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Ročník XXI., 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 86

Tys, Pane, dobrý a shovívavý.

1: Mdr 12,13.16-1
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Řím 8,26-27
příště latinké č. 509

„Nebeské království
je jako hořčičné zrno,
které člověk vzal
a zasel na svém poli.
Je sice menší než
všecka semena,
ale když vyroste,
je větší než ostatní zahradní
rostliny a stane se z něho keř,
takže přilétají ptáci
a hnízdí v jeho větvích.“

Mt.13,31-32
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Ev. Mt 13,24-43

Pondělí 21. července
Úterý 22. července
Středa 23. července
Čtvrtek 24. července
Pátek 25. července
Sobota 26. července

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
sv. Vavřince z Brindisi
Památka sv. Marie Magdaleny
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
sv. Šarbela Makhlufa, kněze
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

FARNOST MALETÍN. Tuto neděli 20. července v 15 hod. bude jako obvykle slavena mše
svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš

MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY

V týdnu od dvacátého července se uskuteční již pátý ročník setkání
mladých nadějných umělců se symbolickým názvem Hudba ve městě
J. E. Welzla
Zveme Vás na koncerty, které se uskuteční v rámci této akce v kostele sv.
Barbory, kde budete mít možnost zaposlouchat se do nádherných tónů
komorní hudby nejen mladých začínajících umělců, ale také špičkových
koncertních mistrů působících v zahraničí:
* v neděli 20. 7. 2014 v 19 hod. v rámci Slavnostního zahájení vystoupí se svým
koncertem PETROF PIANO TRIO Jan Schulmaister, Hana Vlasáková a Kamil Žvak
* v úterý 22. 7. 2014 v 19 hod. je na programu koncert komorního Tria Herbert Thomas
Mandl - BAYERN (Německo)
* ve čtvrtek 24. 7. 2014 v 19 hod. se uskuteční I. koncert účastníků
* v sobotu 26. 7. 2014 proběhne od 16 hod. III. koncert účastníků a současně závěrečný
ceremoniál
Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost. Na výše uvedené koncerty je vstupné
dobrovolné.
red.
***

V sobotu 26. července v 18.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje varhanní koncert
Varhaníků on line.
P. František Eliáš

postřelmovsko

postřelmovsko

Ohlášky
V sobotu 26. 7. budou sezdáni v Dlouhomilově v 9.30 hodin

Jan Juřík z Mikulovic a Bohuslava roz. Hrubá z Hrabišína.

Přejeme do společného života stálou Boží ochranu, pomoc a věrnou lásku.
V neděli 27. 7. oslaví farnost Lesnice svého patrona sv. Jakuba. Poutní mše sv. je
v 9.30 hodin.
P. Vladimír Jahn
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ADORAČNÍ DEN FARNOSTI JEDLÍ bude v sobotu 26. července jako každoročně
o památce sv. Jáchyma a Anny.
P. František Eliáš
PORCIUNKULE
2. srpna – PANNY MARIE KRÁLOVNY ANDĚLŮ
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 Lutgeřovic,
který uslyšíme také ve 14 hod. při svátostném požehnání.
P. Lev Eliáš, OFCap
NABÍZÍME BRIGÁDU
REPARTO Zábřeh přijme zaměstnance na dočasnou výpomoc (září - listopad) při realizaci zakázky – kompletaci ovocných košíků. Jedná se o skládání sušeného ovoce do pletených bambusových podtácků podle připravených
šablon, dovažování na předepsanou hmotnost a jejich strojové fóliování.
Zakázka bude realizována na pracovišti v Lošticích, v prvním patře obchodního domu Jednota - COOP (vchod ze zadního traktu přes rampu). Sezónní zaměstnance přijmeme na 7,5 hodinový pracovní úvazek. Pracuje se ve dvousměnném
provozu (ranní 6-14 hod., odpolední 14-22 hod.).
Finanční odměna je stanovena dle vyrobených kusů, mzda je počítána podle plnění výkonové normy na hodinový ekvivalent 51 Kč/hod. Vzhledem k zaměření společnosti REPARTO Zábřeh mají lidé se zdravotním postižením přednost, jinak je práce vhodná také jako
přivýdělek pro lidi dlouhodobě nezaměstnané, seniory či studenty. Jde o práci s potravinami, zaměstnavatelem je vyžadována bezinfekčnost pracovníků, uchazeč o práci předkládá
platný zdravotní průkaz. Kromě toho je od uchazečů požadováno soustředění, estetické cítění, pečlivost, šikovnost na rukodělné práce, rychlost, spolehlivost.
Zájemci o toto sezónní zaměstnání se mohou hlásit u paní Evy Vařekové, telefon:
736 509 479, email: chd.palonin@reparto.cz nebo u manažerky výroby Marcely Klimkové, mobil: 736 509 432, email: info@reparto.cz
Děkujeme za Váš zájem!
Jana Skalická, propagace, 736 509 431
HODINKY PRO MÍROV. Pokud máte funkční hodinky, kterými byste mohli udělat
radost „chovanci“ mírovské věznice, můžete je dát do kanceláře na faru nebo na recepci
Charity Zábřeh.
S díky Tomáš Kobza
Neděle 27. července je „rozlučkovým dnem“ pana Jana Adamce, dlouholetého zábřežského varhaníka. Dopoledne zahraje na pouti v Hoštejně a v 18.30 hod. usedne naposledy za varhany v Zábřeze a poté se s ním
rozloučíme a poděkujeme mu.
V Zábřeze působil 30 let jako učitel hudby a vychoval řadu houslistů.
Dále vedl dlouhé roky scholu a komorní sbor učitelů ZUŠ Zábřeh Camerata Quartet.
P. František Eliáš
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NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO (Žalm 29 + KKC 2142-2159)
Druhé Boží přikázání nám ukládá ctít Boží jméno. Nejtěžší urážka pro svaté Boží jméno je klení. A přece tolik lidí na světě kleje, jakoby na tom nezáleželo.
Byl to Izrael, jeho lid, kterému zjevil Bůh své jméno JAHVE. Sdělit své jméno, znamená dát se druhým poznat a v jistém smyslu se jim vydat, stát se jim přístupným a dát
jim možnost důvěrnějšího poznání a osobního oslovení. Proto nesmí člověk Boží jméno zneužívat, má jej uchovávat v paměti, v tichém klanění plném lásky, vroucí chvály
a oslavy. Týká se to především jmen: Bůh, Ježíš, Maria. Zvláště věřící mají vydávat svědectví úcty k Božímu jménu. Kázání a vyučování náboženství mají být proniknuty klaněním a úctou ke jménu našeho Pána, Ježíše Krista.
Druhé přikázání Boži zakazuje zneužívání Božího jména, mluvíme zde o BRANÍ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO.
SLÍBIT něco jménem Boha, ve jménu Boha, to znamená dávat v sázku Boží čest, věrnost, pravdivost a autoritu. Takový slib se má dodržet jako požadavek spravedlnosti.
ROUHÁNÍ je potupné, posměšné mluvení o Bohu, či proti Bohu, o světcích nebo svatých věcech.
KLETBA. Je těžkým hříchem svolávat Boží jméno a Boží pomoc ke spáchání zločinů
(viz islámští teroristé). Lidé si mohou navzájem velmi ublížit tím, že se nenávidí, že jeden druhému přejí zlo. Jestliže někdo na někoho svolává dokonce kletbu, přeje mu takové zlo, které mu sám ani nemůže způsobit, proto se přímo či nepřímo dovolává ducha
zla, který pak ochotně vstupuje do hry, aby „kradl, zabíjel a ničil“, jak je o něm psáno.
Prokletí je vlastně opak žehnání, kdy člověk naopak na druhého svolává takové dobro,
které mu může dát jenom Bůh.
Nechejme raději Boží spravedlnosti vyrovnání možné nepravosti.
Když jednou chtěli jít Ježíšovi apoštolé Jakub a Jan do Jeruzaléma kratší cestou přes samařskou vesnici, její obyvatelé je nechtěli pustit. Rozhořčeni chtěli svolávat oheň na
tuto vesnici, aby je všechny zahubil. Ale Ježíš je pokáral a zvolil do Jeruzaléma jinou
cestu. (Lk 9,51)
Sám Ježíš, když se nespravedlivě ocitl na kalvarském kříži, modlil se za své nepřátele,
kteří ho tam přivedli: „Bože, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ (Lk 23,34) Dokonce položil za hříšné lidi svůj život. (Jan 3,16)
Jiná těžká Boží urážka je falešná (křivá), nedovolená nebo zbytečná přísaha, protože
přísahat znamená brát Boha za svědka, že mluvíme pravdu, že chceme splnit svůj slib.
Přísaha se závažně odvolává na jméno Páně. Kdo udělá pod přísahou nějaký slib a nedodržuje ho, je křivopřísežníkem. Křivá přísaha je velký nedostatek úcty k Bohu.
Slavnostně se přísahá před křížem nebo Písmem svatým - zvláště u soudu, při oddavkách před oltářem. Svatost Božího slova vyžaduje nedovolávat se jej kvůli malichernostem. Je-li přísaha vyžadována občanskými úřady neprávem, může být odmítnuta.
Pán Ježíš nám a dal poučení: „Nebudeš přísahat křivě, ale splň Pánu své přísahy. Ale já
vám říkám: vůbec nepřísahejte, ale...vaše řeč ať je ano, ano - ne, ne! Co je nadto, je ze
Zlého.“ (Mt 5,33-37)
Závěrem, častěji říkejme: Buď velebeno Hospodinovo jméno nyní i na věky!
(Žalm 113,2).
P. Antonín Pospíšil
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KE 100. VÝROČÍ první SVĚTOVÉ VÁLKY
Bože, tys nám poslal svého Syna, aby nám přinesl
tvůj pokoj, a on za nás prolil svou krev, a tak přemohl naši lidskou zlobu.
Proto ti s důvěrou svěřujeme naše bratry a sestry,
kteří položili životy v bojích První světové války.
Věříme, že je vysvobodíš ode všeho zlého a dáš jim
svůj věčný mír.
Prosíme tě i za ty, kteří byli hluboce zraněni v důsledku války jak na těle, tak na duchu. Zahlaď tyto
bolestné rány.
Prosíme tě za smíření zla, které se tímto hrozivým
konfliktem zrodilo. Odpusť našim předkům a pomoz nám usilovat o skutečný mír. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.
Dne 28. června 1914 – je tomu sto let - zastřelil v Sarajevu srbský student Gavrilo Princip rakousko-uherského následníka trůnu a jeho manželku. Toho využilo velice dobře
vyzbrojené Německo a svého rakousko-uherského vazala přimělo zahájit napadením
Srbska válku, která přerostla v první světový konflikt. Důsledky brzy měly pocítit i české země, ovládané právě rakousko-uherským císařem Františkem Josefem I. Částečná
mobilizace pro naše muže byla vyhlášena v neděli 26. července, o svátku svaté Anny.
Úplná mobilizace pak následovala 31. července 1914. I v Zábřehu toho dne večer bubeník vybubnoval, že se má další den ráno každý vojín do dvaačtyřiceti let dostavit ke
svému pluku. Netrvalo dlouho a první zranění Zábřežáci byli z východní fronty přivezeni do Šumperka. Po uzdravení však často museli znovu do bojů krvavého světového konfliktu. V zábřežských školách či v Katolickém domě byli postupně umístěni vojenské posádky, ceny zboží v obchodech stoupaly, navíc došlo i k zabírání (nejen) potravinových zásob obyvatel a lidé byli tlačeni k tomu, aby půjčovali rakousko-uherské
monarchii peníze na vedení války. Vzhledem k tomuto stavu věcí i k množství padlých
Němců a Čechů (někdy i našich předků) není divu, že v roce 1918 oslavil Zábřeh konec
války (a tehdy i vznik svobodného československého státu) slavnou mší svatou. Lidé
vyhlíželi konec útrap, lepší životní vyhlídky.
(Jan Stejskal, dokončení příště)
***
„A nyní nám, Pane, pomoz ty. Ty nám daruj mír, ty nás nauč vytvářet mír, ty nás veď k míru. Otevři naše oči i naše srdce a dej nám
odvahu říci: Již nikdy více válku! Válkou se všechno zničí! Vlej nám
odvahu k uskutečnění konkrétních činů, které budují mír … Dej, ať
jsme ochotní naslouchat křiku našich občanů, kteří nás prosí, abychom proměnili naše zbraně v nástroje míru, náš strach v důvěru
a naše napětí v odpuštění. Amen.“
Papež František 13. 7. 2014 – v závěru modlitby Anděl Páně
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 13. července: Červená Voda 2.418, Písařov 1.213, Domov důchodců sv.
Zdislavy 222, Jakubovice 891, Moravský Karlov 430 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Tuto neděli srdečně zveme všechny na pouť do Písařova do kostela Rozeslání apoštolů. Při mši svaté v 9 hod. poprvé zazní v provedení Jany Kurečkové
nová píseň k Panně Marii (text František Kubíček, nápěv Petr Strakoš).
Po mši svaté zazní před kostelem v premiéře Pašerácká hymna (text František Kubíček, nápěv Petr Strakoš).
Svátostné požehnání bude ve 14 hod. Na opravené varhany pak od 15 hod.
zahrají Petr Strakoš, Josef Hroch a varhanní mistr Marek Kozák, zpěvem doprovodí sólistka Národního divadla moravskoslezského Jana Kurečková a 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.
Farnost Jakubovice všechny srdečně zve na pouť do Janoušova, mše svatá v neděli
27. července začne ve 14 hod.
P. Radek Maláč
Pozvání na koncert OLOMOUC GUITAR CONSORT
OLOMOUC GUITAR CONSORT je společenství dvanácti sólových hráčů na klasickou
kytaru, který vznikl na půdě Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci a jeho zakladatelem a uměleckým vedoucím je profesor hry na kytaru na této škole Mgr. Miroslav Malina. Z bohatého repertoáru uslyšíte skladby renesance, baroka i klasicismu.
Koncert se uskuteční 1. srpna 2014 v 17 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Králíkách a poté 2. srpna 2014 v 17.30 hod. v kostele sv. Matouše v Červené Vodě.
Více www.olomoucguitarconsort.cz

lošticko

lošticko

lošticko

KDO MÁ UŠI, SLYŠ. Slyšíme? (Mt 13,24-43)
Už hezkou řádku let usiloval jeden indický muž o to, aby se mohl dostat do Říma. Konečně
nastal očekávaný den! Cesta byla klidná, vystoupil na římském letišti Fiumicino a objednal
si taxi. Taxikář ho přijal s velkou úctou a posadil ho do auta. Tam na něj čekala hned dvě
překvapení: startování automobilu a zapnutí rádia na plné pecky.
Turista: „Prosím vás, ztlumte to rádio!“ Taxikář: „Není vám snad dobře?“
Ind: „Právě proto, že mi je dobře, tak bych si to nerad zkazil!“
Tři myšlenky jako dárek pro vás:
„Ticho je jazykem věčnosti“ – Gertrud von le Fort
„Pokud miluješ pravdu, buď přítelem ticha“ – Izák z Ninive
„Květ, který se rozvije, nedělá žádný hluk. Krása, pravé štěstí
a ryzí hrdinství kráčejí zcela tiše“ – Wilhelm Raabe
Vytvářejme tvořivé ticho a přinášejme ho bližním jako dar své
lásky!
P. Pavel Kavec, CM
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 13. července: Štíty 3.670; Cotkytle 1.200; Horní Studénky 1.550 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
V neděli 13. 7. jsme se rozloučili s naším otcem P. Stanislavem, a poděkovali jsem mu za
vše, co jsme s ním za devět roků jeho působení v našich farnostech prožili.
Novému knězi P. Iosifovi, který bude pokračovat v jeho pastýřské práci, přejeme Boží pomoc, ochranu Panny Marie, hojnost darů Ducha Svatého, zdraví, aby se mu v tomto kraji
mezi námi líbilo.
Farníci ze Štítů, Horních Studének a Cotkytle

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 13. července: Lubník 1.210, Tatenice 1.000, Hoštejn 2.100, Kosov 460 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Neděle 27. července:
POUŤ KE SVATÉ ANNĚ DO HOŠTEJNA, mše svaté v 9.00 a v 10.30 hod, svátostné požehnání ve 14.00 hod.
V Kosově nedělní mše slavena nebude, v sobotu 26. července v 18 hod. bude mše svatá
s nedělní platností.
P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 13. července: Mohelnice 5.093; Úsov 1.651, Studená Loučka 570 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z Mohelnické farní kroniky - J. Kubíček 1928
Fara v Klášterci (pokračování). Po slavné mši, kterou celebroval nový pan farář, následovalo předání beneficia a farního úřadu. Odpoledne bylo svaté požehnání a tím celá slavnost
skončila. Deo gratias !
Níže podepsaný (Msgr. Josef Kubíček) předal novému faráři 4% důchod ve výši 400 korun,
jako základní kapitál farního fondu pro místní chudé v Klášterci a Vyšehoří. Dále 300 korun, jako mešní nadaci na rekviem za zemřelé manžele Antonína a Marii Kubíčkovi, pokud
možno vždy 9. srpna, neboť 9. srpna 1915 připadá sté výročí narození otce Antonína Kubíčka, který zemřel 26. června 1893. R.i.p!
S radostí musím ještě připomenout, že dp. farář a děkan Alois Ječmínek z Rudy, záležitosti
spojené se zřízením nové fary dle svých sil a možností všemožně podporoval. Srdečný dík
za jeho obětavost!
Do kostelního inventáře darovali: Msgr. Josef Kubíček, farář v Mohelnici černý pluviál;
Msgr. Dr. Jan Kubíček mramorovou křtitelnici; Dr. Antonín Kubíček a Dr. Metoděj
Kubíček velum, ornáty a kostelní prádlo; Msgr. Josef Kubíček, farář v Mohelnici, daroval
novou stříbrnou Lunullu, stříbrný kalich a patenu s vyrytým datem 1914. Dále nechal zlatit
monstranci; kanovník asessor z Ostry, baldachýn s příslušenstvím;
slečna Amalie Kubíčková z Mohelnice stříbrné ciborium s pláštíkem;
děkan Alois Ječmínek z Rudy stříbrný kalich; katecheta Jindřich
Valouch, zelený ornát; katecheta František Kunčar, bílý pluviál;
nadučitel Halíř s manželkou velum. (Dokončení příště)
Bartoš H.
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Sbírka z neděle 13. července: Zábřeh 9.880; Jedlí 2.000; Svébohov 1.500; Klášterec 1.430;
Zvole 4.200 Kč.
Dary: Svébohov – na potřeby farnosti 500; z Václavova na TV NOE 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna. Ta letošní se koná v neděli po svátku sv. Anny, tedy
27. července. První poutní mše začíná v 9.00 hod. a celebrovat ji bude biskupský vikář pro církevní školství
královéhradecké diecéze P. Karel Moravec.
Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem bude
opět P. Karel Moravec, koncelebrovat bude hoštejnský farář P. J. Přibyl.
Odpoledne ve 14.00 hod. bude slavnostní požehnání.
Samotné jméno Anna je hebrejského původu, kde הָּנַח lze
přepisovat jako Chana v překladu „milostiplná“ či „milá“.
Někdy je svatá Anna, a to zejména v uměleckých zobrazeních, označována jako „samodruhá“ a „samotřetí“. Jedná se o staročeské výrazy. Výraz „samodruhý“ se používal pro matku, která již nebyla sama, protože nosila dítě. Výraz „samotřetí“ pak pro babičku, která vychovala dceru a ta zase dceru, nebo syna. Proto bývá svatá Anna
samodruhá zobrazována s Pannou Marií a svatá Anna samotřetí s Pannou Marií a Ježíškem.
A právě svatou Annu samotřetí zobrazuje oltářní obraz v hoštejnském kostele.
Svatá Anna je ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů.
Stejně jako v letech předešlých vás všechny srdečně zveme, především pak maminky, babičky, ale i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny babičky Ježíšovy a maminky Panny Marie.
Přijďte si vyprosit požehnání pro sebe i své rodiny.
Srdečně zvou farníci z Hoštejna
20. ROČNÍK DNŮ JOSEFA ZVĚŘINY
17. a 18. října 2014 v Brandýse nad Labem se budou konat XX. Dny Josefa Zvěřiny na téma
„Zodpovědnost za demokracii“. Přednášet a diskutovat na dané téma budou –
P. prof. Tomáš Halík, prof. Václav Bělohradský, doc. Petr Robejšek, JUDr. Petr Pithart
a prof. Jakub Trojan.
Více na https://www.youtube.com/watch?v=1xGsRDdAbKA
DUCHOVNÍ OBNOVA NA SVATÉM HOSTÝNĚ pro členy Matice se koná v termínu od
5. do 7. prosince 2014.
Duchovní obnovu povede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.
Členové Matice, kteří se chcete zúčastnit, nahlaste se na tel. 583 414 487 nebo na mobil
731 314 056.
Na setkání na Svatém Hostýně se těší Žofie Deverová.
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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