3. 8. 2014
Ročník XXI., číslo 31
18. 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, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe přijali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!

Žalm 145
1: Iz 55,1-3
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Řím 8,35.37-39
příště Břízovo č. 503

Ježíš jim řekl:
„Není třeba,
aby odcházeli.
Vy jim
dejte jíst!“

Mt 14,16
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Ev. Mt 14,13-21

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 4. srpna Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Úterý 5. srpna
Vigilie svátku Proměnění Páně. Mše svaté: Jedlí 17.00; Svébohov 18.00 hod.
Středa 6. srpna Svátek Proměnění Páně. Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 9.40
a v 18.00 hod.
Pátek 8. srpna
Památka sv. Dominika, kněze
Sobota 9. srpna Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky
FARNOST MALETÍN. Tuto neděli 3. srpna v 15 hod. budeme jako obvykle slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SVÉBOHOV se sejde v úterý 5. srpna po mši svaté.
		
P. František Eliáš
PATROCINIUM VE SVÉBOHOVĚ. V neděli 17. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii Nanebevzaté do Svébohova. Poutní mši svatou budeme slavit v 10.30 hod. a svátostné
požehnání ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
VÝROČÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY. Charita Zábřeh nechala vyrobit ve své chráněné dílně v Paloníně a dodala Ministerstvu obrany ručně zdobenou osmikilovou svíci z včelího
vosku se zdobením v podobě státního znaku a letopočtů 1914 a 2014. Tato svíce se v úterý
24. června 2014 v 11 hodin zapalovala v Národním památníku na Vítkově u příležitosti pietní vzpomínky k uctění památky padlých vojáků a dalších obětí první světové války.
Záznam celého obřadu je možné zhlédnout z archivu i-vysílání na tomto odkazu:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411034000069/
V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea

paní Otýlie Valentová,
dlouholetá kostelnice a hospodyně na faře ve Zvoli.
Děkujeme jí za její dlouholetou pečlivou službu a do dalších let přejeme
a vyprošujeme Boží požehnání a pevné zdraví.
Zvolští farníci

Ohlášky
V sobotu 16. srpna si navzájem udělí svátost manželství

Bc. Marie Maradová z Jestřebí a Ing. Stanislav Pavlas z Písařova
štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 27. července: Štíty 2.060; Cotkytle 390; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
* V neděli 10. srpna jste zváni na Olšanské Hory. Mše svatá v kapli sv. Martina začíná
v 15 hod.
* P. Josef Altman a pastorační rada farnosti vás zvou v neděli 17. srpna na pouť k Panně
Marii Nanebevzaté do Štítů. Poutní mši svatou budeme slavit v 9.00 hod. a svátostné požehnání ve 14.30 hod.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 27. července: Červená Voda 2.742; Písařov 699; Janoušov 1.307; Domov důchodců sv. Zdislavy 212; Jakubovice 331; Mlýnický Dvůr 250 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

NA PRÁZDNINÁCH U BABIČKY. Malé dítě si tajně vzalo kousek koláče ukrytého ve spižírně. Babička situaci využila a myslela si, že dá dítěti první lekci morální a náboženské výchovy: „Víš, že když jsi vzal ten koláč, tak Pán Bůh byl s tebou, i když to nikdo jiný neviděl?“ Dítě na
to: „Jistěže to vím!“ „A co myslíš, že by říkal, když sis kradl tu dobrotu?“ „Řekl mi: Jsme tu jenom
já a ty, vezmi si dva kousky!“ K ponaučení: Bůh nad námi nestojí jako kontrolní hlídka. Bůh
chce naše štěstí. Neužívejme komplikované způsoby k poučení. Buďme upřímní a především
jednoduší.
S přáním pokoje a dobra nejen dědečkům, babičkám a vnoučátkům o prázdninách žehná
		
P. Pavel Kavec, CM

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 27. července: Mohelnice 3.657; Úsov 2.691; Studená Loučka 230 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Studená Loučka - VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ U POMNÍKU PADLÝCH
V neděli 27. července si obyvatelé Studené Loučky připomněli neblahé výročí vypuknutí 1. světové války. Bezmála třicítka přítomných,
usazených v laskavém stínu kostela sv. Máří Magdalény, se zaujetím vyslechla povídání historiků Jiřího Ošance a Martina Vaňourka. Ti nastínili situaci a válečné události z obecného i místního úhlu pohledu.
Poté P. Šimara završil setkání modlitbou za všechny, kteří položili
životy v bojích 1. světové války a udělil přítomným požehnání.
Úsilí o zahojení starých ran a nastolení skutečného míru, stavu vzájemného odpuštění a usmíření v kdysi převážně německé Studené Loučce (Kaltenlautsch), tak
rozhodně nebylo marné. K důstojné vzpomínce navíc přibyla vzpomínka další, osobitně pro
nejmladší přítomné - děti. Ty dostaly příležitost namalovat svou představu podoby vojáků
z pomníku, který je po 93 letech od svého vzniku v neuspokojivém stavu a fotografie na pamětní desce do jedné chybí. Svůj úkol vzaly děti s vážností, padlí se stali „jejich padlými“.
Zásluhou manželů Konečných, kteří vzpomínkovou akci po organizační stránce zajistili,
neminulo smutné výročí začátku 1. světové války na Studené Loučce bez povšimnutí.
		
P. Petr Šimara

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 27. července: Lubník 930, Tatenice 1.040, Hoštejn 9.700 (+ 500 dar), Kosov
450 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
* Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 3. srpna v 18 hod.
* Pouť na Koruně k Panně Marii Nanebevzaté oslavíme v neděli 17. srpna ve 14.30 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírka z neděle 27. července: Zábřeh 7.730; Jedlí 2.400; Svébohov 2.000; Klášterec 1.155;
Zvole 12.340 Kč (sbírka na opravy kostela). Dary: Zábřeh – růžencové společenství na Haiti
700 Kč; Zvole – na opravy kostela 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. V pátek 15. srpna vás zveme na poutní zájezd, při kterém společně oslavíme Nanebevzetí Panny Marie. Nejprve navštívíme barokní areál
a farní kostel ve Vraclavi. V odpoledních hodinách pak
naše putování vyvrcholí mší svatou na Hoře Matky Boží
v Králíkách (začátek v 17 hod.). Přihlášky přijímá a bližší
informace podává Josef Klimek, mob. 731 465 717, nebo
Josef Flášar, mob. 737 618 172. Odjezd v 10 hodin z Valové, cena 250 Kč splatná v autobuse (v ceně jízdné, manipulační poplatky a vstupenka do areálu ve Vraclavi). Návrat kolem 19 hodiny.
P.S. Ve Vroclavi, v barokním areálu s poustevnou a lázněmi jsou kolem kostela sv. Mikuláše umístěny originály vzácných soch z osmi kaplí kolem poutní cesty z Králík na Horu
Matky Boží.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA. Nejsem sám, kdo každý
rok s trochou napětí sleduje, kolik lidí se k nám vypraví na pouť.
A jsem moc rád, že i letos poutníků neubylo. Někteří již „tradiční“ sice chyběli, ale přijeli jiní, kteří byli v Hoštejně na pouti poprvé. Obzvláště radostné je vidět malé děti s rodiči, které si ještě pamatuji, jak je v kočárku vozili na pouť jejich rodiče. A také všechny mladé rozrůstající se rodiny, které na pouť pravidelně přijíždějí a mají již v kostele či před ním své „stálé místo“.
S radostí a vděčností děkujeme všem, kdo jste v neděli přijeli do Hoštejna a společně s námi
oslavili svátek sv. Anny. Děkujeme také hudebníkům za krásný hudební doprovod a přespolním ministrantům za službu u oltáře. Ať vás i vaše rodiny provází na přímluvu sv. Anny
hojnost požehnání a za rok zase nashledanou na pouti v Hoštejně.		
		
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže Kroměříž zve na třídenní DUCHOVNÍ OBNOVU PRO VDANÉ ŽENY DO 45 LET.
Obnovu vede P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci olomoucké arcidiecéze.
Přihlášky na adresu: Sestra Františka Šmajstrlová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž,
tel. 573 342 749, e-mail: sr.frantiska@seznam.cz
Julius Augustin Varga, OP. Paní Mgr. Dana Vargová, maminka Julka Vargy byla nominována na uznání Ceny paměti národa 2014. Předání ceny proběhne v Národním divadle
v Praze 17. listopadu 2014 u příležitosti 25. výročí pádu komunismu.
Viz: http://www.memoryofnationsawards.eu/cs/
red.
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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