatolitctví. Také v Šumperku jeden starokatolický kněz z vídeňské diecéze, jistý P. Erhard, dosáhl toho, že 120 katolíků
odpadlo od víry.
Protikatolické hnutí zasáhlo hlavně severozápadní Moravu a nezastavilo se ani před metropolitní Olomoucí, kde si již zmíněný P. Erhard předsevzal konání bohoslužeb.
Mohelnice zůstala od těchto apoštolů ušetřena. Protestantští pastorové celkem třikrát na
zdejší střelnici kázali a jednou tam dokonce měli svoje bohoslužby s večeří Páně. Jistý Grossmann, povoláním účetní, ze zdejší továrny na škrob, jejíž majitelé Gessneři byli protestanté,
od katolické církve odpadl a k protestantství přihlásil i svoji pětiletou dcerku. Po nevalném
úspěchu, nastal opět klid a žádný luterský kazatel se v Mohelnici více neukázal.
Volby do říšského sněmu - 1900
Ve volbách do říšského sněmu zvítězili v Mohelnici v páté kurii socialisté, v kurii měst liberálové. Křesťansko socialistická strana, která se voleb zúčastnila poprvé, získala jen 56 hlasů. Bartoš H.

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 14. července: Štíty 2.720; Cotkytle 940; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
***
Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže Kroměříž zve vdané ženy do 45 let v době od
15. do 17. listopadu 2013 na duchovní obnovu, kterou povede P. Petr Bulvas.
Přihlášky na adresu: Sestra Františka Šmajstrlová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž,
tel. 573 342 749, e-mail: sr.frantiska@seznam.cz

P. Milan Palkovič a P. Tomáš Káňa zvou nejen mladé na 24. Mladifest od 29.7. - 7.8. 2013
do Medjugorje. Ještě máme několik volných míst. Cena pro studenty 2400,- / ostatní 2700,+ 120,- Euro. Informace u P. Petra Káni - č. tel. 732 662 883.
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Sbírky z neděle 14. července: Zábřeh 10.380; Jedlí 1.800; Svébohov 1.700; Klášterec 1.220;
Zvole 2.630 Kč.
Dary: Zábřeh – na Haiti 500 Kč; Jedlí – na opravy 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

ADAME, KDE JSI?

Papež František navštívil 8. července ostrov Lampedusa, periferii Itálie i Evropské unie, místo kudy, často riskujíce život, procházejí
ročně tisíce uprchlíků zejména ze subsaharské Afriky, aby hledali důstojnější život. Právě dění kolem tohoto ostrova ukazuje míru dramatičnosti fenoménu migrace. Odhaduje se totiž, že v moři, poblíž břehů, které slouží jako pláže turistům, utonulo při útěku před hladem či
politickým terorem, během několika posledních let asi 20 tisíc lidí.
Výňatek z homilie papeže Františka:
»Adame, kde jsi?«, »Kde je tvůj bratr?« to jsou dvě otázky, které klade Bůh na začátku dějin lidstva a které rovněž klade všem lidem naší
doby, také nám. Chtěl bych však, abychom si položili třetí otázku: „Kdo
z nás pláče nad touto skutečností a nad fakty jakými jsou ona zmíněná
úmrtí bratří a sester? Kdo oplakával lidi, kteří byli na té lodi? Mladé matky s dětmi? Muže, kteří
chtěli jen nějak uživit svoje rodiny? Jsme společností, která zapomněla plakat, soucítit. Globalizace lhostejnosti nám odňala schopnost plakat! V evangeliu jsme slyšeli křik, pláč, velký nářek.
„Ráchel oplakává svoje děti… není k utišení, už nejsou“. Herodes rozsévá smrt, aby bránil svůj
blahobyt, svoji mýdlovou bublinu. A toto se opakuje… Prosme Pána, aby odstranil to, co zůstalo
z Heroda v našem srdci, prosme Pána o milost plakat nad vlastní lhostejností, plakat nad krutostí, která je ve světě, v nás, i v těch, kteří v anonymitě přijímají sociálně-ekonomická rozhodnutí,
jež otevírají cestu takovýmto dramatům. »Kdo plakal?«. Kdo dnes ve světě plakal.
Pane, prosíme o odpuštění za lhostejnost vůči tolika bratřím a sestrám, prosíme tě, Otče, za
odpuštění pro ty, kteří zpohodlněli a uzavřeli se do svého blahobytu, který způsobuje anestézii
srdce, prosíme Tě o odpuštění pro ty, kteří svými rozhodnutími na světové úrovni vytvořili situace, které vedou k těmto dramatům. Odpusť, Pane!
Ať slyšíme i dnes tvoje otázky: »Adame, kde jsi?«, »Kde je krev tvého bratra?«.“

HORA MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK OŽÍVÁ, VRACÍ SE TAM DUCHOVNÍ SPRÁVA
Znovu by se tak mělo stát jedním z významných duchovních center hradecké diecéze. Biskup Jan Vokál s tímto záměrem posílá na Horu Matky Boží jednoho ze svých nejbližších spolupracovníků, dosavadního biskupského vikáře pro pastoraci a církevní školství P. Karla Moravce, který v Zábřeze několikrát vedl liturgii.
Nově jmenovaný rektor kostela P. Karel Moravec oficiálně převezme duchovní správu na Hoře
Matky Boží u Králík při mši svaté v neděli 28. července 2013
v 10.00 hodin.
V neděli 18. srpna v 10 hodin pak nové uspořádání
slavnostně stvrdí diecézní biskup Jan Vokál, který bude na Hoře Matky Boží sloužit mši svatou
při obnovené hlavní pouti.
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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