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13. 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

téma na červen
slavení eucharistie
Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty,
tys nás přijal za vlastní, a tím jsi z nás učinil syny světla;
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 30

Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.

1: Mdr 1,13-15; 2,23-24

2: 2 Kor 8,7.9.13-15

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

„Talitha kum!“
to znamená:
„Děvče,
říkám ti, vstaň!“

Mk 5,41
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Ev. Mk 5,21-43

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, mše svaté v Zábřeze:
v 9.40 ve farním kostele a v 18.00 v kostele sv. Barbory
Úterý 30. června
Svátek Výročí posvěcení katedrály v Olomouci
Sobota 4. července sv. Prokopa: poutní mše svatá na Skaličce v 8.30 hod.
Neděle 5. července SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

CELODENNÍ ZPOVÍDÁNÍ V ZÁBŘEZE

V Zábřeze, v děkanském kostele sv. Bartoloměje bude možno na začátku prázdnin, ve
středu 1. července od 9.00 do 18.00 hod. přijmout svátost smíření.
Zpovídat budou kněží zábřežského děkanátu.
Od 9.00 do 12.00 hod. P. Miroslav Obšívan a P. Lubomír Konfederák z Loštic,
od 12.00 do 14.00 hod. P. Petr Šimara z Mohelnice,
od 14.00 do 17.00 hod. P. Josef Altman ze Štítů,
od 15.00 do 17.30 hod. P. Radek Maláč z Červené Vody.
P. František Eliáš během dne podle potřeby.

VELEHRADSKÉ SLAVNOSTI 4. – 5. července
Všechny věřící zveme k účasti na Národní pouti na Velehradě, která začíná Večerem lidí dobré
vůle, a v neděli budou slavnosti pokračovat NÁRODNÍ POUTÍ.
Podrobný program celých slavností najdete na
stránkách http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobrevule/program nebo www.velehradinfo.cz

red.

POUŤ V RÁJEČKU. Protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě,
dovoluji si Vás, tak jako každoročně, pozvat v neděli 5. července do Ráječka ke společné
oslavě těchto apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v 11 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, kterou bude celebrovat
někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka. Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv. Bartoloměje. Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu
v Ráječku, kde místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční Sousedské posezení. Pro
děti budou připraveny skákací atrakce a těšit se mohou
na westernovou show v podání dvojice LIGHTNING
JACK & ANNIE OAKLEY, či svezení na koních. Pro
všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení
všeho druhu bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří hudební
skupiny POHODÁŘI a PÍSKLATA, ŠLAPETEČKO, či
KAMARÁDI. Slavnost pak ve 22.30 hodin vyvrcholí
ohňovou show skupiny FIRE & LIGHT.
Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak
nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
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MALETÍN. V neděli 5. července v 15.00 hod. doprovodí cyrilometodějskou liturgii v kostele sv. Mikuláše varhanář a varhaník Petr Strakoš, varhaník Marek Kozák a trumpetista David
Škařupa. Také jste všichni zváni.
P. Fratnišek Eliáš
PRIMIČNÍ MŠÍ SVATOU poděkuje v pondělí 6. 7. 2015
v 10.30 hod. v kostele sv. Matouše v Nové Lhotě za dar kněžství
„stávající zábřežský jáhen“ Martin Rumíšek.
Pokud chcete přispět novoknězi Martinovi „na výbavu“,
v kostele sv. Bartoloměje je označená pokladnička.
	Ze Zábřeha bude vypravený autobus. Odjezd z Valové
v 7.00 hod. Hlásit se můžete u paní Korgerové, tel. 583 414 512
nebo 732 805 427, případně na faře u paní Lexmanové.
	Novokněžské požehnání bude otec Martin v Zábřeze a ve
Zvoli udělovat v neděli 12. července po dopoledních bohoslužbách.
red.
ŠUBRTOVA KAPLE. V pondělí 6. července bude u Šubrtovy
kaple tradičně mše svatá, kvůli primici však bude přesunutá
na 18.00 hod.
P. Fratnišek Eliáš

NABÍDKA KNIHY
Setrvat v pravdě Kristově
– Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi.
Mimořádná synoda biskupů o rodině byla pro mne
silnou zkušeností. Jako jeden z účastníků jsem viděl velkou starost pastýřů, kteří vidí současnou krizi rodiny, chtějí povzbudit stávající rodiny a pomoci jim překonávat překážky a odolávat nebezpečím,
mladým lidem pomáhat s lepší přípravou na vstup do manželství, těm, jejichž
manželství se nezdařilo, ukázat mateřskou starostlivost církve, ale také chránit
manželství a rodinu jako instituci Bohem danou před destruktivními názory
současnosti. Diskuse byla otevřená. Ukazovala se pestrá paleta názorů doplňovaná pádnými argumenty i bohatými zkušenostmi.
Podstatné však bylo, že nechyběla atmosféra modlitby a naslouchání Duchu
Svatému, snaha o věrnost evangeliu a tradici.
Z úvodu ke knize z pera arcibiskupa Jana Graubnera

Všem dětem, se kterými se setkáváme
na mších svatých, které svým zpěvem
doprovázely liturgii, všem ministrantům
a zvoníkům přejeme o prázdninách hodně
sluníčka, pohody a dobré zábavy.
Red.
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BOŽÍ LÁSKA K NÁM

Chceme-li se zaobírat Boží láskou k nám,
musíme se vrátit o zhruba 2.000 let zpět do Betléma, kde se roku 753 od založení města Říma,
roku jedna našeho letopočtu, narodil z lůna Panny Marie Bůh v lidském těle – Ježíš Kristus.
Již v jeho narození byla nekonečná Boží láska
k nám, lidem. Z nekonečné Boží velebnosti, slávy a jasu přijal hmotné tělo člověka! Copak už to
samo není projev veliké lásky k nám?
Toto dítě do svých 30 let vyrůstalo v Nazaretě jako prostý člověk, dělník v Josefově stolářské dílně. Ve třiceti letech vystupuje na veřejnost
jako kazatel s novým pohledem na Boha, lidi
i společnost, ale také na sebe sama.
Jestliže nás, zvláště když bloudíme, někdo
„zavede“ na správnou cestu k životu i k životnímu cíli, je to od něj jistě projevem lásky. Chce
naše dobro! Ježíš navazoval na Boží lásku svého
nebeského Otce k nám lidem. Svým učením potvrzovaným zázraky na těle i duši člověka, stejně tak i na přírodě a svatostí svého života osvětloval Boží zákony svého nebeského Otce, které
byly sděleny izraelskému národu skrze proroky.
Jak vysoko je nebe nad zemí, tak velká je Boží láska k nám lidem. To se ukázalo, když zloba
a nenávist přivedla Ježíše před Piláta a na Golgotu. A proč to Ježíš podstoupil? Nesmírně miloval lidi, znal propast jejich bídy, věděl, že kvůli Adamovu hříchu nemohou dojít věčné spásy.
Jen on jako Bůh a člověk mohl dát Otci dostatečnou náhradu a svým utrpením a smrtí na kříži
zaplatit dluh celého lidstva a znovu otevřít nebe. Z jeho probodeného srdce vytryskly bohaté
prameny milostí, které se skrze sedmero svátostí rozlévají do lidských srdcí.
„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby nikdo, kdo v něj uvěří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,14) Ano, Bůh tak miloval mne, tebe, každého z nás,
všechny lidi dobré i zlé, že pro naši záchranu obětoval to nejdražší, svého Syna, Ježíše Krista.
Tato pravda nás nutí pokleknout před Kristovým křížem a s neskonalou vděčností poděkovat
Bohu za lásku.
Ano, Bůh pro nás udělal hodně, vykonal to podstatné, ale přece nám zbývá udělat mnoho důležitého na cestě k věčné spáse. Svatý Augustin to řekl takto: „Člověče, Bůh tě stvořil bez
tebe, ale nespasí tě bez tebe.“ Je třeba spolupracovat s Bohem, žít tak, jak nám to ukazuje a někdy i přikazuje církev. Základem je Desatero Božích přikázání. Ovšem kamenem úrazu na
naší cestě k Bohu a k nebi je často naše svobodná vůle, dar Boha, který je velký, ale i riskantní. Člověk má moc zneužít tento veliký Boží dar, rozumem a svobodnou vůli se postavit proti Bohu, jeho přikázáním a jít si vlastní cestou. Udělat to může, ale vždy se to nakonec obrátí
proti němu samému, proti jeho dobru časnému i věčnému.
Jelikož život člověka je omezen časem, a tudíž neznáme dne ani hodiny, kdy se s Bohem setkáme, je třeba být stále připraven. Využijme proto svědomitě svěřeného času a všech hřiven,
které nám Pán svěřil, aby nás jednou přijal k věčné blaženosti s ním mezi svaté velebící jej.
Bůh miluje každého člověka a každý člověk je povolán k dialogu, k rozhovoru lásky s Bohem, který se má stát předehrou našeho věčného štěstí.
P. Antonín Pospíšil
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K 600. VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA.

„Zranili jsme svatou matku církev“, řekl papež František o smrti Mistra Jana Husa během setkání s kněžími
(12. června 2015 o Slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Lateránské bazilice). Akce se účastnilo přes tisíc kněží z 90 zemí světa. „Dnes odpoledne jsem připravoval projev, který řeknu Čechům, katolíkům, husitům,
pravoslavným, kteří přijedou příští týden u příležitosti
oslav 600. výročí smrti Jana Husa,“ řekl František.
„V našem svědomí musí být ono poprošení o odpuštění
za dějiny naší rodiny, za každou událost, kdy jsme zabili ve jménu Boha. Ekumenismus není nějaký úkol navíc,
který máme dělat. Je to Ježíšův příkaz. Znamená to hledat jednotu Kristova těla, rozbitou kvůli hříchům rozdělení,“ řekl dále papež František.
(Tiskové středisko ČBK, redakčně kráceno)
Papež František přijal 20. června českou delegaci, která se v Římě účastnila bohoslužby smíření a odpuštění u příležitosti 600. výročí smrti Mistra Jana Husa.
Na audienci byli přítomni kardinál Miloslav Vlk, plzeňský biskup František Radkovský a rovněž zástupci Církve československé husitské a Českobratrské církve evangelické.
Kromě nich byl v české delegaci i historik Jaroslav Šebek a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.
Podle papeže je mnohé spory mezi církvemi třeba přehodnotit ve světle nového kontextu, ve kterém žijeme. Především je třeba mít na paměti, že církve spojuje jeden křest a jedno
vyznání v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. (Tiskové středisko ČBK, redakčně kráceno)
V sobotu 20. června 2015 se také uskutečnila slavnostní bohoslužba smíření v kostele
Panny Marie před Týnem na pražském Staroměstském náměstí.
„Tato bohoslužba slova je historickou událostí. Toto vyjádření není nikterak nadnesené,
poněvadž ještě nikdy v dějinách církví u nás nebyla taková událost, kdy církve se ve vzájemném dialogu sjednocují nad řešením, nad pohledem na určitou otázku,“ zhodnotil sobotní
večer prožitý ve společné modlitbě emeritní arcibiskup pražský kardinál Miloslav Vlk.
Podle kardinála Miloslava Vlka: „Církve tady dělají beze sporu historický krok, který
zřejmě nemá v našich dějinách obdoby a jehož dosah si myslím národ ani neuvědomuje,“
uvedl na svém webu.
I na jiných místech republiky se u příležitosti 600. výročí Mistra Jana Husa konají
smírčí bohoslužby.
(Tiskové středisko ČBK, redakčně kráceno)
Postavu Mistra Jana Husa si můžete na Zábřežsku připomenout při těchto setkáních:
Tuto neděli 28. června v 15.00 hod. na bohoslužbě s připomínkou Mistra Jana Husa ve
Svébohově v evangelické kapli.
V neděli 5. července v 9.00 na společné bohoslužbě Církve evangelické s Církví československou ve sborovém domě U Vodárny 2 v Zábřeze.
V neděli 5. července v 15.00 hod. na bohoslužbě s připomínkou Mistra Jana Husa
v evangelickém kostele v Sudkově.
Zve Vlastislav Stejskal, farář Českobratrské evangelické církve v Zábřeze
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 21. června: Mlýnický Dvůr 450, Červená Voda 2.210, Jakubovice 505, Písařov 843 (+ na Haiti 460, FI 585 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

NEDĚLNÍ SBÍRKY:
v V neděli 5. června bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici, v Chromči
a v Sudkově na farní kostel.
v O červnové první neděli byla sbírka na NEK, vybralo se: Postřelmov 4.731 Kč, Chromeč 2.000 Kč, Sudkov 700 Kč, Lesnice 1.329 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost!
P. Vladimír Jahn
v Příležitost ke svaté zpovědi před prvním pátkem v červenci bude: v Leštině ve středu
od 16.30, v Chromči ve čtvrtek od 17.00, v Postřelmově v pátek od 16.00 hodin.
v O první sobotě v červenci (4. 7.) bude mariánská pobožnost v Postřelmově od 8.00
hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
v Obec Sudkov bude slavit svého patrona sv. Prokopa, proto bude mše svatá v Sudkově
v neděli 5. 7. v 11.00 hodin.
Nedělní mše svatá v Chromči bude v sobotu 4. 7. v 18.00 hodin.
POUŤ DO MEDŽUGORJE. Farnost Postřelmov pořádá prázdninovou pouť do Medžugorje a k moři. Zveme všechny, kteří
mají rádi Pannu Marii a koupání v moři. Odjezd z Postřelmova
je v neděli 2. 8. v 16.00 hodin. Příjezd je v pondělí 10. 8. v ranních hodinách. Je třeba si vzít vlastní stan do kempu, jídlo, na
ubytování asi 42 - 60 €, autobus 2.100 Kč, kapesné a ostatní dle
uvážení. Přihlásit se můžete do 6. července na faře v Postřelmově, tel. 583 437 113. Těšíme se s Vámi na pěkný čas zábavy i odpočinku, který nám Panna
Maria připraví.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 21. června: Lubník 610, Tatenice 1.000 + 300 dar, Hoštejn 1.300, Kosov
530 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
v V pondělí 29. června bude mimořádná mše svatá v Hoštejně v 18.00 hod. V Tatenici
ranní nebude!!!
v POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI V TATENICI oslavíme tuto neděli 28. června. Poutní
mše svatá v 10.15 hod.
v POUŤ K SV. PETRU A PAVLU V LUBNÍKU oslavíme v neděli 5. července v 10.15
hod.
Změny mší svatých: v sobotu 4. července bude mše svatá v Tatenici v 18.30 hod. s nedělní
platností (v neděli již nebude).
V neděli 5. července bude mše svatá v Kosově v 7.30 hod., v Hoštejně v 8.45 hod.
a v Lubníku v 10.15 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 21. června: Mohelnice 5.171; Úsov 763; Studená Loučka 410 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
PODĚKOVÁNÍ. Farnost Mohelnice děkuje všem současným i minulým pracovníkům Městského úřadu v Mohelnici, kteří se zasadili o opravu věže kostela sv. Tomáše z Canturbury a Kostelního
náměstí. Chceme také poděkovat za vstřícnost při realizaci námi
navržených drobných úprav.
farní rada
BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM. Při příležitosti životního jubilea chci poděkovat našemu dlouholetému kostelníkovi panu Františku Hrochovi za jeho obětavou činnost a vyprošovat mu hojnost
Božího požehnání.
P. Petr Šimara

Z mohelnické farní kroniky Dr. Jaschek LP 1946 - duchovní správa

Od počátku bylo jasné, že duchovní, při vnitřním rozštěpení obyvatelstva, nemůže víc,
než průběžně uspokojovat akutní potřeby, aby obě národnosti byly uspokojeny. Tak farář zavedl ihned po novém roce pro německé farníky a školáky pravidelná křesťanská cvičení v neděli po požehnání. Jejich návštěva byla zpočátku potěšující. Tak mohly být osvěženy aspoň základní vědomosti.
V postní době byla Němcům zachována pobožnost Křížové cesty v obvyklou dobu, v pátek večer. Česká Křížová cesta a postní kázání bylo každou neděli o půl třetí odpoledne. Německá postní pobožnost byla s postním kázáním o půl páté odpoledne.
70. narozeniny Svatého otce a 80. narozeniny zdejšího patrona a arcipastýře Dr. Prečana
byly doprovázeny o první postní neděli skromnou církevní oslavou a děkovnou promluvou z
kazatelny.
Svatý týden musel v rámci obvyklých obřadů všechny uspokojit. Tak byly pašije v příslušné dny zpívány česky, o hlavních dnech byly liturgické texty latinské a kázání na Veliký pátek
bylo česko-německé. Vzkříšení se muselo odbývat v kostele pro celou farnost s latinským sborem.
Prosebné dny byly uspořádány tak, že při první mši svaté byla modlitba litanie ke všem
svatým v jednom, při druhé mši svaté ve druhém národním jazyce. Potom následoval obřad
jednoho oltářního zastavení v latině a svátostné požehnání.
V květnu začal transfer a s ním pravidelný úbytek německých obyvatel. To však nepřekazilo
oblíbené májové pobožnosti. Podle plánovitě měněných slavností byla dodržena každodenní
pravidelnost obou pobožností - pochopitelně bez kázání. Německá pobožnost byla kvůli policejní zavírací hodině v sedm hodin večer, česká o půl osmé. Bylo to dobré!

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 21. června: Štíty 5.394 (na opravy); Cotkytle 735, Horní Studénky 12.200 Kč
(na opravy). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
5. 7. O Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá ve Štítech jako obvykle v 9.00 hod.,
poutí mše svatá v Crhově bude v 15.00 hod.
P. Josef Altman
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Sbírky z neděle 21. června: Zábřeh 8.600; Jedlí 5.800 (pouť); Svébohov 1.400; Klášterec
1.220; Zvole 3.860; Postřelmůvek 310 Kč.
Dary: Jedlí – na restaurování obrazu 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

CHARITA ZÁBŘEH - Do Oázy-centra denních služeb sháníme
pár věcí. V souvislosti s výstavou k 20. výročí: staré hodinky (na výstavu, bez vracení).
Do keramické a rukodělné dílny: tyčový mixér (na rozmíchávání
glazur); uzavíratelné nádoby (kyblíky, dózy) na glazury; starší fén (na
dosoušení keramiky, hedvábí a batiky); napařovací žehličku. Můžete-li
věnovat výše zmíněné věci, přineste je, prosím, na recepci Charity. Za
vaše dary děkujeme.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2015/2016.
Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického
náboženství. Seznámí se postupně s obsahem Bible, se základy křesťanství a se zásadami
křesťanského života. Výuka je zařazena do školních vzdělávacích programů ZŠ.
O podrobnostech celoroční organizace výuky ve škole budete informováni nejpozději
první týden v září a to na nástěnce v kostele sv. Bartoloměje a ve Farních informacích farnosti Zábřeh.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje nebo na faře v Zábřeze. Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře. V případě dotazů se můžete informovat na telefonním čísle 731 621 288.
Mgr. Jana Kratochvílová
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 15. července 2015
od 9 hod. do 15.30 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 další pracovnicí, která
má na starost energie pro domácnost. 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

Ohlášky

V sobotu 4. července vstoupí do stavu manželského:
v kostele sv. Barbory v Zábřeze Kamil Stryk z Nemile a Jana Krejčí ze Štítů,
v kostele sv. Mikuláše v Maletíně Jan Široký a Miroslava Poulíčková z Mohelnice.
V sobotu 11. července 2015 v klášterním kostele na Hoře Matky Boží v Králíkách
přijmou svátost manželství Petra Pavlusiková z Výčap a Šimon Kolčava z Dubicka
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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