10. 8. 2014
Ročník XXI., číslo 32
19. 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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní;
a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli
ujmout zaslíbeného dědictví. 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 85

Pane, ukaž nám své milosrdenství!

1: 1 Král 19,9a.11-13a

2: Řím 9,1-5

Ordinárium: Břízovo č. 503

příště Ebenovo č. 504

„Pane, zachraň mě!“
Ježíš hned vztáhl ruku,
zachytil ho a řekl mu:
„Malověrný,
proč jsi pochyboval?“
Mt 14,31
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Ev. Mt 14,22-33

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 11. srpna Památka sv. Kláry, panny
Úterý 12. srpna
Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Čtvrtek 14. srpna Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Pátek 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ 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., svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
a po jeho skončení krátký koncert scholy GAUDIUM.
P. František Eliáš
FARNOST MALETÍN. V neděli 17. srpna jako obvykle v 15 hod. budeme slavit mši svatou
v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
Nejenom seniory zveme v úterý 19. srpna na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU
A TANCEM. Známé melodie tentokrát zahraje skupina TRIANGL. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
ZÁBŘEH - ADORAČNÍ DEN, PATROCINIUM A HODY FARNOSTI
	V  sobotu 23. srpna se připravíme adorací na oslavu
svátku sv. Bartoloměje, patrona farnosti. Začneme mší
svatou jako obvykle v 7 hod. Po ní bude následovat adorace před Nejsvětější svátostí, kterou povedou jednotlivá
společenství až do 18 hod., kdy nový jáhen Martin Rumíšek zakončí adoraci svátostným požehnáním.
	V  neděli 24. srpna budou slavnostní bohoslužby
v kostele sv. Bartoloměje v obvyklých hodinách a ve 14
hod. slavnostní požehnání.
	Mši svatou v 8.30 hod. celebruje rektor poutní svatyně
na Hoře Matky Boží v Králíkách P. Karel Moravec.
P. František Eliáš
	Od 14.30 hod. jste zváni na zahradu za Katolickým
domem na FARNÍ DEN, který bude v režii Spolku Metoděj, Orla a Hnízda.
	O překvapení nebude nouze, občerstvení všeho druhu a program pro děti i dospělé.
		
Za spoluorganizátory členové Metoděje, Hnízda, Orla a Charity
POKRAČOVÁNÍ OPRAV V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE. Po opravě a vyčištění křtitelnice jsme pokračující práce přesunuli do věže a na půdu kostela. Firma pana Milana
Maláta dokončila generální opravu elektroinstalace věže a půdy. Od vypínačů v sakristii
jsou nataženy nové kabely k osvětlení lodi kostela a také kabel určený pro ozvučení muzea.
V hlavním rozvaděči pod schody byly nahrazeny pojistky novými jističi. Nově byly nataženy také přívody k rozvaděčům ve věži, a kompletně byly vyměněny dva rozvaděče a osvětlení vitrín v muzeu. Kromě elektrického vedení ke zvonům byly také vyměněny veškeré el.
rozvody a nově přibylo nasvětlení krovů. Opravy byly završeny kompletní revizí elektroinstalace kostela sv. Bartoloměje.
Mgr. Luděk Diblík
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 3. srpna: Červená Voda 1.952; Písařov 992; Domov důchodců sv. Zdislavy
200; Jakubovice 686 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
* Všechny srdečně zveme na pouť do Jakubovic (Nanebevzetí
Panny Marie), a to v sobotu 16. 8. ve 14.00 hod. Po skončení mše svaté se koná tradiční, již 32. ročník „Koštu vína“.
* Farnost Červená Voda všechny srdečně zve na pouť do Šanova,
a to v neděli 17. 8. v 9.00 hod. Večerní mše svatá v Červené Vodě již
nebude.
P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 3. srpna: Mohelnice 4.482; Úsov 1.090; Studená Loučka 220 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 3. srpna: Štíty 2.300; Cotkytle 240; Horní Studénky 1.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
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.
Zveme vás na tradiční výstavu jiřin, která se koná v kulturním domě v Herolticích v sobotu dne 16. 8. 2014 od 13.30 do 18.00 hod. a v neděli 17. 8. 2014 od 10.00 do 16.00 hod.
I tentokrát pro vás pořadatelé připravili netradiční pohled do historie. Po ukončení výstavy
budou jiřiny rozdány.
František Haltmar

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 3. srpna: Lubník 800, Tatenice 980, Hoštejn 2.350, Kosov 350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
* Pouť na Koruně k Panně Marii Nanebevzaté oslavíme v neděli 17. srpna ve 14.30 hod.
* Adorační den farnosti Lubník je v neděli 17. srpna. Výstav Nejsvětější svátosti po mši
svaté (7.20) do 14 hod.
* FARNÍ DEN farností Tatenice, Hoštejn a Lubník proběhne v Tatenici v neděli 24. srpna
odpoledne. Bližší informace v příštích FI.
P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko postřelmovsko
V neděli 17. 8. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule
5.581Kč) a v Chromči (minule 2.600 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavíme v Chromči ve čtvrtek v 18.30, v Lesnici v pátek v 17.00 a v Postřelmově v pátek v 18.30 hodin.
P. Vladimír Jahn
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Sbírka z neděle 3. srpna: Zábřeh 8.380; Jedlí 2.200; Svébohov 1.400; Klášterec 1.358; Zvole 2.860;
Postřelmůvek 320 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 100; ze Skaličky na kostel sv. Bartoloměje 2.000 a
na likvidaci lepry 1.200; Svébohov – z Václavova na Proglas 1.000 a na TV NOE 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na likvidaci lepry: Ze Zábřehu byla dne 3. srpna odeslána částka 3.200 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková
POUŤ KE CTI SVATÉHO VAVŘINCE V RUDĚ. Tuto neděli 10. srpna jste zváni na pouť do
Rudy nad Moravou. Mše svatá v 9.00 hod., svátostné požehnání ve 14.00 hod., od 15.00 zahradní slavnost v areálu fary, od 16 hod. koncert dechové hudby.
red.
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. V barokním areálu s poustevnou a lázněmi kolem kostela sv. Mikuláše ve Vraclavi jsou 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
POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Pátek 15. 8. – Nanebevzetí Panny Marie, mši svatou v 10.15 hod. celebruje generální vikář
Mons. Josef Nuzík
Neděle 17. 8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť, mši svatou v 10.15 hod. slaví
otec arcibiskup Jan Graubner
Neděle 24. 8. – Orelská pouť, mši svatou v 10.00 hod. celebruje otec arcibiskup Jan na venkovním oltáři

lošticko

lošticko

lošticko

Bůh mě miluje, a proto mě nepotřebuje ohromovat svou velikostí a mocí.
	Mluví v tichu vánku. (1 Krl 19,9n). Modlit se, znamená především naslouchat, jak nás to učí
první čtení z 19. neděle. V modlitbě o samotě ani Ježíš nepořádá mítink s Bohem, nýbrž mlčí,
čeká, až jej uslyší mluvit. Tak je pochopitelná i apokryfní Ježíšova věta, kdy údajně řekl toto: Kdo
chce vejít do kontaktu s Bohem, má zapotřebí desíti věcí: devět částí ticha a jednu část samoty. Ticho je nezbytné, abychom naše slovo nezaměňovali za slovo Boží.
Přeji nám všem odvahu vstoupit do ticha, abychom zaslechli Boží hlas, který nám chce vždy
něco důležitého sdělit!
P. Pavel Kavec, CM
V těchto dnech slaví manželé Boleslav a Vlasta Ryšaví z Loštic
60 let společného života. Děkujeme jim za každou nezištnou a obětavou pomoc pro
farní rodinu a do dalších let vyprošujeme hojnost Božího požehnání
a ochranu Panny Marie!
kněží a farníci z Loštic a Moravičan
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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