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2. 8. 2015
Ročník XXII., 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

brno, náměsTí svobody
17. října 2015

„Chléb z nebe 
vám nedal Mojžíš, 
ale pravý chléb z nebe 
vám dává můj Otec; 
neboť chléb Boží je ten, 
který sestupuje z nebe
a dává život světu.“

Jan 6,32-33

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

Žalm 78   nebeský pokrm dal jim Hospodin.
1: Ex 16,2-4.12-15     2: Ef 4,17.20-24       Ev. Jan 6,24-35 
Ordinárium: Ebenovo č. 504           příště latinské č. 509 
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sváTKy a PamáTKy TÝdne
Úterý 4. srpna Památka sv. Jana Marie Vianneye 
Bůh Otec pozoruje se zalíbením srdce Nejsvětější Panny Marie jako mistrovské dílo svých ru-
kou. Každý miluje své dílo, zvláště když se dobře povedlo. Bůh Syn pozoruje srdce své Matky 
jako pramen, z něhož čerpal krev, kterou nás vykoupil. Duch Svatý pozoruje její srdce jako 
svůj chrám.(Z promluv sv. J.M. Vianeye na www.fatym.com/taf/knihy/vianney4.htm)
Čtvrtek 6. srpna  Svátek Proměnění Páně
Sobota 8. srpna Památka sv. Dominika, kněze 

maleTín. Tuto neděli 2. srpna v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Miku-
láše v Maletíně.  P. František Eliáš

Ke svátosti smíření v kostele sv. bartoloměje v zábřeze můžete přistoupit 7. srpna, 
o prvním pátku v měsíci od 15.30 hodin.  P. František Eliáš

PraHa. Sejde-li se dostatečný počet poutní-
ků, můžeme zopakovat v sobotu 15. srpna výpra-
vu do Prahy na významná místa naší historie. Ten-
tokrát bude výprava jednodenní s odjezdem vlaku 
ze Zábřeha ve 4.07 hod. Hlavním cílem bude kostel 
sv. Vojtěcha a sv. Markéty na Břevnově, Bílá Hora 
a část vnitřní historické Prahy.              

PoUŤ a oslava ve vizoviCíCH. Od mého odchodu ze 
Zábřehu uplynulo začátkem letních prázdnin již šest let. Přes-
tože mi Bůh za tuto dobu svěřil nesčetné množství povinností 
i úkolů a současně postavil do cesty zástupy lidí, stále rád vzpo-
mínám na rok prožitý ve farnostech Zábřeh, Zvole, Klášterec, 
Svébohov, Jedlí a Maletín. Byl to náročný rok, přesto zůstává ne-
smazatelně uložen v paměti i v srdci.
Bůh je štědrý. Dopřál mi nejen se s vámi poznat, ale nyní mi také 
dává příležitost poděkovat za 40 let života. A protože je tím nejú-
žasnějším režisérem, připravil mi tuto možnost na neděli 9. srp-

na, kdy budeme při mši svaté v 15 hodin oslavovat v mém farním kostele ve Vizovicích 
patrona kostela i farnosti sv. Vavřince, a kdy se přesně ve stejný den završí čtvrté desetiletí 
mého života.
 Všechny vás na tuto slavnost srdečně zvu. Udělejte si čas a přijeďte. Rád vás opět uvi-
dím, rád se podívám, jak vyrostly vaše děti či vnoučata a také rád navážu na rozhovory, 
které jsme při rozlučce v neděli 19. července 2009 na excelentně uklizeném farním dvoře 
nestihli dokončit.      P. Jindřich Peřina

Ohlášky
V sobotu 15. srpna ve farním kostele v Klášterci si vzájemně udělí svátost manželství

Miroslav Knápek a Hana Balcárková z Klášterce-Olšan

P. František Eliáš



3

červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 26. července: Domov důchodců sv. Zdislavy 112, Červená Voda 3.240, 
Jakubovice 584, Janoušov 2.283, Písařov 1.877 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
*  PoUŤ v janoUŠově. Tuto neděli 26. července vás farnost Jakubovice všechny sr-
dečně zve na pouť do Janoušova, mše svatá začíná ve 14.00 hod.
*  PoUŤ na KříŽovoU HorU. Farnost Červená Voda všechny srdečně zve v neděli 
9. srpna na pouť na Křížovou horu u Červené Vody, mše svatá začne v 10.30 hod. 
 V Červené Vodě pak bude mše svatá ještě v 16.00 hod. P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

sbírky z neděle 26. srpna: Loštice 2.814, Moravičany 1.261 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaše dary.  P. Miroslav Obšivan
PoděKování. Vyslovuji poděkování všem, kteří pracovali na úpravách farních prostor 
a těm, kteří se přičinili o zdárný průběh tábora pro děti a mládež na farním dvoře v Mora-
vičanech.  P. Miroslav Obšivan 

mohelnicko mohelnicko mohelnicko

sbírky z neděle 26. července: Mohelnice 5.011; Úsov 2.913 (na opravu kostela); Studená 
Loučka 340 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
PoUTní mŠe svaTá Ke CTi svaTÉHo roCHa bude sloužena v neděli v kostele sva-
tého Jiljí v Úsově 16. srpna v 8 hodin. 
 Pro poutníky u kaple svatého Rocha ve středu 19. srpna v 16 hodin.

postřelmovsko    postřelmovsko

mimořádná příležitost ke svátosti smíření před a o prvním pátku v měsíci bude: 
ve středu v Lesnici od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od 
16.00 hodin.  P. Vladimír Jahn

štítecko štítecko štítecko

sbírky z neděle 26. července: Štíty 2.520; Cotkytle 620; Horní Studénky 1.150 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 26. července: Lubník 670, Tatenice 2.900, Hoštejn 13.214, Kosov 430 Kč.  
 Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
mimořádná změna! v sobotu 8. srpna budou mše svaté s nedělní platností v Lubní-
ku, v Tatenici, v Hoštejně a to souběžně v 18.30 hod.
v neděli 9. srpna nebUdoU mŠe svaTÉ v lubníku, v Tatenici, v Hoštejně a v Kosově.                                               
PoUŤ K Panně marii na KorUně oslavíme v neděli 16. srpna. mše svatá začíná ve 
14.30 hod.                                                  P. Jaroslav Přibyl
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sbírky z neděle 26. července: Zábřeh 8.580; Jedlí 1.800; Svébohov 1.400; Klášterec 1.640; 
Zvole 8.030 Kč. dary zábřeh – na kostel sv. Barbory 500; na potřeby farnosti 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

mariánsKÉ PoUTě v srPnU
Hlavní PoUŤ K Panně marii PomoCnÉ 
ve zlaTÝCH HoráCH 
soboTa 8. 8. 2015
9.00 hod. – začátek křížové cesty ze Zlatých Hor od areálu Bohema
11.00 – mše svatá celebrovaná arcibiskupem Janem Graubnerem 
14.00 – svátostné požehnání a uctění relikvií sv. Jana Pavla II.
Autobus z Jeseníku od fary vyjíždí v 8.00 hod., z vlakového nádraží Zla-
té Hory pojede v 8.45 hod. Více informací na tel.: +420 584 425 916, 
e-mail: mariahilf@mariahilf.eu

PaTroCiniUm kostela Panny Marie na Nanebevzaté oslavíme ve farnosti 
Svébohov v neděli 16. srpna. Mše svatá v 10.30 hod., svátostné požehnání ve  

            14.30 hod. 
PoUŤ K Panně marii nanebevzaTÉ ve Štítech se koná v neděli 16. srpna. Mše 
svaté v 9 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.
 

PoUTní slavnosT na Hoře maTKy boŽí U KrálíK 16. 8. 2015
10.00 hod. mše svatá, hlavní celebrant Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký
12.30 hod. koncert skupiny Paprsky, 15.00 mše svatá
16.30 hod. koncert Filharmonie Hradec Králové s hosty z Německa
Hlavní PoUŤ na svaTÉm HosTÝně. V sobotu 15. srpna při titulární slavnosti mši 
svatou v 10.15 hod. celebruje otec arcibiskup Jan Graubner. Také v neděli 16. srpna o hlav-
ní pouti celebruje otec arcibiskup Jan Graubner mši svatou v 10.15 hod. 
svaTÝ KoPeČeK U olomoUCe - slavnosT nanebevzeTí Panny marie
16. - 18. 8. odPUsTKovÉ slavnosTi
16. 8. – mše sv. v 7.30, 9.00, 10.30 a 15.00 hod.; 17. 8. – mše sv. v 9.00 a 17.00, mezi nimi 
adorace; 18. 8. – mše sv. v 9.00 a 17.00 hod., mezi nimi adorace.

leToŠní PoUTě na vřesovÉ sTUdánCe 
sobota 29. srpna a sobota 12. září. Mše svatá vždy ve 14.30 hod. 
(O obnově poutního místa Vřesová Studánka jste se mohli dočíst 
minulou neděli v příloze Katolického týdeníku č. 30)                 red. 
Na webových stránkách www.vresovastudanka.cz najdete prezen-
taci projektu a petici na obnovu poutního místa na Vřesové stu-
dánce /obnova kostelíka a turistické chaty/. Věřím, že připojíte svůj 
hlas ve prospěch tohoto výjimečného záměru, podpoříte autory a 
realizaci tohoto projektu. Přeji pěkné letní dny a vše dobré. 

Jaroslav Jašek
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
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