18. 8. 2013
Ročník XX., číslo 33
20. 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, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit;
vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností
a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení
převyšující všechny lidské tužby.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Hospodine, na pomoc mi pospěš!

ŽALM 40
1: Jer 38,4-6.8-10
Ordinárium: Ebenovo č. 504

Štíte náš, Bože,
pohleď, popatř
na tvář svého
pomazaného!
Lepší je jeden den
v tvých nádvořích
než jinde tisíc.

2: Žid 12,1-4
příště latinské č. 509

Ev. Lk 12,49-53

Vstupní modlitba

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. Ve svébohově.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 19. srpna sv. Jana Eudese
Úterý 20. srpna
památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Středa 21. srpna
památka sv. Pia X., papeže
Čtvrtek 22. srpna památka Panny Marie Královny
Panna Maria byla odedávna v lidové zbožnosti označována titulem
Královny. Již z prvních staletí pochází ikony Krista Krále, po jehož
boku je Matka Krále –Theotókos. Středověk přispěl mnoha hymny,
označujícími P. Marii za Královnu. Patří k nim Salve Regina (- Zdrávas, Královno, 11. stol.), Regina Coeli (- Vesel se, nebes Královno, 12.13. stol.), později pak i litanie s invokacemi oslovujícími Matku Boží
titulem Královno. Papežové časem přidávali různé prosby. Invokace „Královno Míru“, pochází z období první světové války. Je zde namístě i připomínka, že se tímto titulem roku 1981
představila Panna Maria v Medžugorji.
Pátek 23. srpna
sv. Růženy z Limy, panny
Sobota 24. srpna sv. bartoloměje
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ. Tuto neděli 18. srpna jste
zváni na pouť k Panně Marii Nanebevzaté do Svébohova.
Mše svaté v 7.30 a v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.
Po skončení požehnání bude krátký koncert scholy Gaudium.
Ke svátostnému požehnání se přidají i zábřežští poutníci z Hory Matky Boží u Králík.
Obvyklé svátostné požehnání v Zábřeze v 15 hod. nebude.
P. František Eliáš
MALETÍN. Tuto neděli 18. srpna v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše
v Maletíně.
P. František Eliáš
POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU. V sobotu 31. srpna pořádá farnost Velké Losiny již tradiční pouť na Vřesovou studánku. Poutní mše svatá začíná ve 14.30 hod.
Ze Zábřeha – Valové bude vypraven na Červenohorské
sedlo autobus, odjezd ve 12 hod.
Hlaste se na čísle tel. 583 414 512,
nebo na mobil 732 805 427 u paní Ludmily Korgerové.
 Pouť na Vřesovou studánku k Panně Marii Bolestné
bude také v neděli 15. září. Mše svatá ve 14.30 hod.
 Při této pouti budou k výročí nalezení Svatého kříže
žehnány kříže, které si poutníci donesou s sebou. red.
* HODY V HNĚVKOVĚ OSLAVÍME v neděli 1. září při mši svaté v 10.30 hod.
		
P. František Eliáš
MŠE SVATÁ NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2013/2014 zahájíme v pondělí 2. září společně mší svatou v 9.00 v kostele sv.
Barbory v Zábřeze. Srdečně zveme všechny žáky, učitele, katechety a rodiče, aby si přišli
vyprosit požehnání do nového školního roku.
P. František Eliáš
V kostele sv. Bartoloměje bude 2. září mše svatá v 9.40 hod. jako obvykle.
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ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH

Sobota 24. srpna – den svátku sv. Bartoloměje je adoračním dnem zábřežské farnosti.
Mše svatá bude jako každou sobotu od 7 hod.
Od 10 do 18 hod. bude adorace před Nejsvětější svátostí, kterou povedou
jednotlivá společenství. Adorační den zakončíme svátostným požehnáním
v 18 hod.
PATROCINIUM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
V neděli 25. srpna oslavíme patrocinium a hody s loštickým misionářem P. Stanislavem Bindasem, CM, který dlouhodobě působí
v Hondurasu. P. Stanislav bude celebrovat nedělní mše svaté a odpoledne ve 14.30 hod. udělí svátostné požehnání.
V neděli 1. září bude ve farnosti Zábřeh sbírka na misie v Hondurasu.
P. František Eliáš

FARNÍ DEN

Milí farníci, blíží se svátek sv. Bartoloměje,
patrona našeho farního kostela. Při této příležitosti můžeme spolu oslavit FARNÍ DEN,
a to 25. srpna 2013 a to po svátostném požehnání ve 14.30 hod.
na zahradě Katolického domu. Pozvání bylo také směřováno na
kněze kdysi působící v naší farnosti. Občerstvení a aktivity pro děti zajistí Spolek Metoděj, Orel jednota Zábřeh a MRC Hnízdo. Budeme se těšit.
PS: Jak se říká - jaký si to uděláš, takový to máš - je možností pro nás všechny se
zapojit. Pro Vaše nápady kontaktujte pana Josefa Klimka 731465717 nebo Danielu
Johnovou 604 167 947.
FARNÍ FOTBAL. Kluci, chlapi, svobodní i ženatí, otcové a synové!!! Pozvání pro Vás!!!!
V rámci farního dne 25. srpna 2013, přibližně od 15.30 hod., se pokusíme uskutečnit fotbalový zápas SVOBODNÍ proti ŽENATÝM. Pokud máte chuť si zahrát, ozvěte se nejlépe předem
na email safarikd@centrum.cz nebo na mobil 604167947. Sportovní oblečení nutné!!!
Jana Kubíčková
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Spolek Metoděj připravuje na sobotu 14. září
tradiční podzimní výlet do Prahy. Účastníky výletu bude očekávat mnohým již dobře známá průvodkyně a ta svým komentářem představí další,z celé řady zajímavostí hlavního
města. Sraz na nádraží ČD v 07.10 hod., plánovaný návrat v 19.10 hod. Přihlášky do 6. září
na telefonu 732 552 732 - pí. Hedrichová.
CHARITA ZÁBŘEH - přebytky ze zahrádek
Urodilo se vám na zahrádce víc, než stačíte spotřebovat? Brambory, cukety, dýně, jablka či jakékoliv jiné plody vašich zahrádek rádi přijmeme
do našeho Střediska potravinové pomoci. Pomoc je určena lidem
v nouzi či jinak potřebným. Potraviny můžete přinést na recepci Charity každý den od 7 do 16.30 hodin. (tel: 583 412
587). Děkujeme!
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Učící se církev – ZÁKLADNÍ CTNOST SPRAVEDLNOSTI
1. čt. Jer 38,4-6+8; KKC 1807
Dané téma vychází, jak už naznačuje úryvek z knihy Jeremiáš,
z jednání lidu vůči Božímu proroku, který je obviněn z ohrožení a
zkázy města Jeruzaléma a proto je vhozen do cisterny. Tuto nepravost však napravuje král osvobozením Jeremiáše. V tomto životním příběhu proroka se prolíná bezpráví a spravedlnost, tedy právo na svobodný život.
SPRAVEDLNOST je mravní ctnost, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu a bližnímu, co jim patří. Spravedlnost
vůči Bohu se nazývá „ctnost zbožnosti“.
Nositelem práva může být jen rozumová bytost schopná vidět
vztah určité věci vůči sobě, který ji opravňuje nazývat tuto věc věcí
svou.
	Bůh, nejvyšší rozumová bytost, je nositelem veškerého práva, které v něm má svůj pramen. „Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí“, praví žalmista. (Ž 24,1) Na zemi je nositelem práva pouze člověk jako jedinec, nebo společnost. Nerozumný tvor nemůže být nositelem práva. Proto říkáme, že právo je morální moc, náležející
rozumné bytosti, která je uschopněna něco mít jako vlastní, nebo něco konat podle vlastní
vůle. Zvíře nebo věc nejsou obdařeni svobodnou vůlí, a proto nemohou disponovat žádnou
věcí jako svou vlastní.
Pojem práva vyvolává pojem spravedlnosti toto právo uznávat a respektovat. Spravedlnost je zcela zaměstnávána otázkou práva druhého, takže spravedlivým se nazývá v našem
skutku to, co druhému po právu náleží. V tomto smyslu můžeme vymezit spravedlnost
jako mravní ctnost, která má pevnou vůli dávat vždy každému, co mu po právu náleží.
Má-li bližní právo na majetek, který je jeho vlastnictvím, má-li právo na tělo, duši, čest
a dobré jméno, je úkolem spravedlnosti řídit všechny vztahy k bližnímu tak, aby žádné z
jeho práv nebylo dotčeno.
Utiskuje-li zaměstnavatel dělníka a neplatí mu spravedlivou mzdu, porušuje právo, které zjednává dělníkovi práce. K pojmu spravedlnosti nestačí, aby se každému dávalo, co mu
podle práva přísluší; je třeba, aby také ponechávalo každému to, v čem mu právo zaručuje
vlastnictví. Krádeží bere člověk druhému proti jeho vůli, co mu po právu náleží. Proto zloděj porušuje právo druhého a tím jedná proti spravedlnosti. Snaha jedince i společnosti po
opravdové spravedlnosti je principem řádu a klidu v srdci člověka i ve společnosti (což se
tak často neděje).
A co BŮH? V Bohu nemůže být spravedlnost v přesném slova smyslu. Znamená to, že
Bůh – Stvořitel a Pán není vůči svému tvorstvu ničím povinen. Je pánem všeho a všech a
nikdo nemůže říci, že má nějaké nároky vůči Bohu, které by on musel podle spravedlnosti
plnit. Předpokládáme-li však, že Bůh nás určil k nadpřirozenému cíli, pak je také povinen
nám dát to, čeho k jeho dosažení potřebujeme. V tomto smyslu pak můžeme mluvit o Boží
spravedlnosti.
Proti právu a spravedlnosti je možno také hřešit a to těžce. Např. úředník, který zpronevěřil daně nebo napomáhal stranám či podnikatelům klamat stát, těžce hřeší. Těžce hřeší, kdo
se zabývají podloudným obchodem a tak připravují stát o nepřímé daně, anebo kupujícího
občana o kvalitu a cenu zakoupené věci. A co teprve ti, kdo se podílejí na nezákonném kšef4

tování s alkoholem a drogami?! A mohli bychom pokračovat. Stát slibuje pečovat o obecné
blaho občanů a občané se zavazují placením daní vyrovnávat svůj účet vůči státu.
Každé provinění vůči právu a spravedlnosti zavazuje ty, kdo tak činili, k patřičné náhradě spáchané škody. Jak? Finanční úhradou, prací, majetkem, darem, dobročinností....
Pokud se z nějaké důvodu nemůžeš vyrovnat přímo s poškozeným (není už mezi živými)
dej nespravedlivě nabytý majetek chudým nebo na zbožné účely . . . Kdy? Co nejdříve. Nebudeš-li moci sám, pak dědicové.
A co Bůh? Je možné být nespravedlivým i vůči němu. Je celá plejáda hříchů všedních i
smrtelných, hříchů opomenutí nebo do nebe volajících, hříchů ze zloby i proti Duchu Svatému.
K odpuštění a usmíření, která jsou dílem spravedlnosti, vede několik cest: křest, dokonalá lítost, svátost smíření, dobrovolné pokání . . . Ale přitom stále platí v rovině lidských
vztahů povinnost naplnit právo a spravedlnost, nahradit škodu majetkovou, škodu na cti,
na dobrém jménu a to tím, čím byla spravedlnost porušena.
Každý katolický křesťan je částí mystického těla Kristova, jehož hlavou je Kristus a my
jeho údy. Je to skutečnost CÍRKVE. Také zde jsme povinni jednat podle práva a spravedlnosti, podle zákonů, které nám církev předkládá. Jelikož to však není dané téma, nebudeme
jej probírat.
Co říci závěrem? Ukradls? Tak vrať! Nahraď! Zaplať! Odčiň si svůj prohřešek vůči právu
a spravedlnosti ve vězení! Čiň pokání! Splníš-li to, budeš v úctě zde na zemi a blahoslaven
v Božím království – po celou věčnost.
P. Antonín Pospíšil
(Zpracováno dle R. M. Dacík – Mravouka, str. 236, 240)

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ kněžská a ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ
V letoším roce 14. září u příležitosti 300. výročí posvěcení kostela Svatého
Kříže na Kalvárii u Jaroměřic (14. září 1713) bude pouť děkanátů Svitavy,
Konice, Šumperk a Zábřeh právě tady.
Otec arcibiskup při této pouti požehná kříže, které si poutníci přivezou s sebou....
Charita nabízí široký sortiment křížů.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 11. 8. 2013: Domov důchodců Sv. Zdislavy 168, Mlýnický Dvůr 452, Červená Voda 1.827, Písařov 828, Jakubovice 1.132. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Farnost Červená Voda zve všechny v sobotu 24. 8. 2013 v 18 hod. na VARHANNÍ KONCERT při příležitosti ukončení opravy varhan.
Na varhany mj. zahraje Marek Kozák, vítěz mezinárodní soutěže Petra Ebena v roce 2008,
zazpívá Jana Kurečková, sólistka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
Farnost Červená Voda srdečně zve všechny na pouť ke cti sv. Josefa Kalasánského do Moravského Karlova, a to v neděli 25. srpna v 9.00 hod.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

ČAS NEMÁ PRÁZDNINY. Muž poměrně dlouho nudil a obtěžoval svým povídáním jednoho obchodníka a pak se omlouval: „Doufám, že mi nemáte za zlé, že jsem vás obral o hodinku vašeho
času.“ Obchodník ho ale přerušil: „Tím cenným
nejsou hodiny, ale minuty!“
K zamyšlení: Kolik lze za jednu minutu udělat věcí!
Argentinský spisovatel Jorge Luis Borges říkával:
„Neexistuje okamžik, který by nebyl nabitý jako
zbraň. Během minuty můžeme klidně i zemřít.“
Přeji nám všem zvládnutí veškerého času, kterého se nám dostane. Pamatujme, že k dispozici je vždy jen chvíle přítomná...
PODĚKOVÁNÍ. Touto cestou děkujeme: nejmenovanému sponzorovi za finanční dar na
obnovu schodiště v kostele sv. Prokopa. Mistru tesaři, panu Josefu Bílkovi z Moravičan za
perfektně odvedenou práci, Janu Malíkovi, mistru zednickému a nerozlučné dvojici z Mohelnice. Janu Rýznarovi a Františku Hrochovi za malování v kostele i na faře v Lošticích
a v Moravičanech. Kéž je Vám všem odměnou Boží požehnání!
P. Pavel Kavec, CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 11. července: Tatenice 1.010, Hoštejn 1.400, Kosov 540, Lubník 760 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
* POUŤ NA KORUNĚ. Srdečně zveme tuto neděli 18. srpna na pouť k Panně Marii do
kaple na Koruně. Mše svatá zde bude slavena ve 14.30 hod.
* FARNÍ DEN V TATENICI. V neděli 25. srpna vás všechny srdečně zveme na již tradiční farní den. Začneme mší svatou ve 13.30 hod. Po jejím skončení jste zváni na farní
dvůr k posezení, hrám, zábavě, koupání. Občerstvení zajištěno.
Změny mší svatých: Lubník v sobotu 24. srpna v 18.30 hod. mše svatá s nedělní platností
(v neděli mše svatá nebude).
V neděli 25. srpna: Kosov 7.30, Hoštejn 9.00, Tatenice 13.30 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 11. srpna: Štíty 2.170; Cotkytle 960; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

Ohlášky

Marie Švestková z Písařova a Jan Hejtmánek ze Šumperka
si dne 23. srpna 2013 ve 12 hodin slíbí lásku, úctu a věrnost
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech.

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 11. srpna: Mohelnice 6.433; Úsov 1.184; Studená Loučka 388 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – L.P. 1902 - spor o stavbu kaple v Řepové.
V obci Řepová stávala až do roku 1892 dřevěná zvonice. Její
zvon, podle rozhodnutí správy velkostatku na Mírově z dvacátých
let osmnáctého století, byl majetkem rodiny Césarovy z Řepové.
Zemřelý Josef Lenhard ve své závěti ze dne 29. března roku
1874, odkázal farnosti menší kapitál ve prospěch stavby budoucí
nové kaple, která se podle jeho přání měla postavit na místě bývalé zvonice. Tehdejší obecní zastupitelstvo se stavebním místem pro
novou kapli nesouhlasilo, a u nadřízených úřadů proti tomu protestovalo. Žádalo, aby nová kaple byla postavena uprostřed vesnice
tak, aby všichni obyvatelé měli přiměřeně stejně daleko do kaple.
S tímto návrhem nesouhlasili obyvatelé dolní části vesnice, a odvolávali se jak na přání dárce, tak na skutečnost, že pokud se mrtví pohřbívají v Mohelnici, musí
se s každým mrtvým jíti kolem tohoto místa, kde byla vždy činěna zastávka. A že na podstatě této věci nezmění nic ani skutečnost, že budoucí nový hřbitov pro Řepovou bude společný
i pro obec Křemačov a bude postaven na hranicích katastru mezi oběma vesnicemi.
K tomuto se jak církevní, tak i politické úřady vyjádřily v tom smyslu, že má býti respektována poslední vůle dárcova a připomínky občanů z dolního konce vesnice uznaly za
správné a odepřely obecnímu zastupitelstvu spolupráci při této stavbě.
Osadníci z dolní části vesnice se sami dali do této stavby, kterou potom rodiny Jana
a Josefa Césarových samy dokončily, protože ostatní již ztratili náladu a trpělivost ke stavbě. Stavba i vnitřní vybavení (oltář byl zakoupen z vězeňské kaple z Mírova za 100 zl.) se
protahovalo až do roku 1902, kdy konečně kaple byla dokončena a mohla býti vysvěcena.
Současně s kaplí byla posvěcena i křížová cesta.
Svěcení provedl důstojný pan Páter quardián z františkánského řádu v Moravské Třebové.
Celkové výdaje přišly na 2500 zlatých. Do tohoto obnosu bylo započítáno i 500 zlatých
zemřelého dárce Josefa Lenharda a dar 20 zl. J. M. arcibiskupa Theodora Kohna z Olomouce. Spor byl ukončen a obec se radovala, že tak výhodně přišla k nové kapli.
Bartoš H.
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Sbírky z neděle 11. srpna: Zábřeh 10.580; Jedlí 2.300; Svébohov 2.200; Klášterec 12.500
(sbírka na opravy); Zvole 3.350 Kč.
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 2.000, na kostel sv. Barbory 1.000, na Haiti 700 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA likvidaci lepry: dne 11. srpna 2013 byla předána částka na lepru: z Rovenska 3.000 a ze Zábřeha rovněž 3.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková
V měsíci červenci jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory částkou 2.100 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. začal pro farníky a jejich domácnosti nabízet výhodnější ceny za dodávky energií. Tentokrát
bude na faře v Zábřeze ve středu 11. září od 9 do 16 hod. přítomna i pracovnice, která má na starosti energie pro domácnost.
Kompletní ceníky energií pro domácnost Kristýna služebníka najdete na našich webových stránkách http://rkfzabreh.rps.cz
Jako každý měsíc, bude ve stejnou dobu na faře v Zábřeze také 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

REqUIEM
ZA JANA ESKYMO WELZLA
Zábřežský rodák Jan
Eskymo Welzl zemřel 18. září 1948
v kanadském Dawson City.
Letos tedy uplyne
65 let od jeho smrti
a v předvečer tohoto
výročí bude za duši
zábřežského tuláka
po dálném severu,
v úterý 17. září v 18 hod., sloužena mše
svatá v chrámu sv. Bartoloměje. Liturgii
doprovodí sbor Carmen.
P. František Eliáš
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