17. 8. 2014
Ročník XXI., 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
Žalm 67 Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí
1: Iz 56,1.6-7
2: Řím 11,13-15.29-32
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

„Ženo, jak veliká
je tvá víra!
Ať se ti stane,
jak si přeješ.“ Mt 15,28
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kdekterý národ!
Ev. Mt 15,21-28

Úterý 19. srpna
Středa 20. srpna
Čtvrtek 21. srpna
Pátek 22. srpna

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Sv. Jana Eudese, kněze
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Památka sv. Pia X., papeže
Památka Panny Marie Královny

FARNOST MALETÍN. Tuto neděli 17. srpna jako obvykle v 15 hod. budeme slavit mši
svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ.
Tuto neděli 17. srpna jste také zváni na pouť k Panně Marii Nanebevzaté do Svébohova.
Poutní mši svatou budeme slavit v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod. a po jeho
skončení krátký koncert scholy GAUDIUM.
P. František Eliáš
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. Během této hodové mše svaté budou při příležitosti oslav 760 let od první písmené zmínky o městě Zábřeze požehnány symboly města, znak a vlajka.
		
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

MINISTRANTSKÁ POUŤ V KROMĚŘÍŽI 6. 9. 2014

Srdečně zveme všechny ministranty, rodiče ministrantů, kněze a jáhny na Arcidiecézní ministrantskou pouť do Kroměříže v sobotu 6. 9. 2014. Veškeré informace naleznete na
www.ministranti.info.
	Na co se můžete těšit? Na mši svatou s otcem arcibiskupem v kostele sv. Mořice, rytířské souboje, stanoviště se středověkou tématikou (katapult, lukostřelba…), hasičskou techniku, výstroj a výzbroj policie aj.
Pokyny pro ministranty: Vezměte si prosím
s sebou: ministrantské oblečení (nutné), varkoč,
sportovní oblečení, obuv, 40 Kč, pláštěnku a přezůvky. Ministrantský prapor farnosti nebo děkanátu vezměte s sebou také. Kněží: albu a štolu bílé
barvy. Přihlašovat se je možné do 31. 8. 2014.
jáhen Martin
mail: MartinRumisek@seznam.cz, tel. 721 448 816
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 10. srpna 2014: Domov důchodců sv. Zdislavy 182,
Mlýnický Dvůr 210, Červená Voda 1.604, Písařov 974, Jakubovice
377 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Farnost Červená Voda zve všechny srdečně na pouť ke cti sv. Josefa
Kalasánského do Moravského Karlova, a to v neděli 24. srpna v 9.00
hod. V Červené Vodě bude mše svatá 17.00 hod. P. Radek Maláč
Farnost Červená Voda zve všechny na děkovnou bohoslužbu při příležitosti dokončení oprav kapličky sv. Rocha. Mše svatá bude v pondělí 18. srpna v 18.00
hod. v kapličce sv. Rocha (cesta na Moravský Karlov).
P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 10. srpna: Mohelnice 6.329; Úsov 988; Studená Loučka 315 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle10. srpna: Štíty 1.520; Cotkytle 670; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
P. Josef Altman a pastorační rada farnosti vás zvou tuto neděli 17. srpna na
pouť k Panně Marii Nanebevzaté do Štítů. Poutní mši svatou budeme slavit
v 9.00 hod. Hlavním celebrantem bude Mons. Vojtěch Šíma, koncelebruje
P. Josef Altman. Svátostné požehnání ve 14.30 hod.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ. V kostelích ve Štítech, Cotkytli a v Horních Studénkách jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok, které po vyplnění můžete odevzdat přímo otci Josefovi, nebo do poštovní schránky fary.
P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 10. srpna: Lubník 880, Tatenice 2.020, Hoštejn 920, Kosov 620 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
*
*

Pouť na Koruně k Panně Marii Nanebevzaté oslavíme tuto neděli 17. srpna
ve 14.30 hod.
Adorační den farnosti Lubník je také tuto neděli 17. srpna.
Výstav Nejsvětější svátosti po mši svaté (7.20) do 14 hod.

* FARNÍ DEN V TATENICI. V neděli 24. 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 23. srpna v 18.30 hod. mše svatá s nedělní platností
(v neděli mše svatá nebude).
V neděli 24. srpna: Kosov 7.30, Hoštejn 9.00, Tatenice 13.30 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírka z neděle 10. srpna: Zábřeh 8.970; Jedlí 2.300; Svébohov 1.500; Klášterec 1.330; Zvole 2.750 Kč. Dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 500 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin
a učitelů K PANNĚ MARII SVATOHOSTÝNSKÉ, která bude vyvrcholením roku rodiny v naší arcidiecézi. Uskuteční se v sobotu 30. srpna
2014.
POUTNÍ MŠE SVATÁ NA VENKOVNÍM PÓDIU začíná v 10.00 hod.,
hlavní celebrant otec arcibiskup Jan Graubner (zpěvem a hudbou doprovodí skupina Paprsky).
Bližší informace na plakátech a v Oldinu č. 7-8, v kostele sv. Bartoloměje
POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU. V sobotu 30.
srpna pořádá farnost Velké Losiny již tradiční pouť
na Vřesovou studánku. Poutní mše svatá začíná ve
14.30 hod.
 Pouť na Vřesovou studánku k Panně Marii Bolestné
bude také v sobotu 13. září. Mše svatá ve 14.30 hod.
Vřesová studánka se nachází pod Červenou horou na
turistické trase asi 3 km od Červenohorského sedla.
Jde o starodávné poutní místo – jeho nejstarší vyobrazení je v Losinách na zámku na nástěnné mapě z roku
1739 jako „Brunel Capel“ – Studánková kaple. Červená hora dříve nesla název Brunelberg v překladu Studánková hora.
Charita Zábřeh - nabídka zaměstnání. Aktuálně hledáme vedoucí(ho) naší zábřežské sociální služby - centra denních služeb OÁZA pro lidi s mentálním postižením a psychickým
onemocněním. Nástup na plný pracovní úvazek od října/listopadu, případně dle domluvy. Podrobné informace najdou zájemci na webu www.zabreh.charita.cz

lošticko

lošticko

lošticko

PANNU MARII SI VZAL BŮH K SOBĚ DO NEBE
Tělo Panny Marie bylo kdysi monstrancí Krista. Ježíš nemohl tuto svatou schránku ponechat rozkladu a porušení. Proto si ji s tělem i duší vzal k sobě do nebe a dal nám příklad
toho, že vděčnost Boha je nekonečná a bezmezná.
Nejkrásnější vlastností lásky je vděčnost. Matka Boží věděla, že přijmout Boha do svého života znamená též přijmout Kalvárii. Svoje „FIAT“ vyslovila při Zvěstování i na Golgotě. Přesto dokázala plesat vděčností, když zpívala „Magnificat“, který prorážel nebesa!
K zamyšlení:
Kdo na zemi odevzdá Bohu svou duši i tělo, ať už jako oběť kříže či jako oběť služby, toho
Všemohoucí odmění věčnou slávou v nebi. Kéž se to na nás všech s Boží pomocí naplní!
		
P. Pavel Kavec, CM
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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