6. 7. 2014
Ročník XXI., 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

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě;
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec
a nikdy nás nepřestáváš vést.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi.

Žalm 34
1: Zach 9,9-10
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Řím 8,9.11-13
příště Břízovo č. 503

Vzpomínáme, Bože,
na tvé milosrdenství
ve tvém chrámě.
Jako tvé jméno, Bože,
tak i tvá chvála sahá
až na konec země.

Vstupní antifona
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Ev. Mt 11,25-30

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pátek 11. července Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Sv. Benedikt byl Ital z umbrijských hor. Krátce studoval v Římě, měl v úctě
Pannu Marii a s její pomocí si zachoval neporušené srdce. Opustil všechno a odešel do samoty. Lidem, kteří za ním šli, se stal příkladným učitelem.
Nejdříve zřizoval malé kláštery a později vystavěl rozsáhlý klášter montekassinský. Stal se zakladatelem západního řeholního hnutí a přispěl k zachování klasické kultury. Jeho radu k vytvoření duchovní rovnováhy člověka připomíná znak
kříže, zvedající se nad pluhem. V duchu jeho pravidel byla i modlitba prací a práce modlitbou.
Po dobu prázdnin nebude bývat v děkanském kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 15 hod.
nedělní svátostné požehnání.
P. Lev Eliáš, OFCap

ZMĚNY V DĚKANÁTU

Ze Zábřeha k 1. červenci odchází do farnosti Hranice kaplan P. Ladislav
Sovadina a k jáhenské službě pro farnosti spravované ze Zábřeha byl jmenován jáhen Martin Rumíšek.
Z farnosti Štíty odchází P. Stanislav Suchánek a jeho novým působištěm
bude Lipník nad Bečvou, ve Štítech převezme kněžskou službu P. Iosif Altman.
Vyprošujeme jim všem potřebné dary Ducha Svatého k požehnanému působení na vinici Páně.

KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. – kontakt o prázdninách v Zábřeze.

Ve středu 16. července 2014 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, spolu s pracovnicí, která má na starost energie pro domácnosti. O prázdninách
to bude jediný možný termín osobního setkání s nimi. Podmínkou pro nová zapojení do
sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento
souhlas vázána.
P. František Eliáš, děkan
Orel jednota Zábřeh zve všechny na 16. ročník turistického a dálkového pochodu ,,Podhůřím Jeseníků“.
Pro ,,dálkoplazy“ začíná pochod noční 50 km trasou již v pátek 11. 7.
ve 20.00 hod. Denní trasy – 50, 35, 25, 10 km – mají start stanoven na 12. 7. mezi 6.00 až
9.00 hod. Pro zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 32 a 70 km.
Start i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh.
Informace: tel. 605 536 270 nebo kubicek.jana@seznam.cz

Ohlášky
Radek Jarmar z Nemile a Veronika Drlíková z Klopiny, z farnosti Úsov
uzavřeli 5. července církevní sňatek ve farnosti Nová Hradečná.
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MISIE V BURUNDI. KNIHOMOL PROJEKT - Eliška Maradová

– pokračování
Kino je velmi oblíbené, ne
vždycky ale stačila elektřina na
to, aby bylo možné dodívat se
do konce filmu, proto nechávám
rozšířit systém solárních panelů. A také kvůli těm pěti vysloužilým počítačům, jež přišly z Evropy a za které moc, moc, moc,
děkuji. Nechala jsem je přeinstalovat do francouzštiny a konečně
se mi podařilo pohnout i s internetovým připojením.
V dopoledních hodinách se v kuchyni knihovny vaří, začala jsem antimalnutriční projekt, k odstranění nedostatečného, nevyváženého příjmu potravy, jež je financován Univerzitou Sv. Alžběty. Zapsaných mám cca 80 dětí, jež se chodí do knihovny stravovat. Dělám
pro ně edukační semináře o základních hygienických návycích, nemocech a potravě. Jejich
matky se učí vařit potravu bohatou na proteiny.
Děti zapsané do programu nosí potravu pro králíky, které si vlastně chovají samy pro
sebe. Problémem místních malnutričních dětí je, že je často maminky udržují jako malnutriční, protože jim z toho pramení humanitární výhody. Když dostanou po zlepšení dítěte
při odchodu z programu králíka, tak je to aspoň trochu motivuje... Já jsem jen nechala postavit králíkárny a nakoupila králíky. Nemám auto, takže jsem naposledy část koupených
králíků, asi třicet kusů, transportovala na motorce. Na jedné motorce ve třech lidech. Poprvé, když jsem ucítila hřejivé teplo v klíně pod pytlem s králíky, tak jsem se lekla, že jsem celý
pytel upustila na silnici. Králíci měli tak trochu netradiční cestovní zážitek. Pak už jsem si
na to, že i králíci močí, trochu zvykla a do Buranira dojela už smířená s osudem.
O víkendech se mi zase konečně začíná dařit zprovoznit edukační semináře pro veřejnost. Tuto neděli máme téma HIV, mýty a pověry o něm... Co je pravda a co ne...
Je toho spousta. Kdyby se mi to jenom trochu podařilo, ráda bych uspořádala týdenní
english camp na zahradě knihovny, ale k tomu si nejdříve musím vycvičit instruktory, jinak
odpadnu.
Mateřskou školku jsem ještě musela odsunout, příprava stojí spoustu času, bez toho to
nejde. Kdybych věděla, že najdu, nebo že už mám osobu, která by byla schopna děti vyučovat, motivovat a zaučit místní v tom, jak s dětmi pracovat, tak bych do toho šla hned... Ale
tato osoba mi ještě stále zůstává ukrytá ve hvězdách... ale i to jednou pomine...pač se mi teď
shromažďují hračky.
Nevím, na co jsem zapomněla a na co ne, ráda se s Vámi v létě setkám osobně a zodpovím všechny otázky, zatím na Vás jen myslím...
Děkuji velmi...
Moje realita tady je hodně jiná, ale je stejně reálná jako ta Vaše tam...doma....
Tak Vám alespoň posílám jemné ovanutí africkým větrem...
P.S. Ještě mi teď přišlo na mysl jedno motto: „Věděla jsem vždycky, co je mým snem, ale nikdy bych nevěřila, že by se mohl stát realitou.“
Eliška Maradová
Redakčně zkráceno – celý „rapport“ si můžete přečíst na http://www.knihomol.org/
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POVINNOST K PRAVDĚ

2. Kor 1,18 -22; KKC 2465 -2492

Na všeobecnou otázku: „Co je pravda?“, můžeme stručně odpovědět: „PRAVDA je
souhlas rozumu se skutečností“. Záležitost pravdy spadá pod osmé přikázání Desatera
Božího.
Člověk od přirozenosti touží po pravdě, má povinnost ji ctít a dosvědčovat a pravda je
také záležitost osobní důstojnosti vlastní lidské přirozenosti. Lidé jsou vázáni přidržet se
poznané pravdy a podle poznaných požadavků zařídit celý svůj život.
Boží pravda se zcela zjevila v Ježíši Kristu, který je „plný milosti a pravdy“. (Jan 1,14)
On je světlo světa, On je Pravda. Každý, kdo v něho věří, nezůstává v temnotě. (Jan 12,46)
Proto i své učedníky učil bezvýhradné lásce k pravdě: „Vaše řeč ať je: ano-ano; ne-ne“ (Mt
5,37).
Pravda jako správnost jednání a řeči se nazývá PRAVDIVOST, upřímnost nebo přímost. Pravda neboli pravdivost je ctnost, která spočívá v tom, že se projevujeme pravdivě
ve svých skutcích, říkáme pravdu svými slovy a varujeme se při tom dvojakosti, přetvářky
a pokrytectví.
„Nebylo by možné lidské soužití, kdyby si lidé navzájem nedůvěřovali, totiž kdyby si
navzájem neříkali pravdu.“ (sv. Tomáš Akvinský) Ctnost pravdivosti dává spravedlivě druhému, co mu patří. Pravdivost respektuje správnou rovnováhu mezi tím, co má být sděleno, a tajemstvím, jež má být zachováno: vyžaduje čestnost a diskrétnost, ohled na danou
situaci. Kvůli spravedlnosti má člověk druhému sdělovat pravdu.
Kristus před Pilátem prohlašuje, že „přišel proto na svět, aby vydal svědectví pravdě.“
(2. Tim 1,8) „Křesťan se nesmí stydět veřejně vyznávat našeho Pána,“ dodává sv. Pavel.
V situacích, ve kterých se po křesťanu žádá, aby dosvědčil svou víru, má povinnost ji jednoznačně vyznat, jak to učinil sv. Pavel před soudci. Věřící si má vždy zachovat čisté svědomí
před Bohem i před lidmi. (Sk 24,16)
Povinnost křesťanů účastnit se života církve je má k tomu, aby jednali jako SVĚDKOVÉ evangelia a závazků, které z toho vyplývají. Takovým svědectvím je předáváním víry
slovem i skutkem. Svědectví je úkonem spravedlnosti, který potvrzuje pravdu nebo ji dává
poznat.
MUČEDNICTVÍ je nejvyšší svědectví vydané pravdě víry; znamená svědectví, které
sahá až k smrti. Mučedník vydává svědectví o zemřelém a zmrtvýchvstalém Kristu, s nímž
je spojen láskou. Vydává svědectví o pravdě víry a křesťanském učení. Podstupuje smrt
jako skutek statečnosti. „Dovolte, abych se stal potravou šelem. Jen tam mi bude dopřáno
dosáhnout Boha“, sv. Ignác Antiochijský před svou popravou.
Co osmé přikázání Boží zakazuje? ZAKAZUJE křivé svědectví, křivou přísahu, lež, jejíž závažnost se měří podle povahy pravdy, kterou zkresluje: podle okolností, úmyslu lháře
a podle škod způsobených obětem. Dále je to opovážlivý úsudek, pomluva, nactiutrhání,
(vyjevování tajných věcí a hodnot člověka) jež zmenšují nebo ničí dobrou pověst a čest, na
kterou má právo každá osoba. A nelze zapomínat také na chvastounství a vychloubání i lichocení, pochlebnictví, přitakávání, především když jsou zaměřeny na těžké hříchy nebo
na dosažení nedovolených výhod – korupci! Každý člověk má mít ÚCTU k pravdě. Právo
na sdělení pravdy není bezpodmínečné. Třeba zvážit, zda je vhodné či ne odhalit pravdu
tomu, kdo se na ni táže.
Osmé přikázání vyžaduje ohled na pravdu, která je doprovázena taktem lásky. Při podávání informací je třeba brát ohled na osobní a společné dobro, ochranu soukromého ži4

vota, na nebezpečí, pohoršení a na zachovávání osobních i společenských tajemství.
ZPOVĚDNÍ TAJEMSTVÍ je posvátné a nesmí být pod žádnou podmínkou porušeno.
SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ, kterým jsou vázáni například politikové, vojáci, lékaři, právníci, nebo důvěrná sdělení, učiněná pod pečetí tajemství, mají být uchovávána. Kromě výjimečných případů, v nichž by dodržení tajemství mělo tomu, kdo je svěřuje, tomu, komu
bylo svěřeno nebo třetím osobám, způsobit velmi těžké škody.
Každý má dodržovat spravedlivou zdrženlivost ohledně SOUKROMÉHO ŽIVOTA jiných osob. Odpovědní vedoucí hromadných SDĚLOVACÍCH prostředků mají dodržovat
správnou rovnováhu mezi požadavky obecného blaha a respektováním práv jednotlivců.
Zveřejňování informací ze SOUKROMÉHO života osob působících v politické nebo veřejné sféře je nutno odsoudit potud, pokud porušuje soukromí a svobodu těchto osob.
V knize „Radost být knězem“ se brazilský kardinál Claudio Hummes dotýká vážného
a podstatného úkolu v ekumenismu. Doslova: „Opravdu církev se chce a musí nezbytně
stát misionářskou, a to jak mezi národy, tak i vůči vlastním církevním společenstvím, potažmo jednotlivým věřícím, kteří se oddělují od své ´Matky církve´, poněvadž se oddělují
vždy proto, že nebyli dostatečně evangelizováni.“ Tuto výzvu nedávno naléhavě tlumočil
také papež František.
Rozbor pravdy končím sdělením 2. vatikánského koncilu, co po nás naše víra, církev,
ano i pravda žádá: „Všichni věřící kdekoli žijící jsou totiž povinni příkladem svého života
i svědectvím svého slova dávat viditelně najevo NOVÉHO ČLOVĚKA, kterého křtem oblékli, i moc Ducha Svatého, který je posílil biřmováním.“
P. Antonín Pospíšil

TRADIČNÍ VARHANNÍ MARATÓN
V ZÁBŘEZE

Ve dnech 26. a 27. července se tradičně sjedou na faru v Zábřeze mladí varhaníci z různých koutů republiky, aby si předali zkušenosti
nejen u stolu ale i u varhan.
V rámci letošního hudebního „MaraTónu“ se uskuteční v Zábřeze koncerty dva za
sebou. Začneme v sobotu 26. července od 17
hod. v kostele sv. Barbory a potom přejdeme do
chrámu sv. Bartoloměje a navážeme od 18 hod.
dalším koncertem. Takže dva koncerty, spojené
jednou malou poutí.
P. František Eliáš

NEZAPOMEŇTE, ŽE O PRÁZDNINÁCH OSLAVÍME PORCIUNKULI

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 sobotu 2. srpna. Mše svaté budou slaveny v 7.00, v 10.00 hod.
	Mši svatou v 10 hod. doprovodí zpěvem chrámový sbor z Lutgéřovic, který uslyšíme
také ve 14 hod. při svátostném požehnání.
P. Lev Eliáš, OFCap
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 29. června: Červená Voda 7.298, Písařov 932, Domov důchodců sv. Zdislavy 392, Jakubovice 471, Janoušov 1.357 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
POZVÁNÍ NA POUŤ. Srdečně zveme všechny na pouť do Písařova do kostela Rozeslání
apoštolů, a to na neděli 20. července 2014. Mše svatá začíná v 9.00 hod, svátostné požehnání ve 14.00 hod.
Na opravené varhany pak od 15.00 hod. zahrají pan Petr Strakoš, Josef Hroch a varhanní mistr Marek Kozák, zpěvem koncert obohatí Eliška Hrochová.
Ač je Marek Kozák věkem ještě mlád, počítá se mezi nejlepší varhaníky u nás, píše se
o něm jako o vycházející hvězdě, proto je záruka, že koncert bude skutečnou lahůdkou pro
milovníky krásné hudby.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

PŘINESLI NÁM SVĚTLO VÍRY PRAVÉ, DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM PANE!
O Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje se lze
zabývat životem soluňských bratří.
Ano, přinesli nám mnoho: vzdělanost,
kulturu, písmo. To hlavní, co nám přinesli,
je víra v jazyku srozumitelném.
Pro mnohé křesťany je víra živý vztah
mezi člověkem a Bohem. Tehdy křesťané
mluví srozumitelným jazykem.
Příklad: Byla mše svatá a po svatém přijímání měli ministranti přinést konvičku
s vodou. Tentokrát to měli na starosti právě
kluci, kteří byli nedávno u prvního svatého přijímání. Nějak „zaspali“. Kněz čekal u oltáře,
jestli si ho kluci všimnou.
Zareagovali okamžitě. Po mši svaté jeden z nich říká: „Pane faráři, víte, proč jsem zapomněl tu konvičku s vodou přinést? Já jsem ještě mluvil s Pánem Ježíšem, ještě jsem mu
pořád děkoval, že ke mně přišel.“ Krásně! To povzbudí!
Ve víře nejsou nejdůležitější poučky a výkony. Nejdůležitější je vztah mezi člověkem
a Bohem.
Kde je živý vztah, tam je i to ostatní. Čím silnější je vztah, tím silnější je víra.
Přeji nám všem o těchto slovanských svátcích prohloubení osobního vztahu s Bohem.
		
P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko

postřelmovsko

DIAMANTOVÁ SVATBA
Ve čtvrtek 10. července oslaví 60 let společného života manželé Eliška a Milan Žákovi
z Leštiny. Přejeme jim k této příležitosti ještě mnoho krásných společných roků prožitých
ve víře, lásce a v plném zdraví a vyprošujeme jim Boží požehnání.
Farníci lesnické farnosti
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 29. června: Mohelnice 4.691, Úsov 4.416, Studená Loučka 310 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky - J. Kubíček 1928

Zřízení fary v Klášterci - pokračování.
Za starosty Antonína Kubíčka, sedláka z č. 9 byla v letech 1849 1850 provedena důkladná oprava celého kostela. Stará šindelová střecha byla stržena a nahrazena novou a pokryta břidlicí. Potřebné dřevo pro tuto opravu daroval patron tohoto kostela kníže Lichtenstein.
Vydání za práci a za břidlici ve výši 500 zlatých uhradil z vlastních prostředků starosta Antonín Kubíček. V roce 1868 byl na věž postaven nový jehlan, a byl také pokryt břidlicí.
Ke kostelu, jako jeho majetek, patří sedm mír luk a ovocná zahrada. U kostela je starý
hřbitov pro vesnici Klášterec. Obřady při pohřbech zajišťují kněží ze Železné Rudy (nyní
Ruda nad Moravou).
Obnova bývalé fary v Klášterci byla dávným přáním obyvatel. Bohužel k tomu chyběly
vždy tolik potřebné peníze.
V roku 1910, při příležitosti osmdesátých narozenin císaře Františka Josefa I., předal
Msgr. Josef Kubíček, asesor a děkan ve Všechovicích olomoucké konsistoři nadační kapitál
ve výši 10.000 Kč k účelu ustanovení samostatného duchovního v Klášterci. V té době a na
ten samý účel deponoval Msgr. Dr. Jan Kubíček, universitní profesor z Olomouce dalších
10.000 korun. Z obou těchto dotací nesměly býti úroky vybírány a musely býti připisovány
k základnímu vkladu. Koncem roku 1914 činily 4.700 korun. Tento kapitál však ještě nestačil k ustanovení kněze.
Zásluhou důstojných pánů, preláta Dr. Františka Ehrmanna dómského kapitulára,
Msgr.Dr. Antonína Stojana dómského probošta a poslance do říšského sněmu a vládního
rady Františka Sedláčka z Brna, byl pro budoucího kláštereckého faráře povolen příspěvek
z církevního fondu na vyrovnání platu. (Pokračování příště)
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 29. června: Štíty 2.560; Cotkytle 670; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
V neděli 13. července v 15 hod. bude slavena mše svatá v kapli na Olšanských Horách.

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 29. června: Lubník 3.455 (pouť), Hoštejn 850, Kosov 400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH PO DOBU PRÁZDNIN: Po dobu prázdniny budou v Hoštejně
čtvrteční mše svaté v 19 hod. a v Tatenici mše svaté v pátek v 18.30 hod.
Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde v Tatenici na faře v neděli 6. července v 18 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírka z neděle 29. června: Zábřeh 9.520;
Jedlí 2.000; Svébohov 1.650; Klášterec
1.460; Zvole 10.290 Kč (na opravy), Vyšehoří 470 Kč.
Dary: Zábřeh – na opravy kostela sv. Bartoloměje 2.500; růžencové společenství
500 Kč na Haiti; Zvole – na likvidaci lepry 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: z Rovenska byla dne 29. 6.
2014 odeslána částka 3.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková
V měsíci červnu jste do pokladničky
v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel
sv. Barbory částkou 1.570 Kč.
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Jitka Karešová,
Marie Hrubá a Anna Doubravská

PRŮBĚH OPRAV

V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE

V krátkém čase proběhla pod vedením MgA. Dušana Rohlíka oprava křtitelnice a výpravné architektury nad ní, takže
již zase zdobí chrámový prostor. V neděli
13. července při mši svaté v 9.30 hod. nově
renovovanou křtitelnici požehnáme.
V minulém týdnu s pomocí hydraulické plošiny vyspravil horolezec Břetislav
Zemene degradované nátěry fasády věže
kostela.
V tomto týdnu byly nataženy nové
elektrokabely k lustrům.
Brzy horolezci ještě opraví místa, kudy nám teče do střechy.

P. František Eliáš

PROSBA. Na faru do Hoštejna sháníme cirkulárku k přípravě palivového dřeva na zimu.
Pokud byste chtěli darovat, případně prodat doma již nevyužívanou pilu, ozvěte se nám na
tel. 731 626 549, případně to oznamte na faře v Zábřeze.
Mgr. Luděk Diblík
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

8

