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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

brno, náměstí svobody
17. října 2015
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

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Žalm 34
1: 1 Král 19,4-8

2: Ef 4,30 – 5,2

Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

Okuste a vizte,
jak je Hospodin dobrý,
– blaze člověku,
který se k němu utíká.

Žalm 34
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Ev. Jan 6,41-51

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 10. srpna Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Úterý 11. srpna
Památka sv. Kláry, panny
Středa 12. srpna
sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
„Neodpuštění, zatrpklost, horkost a hněv jsou jako čtyři stěny vězeňské cely. Odpuštění je
klíč, který otvírá dveře a dovolí ti vyjít ven.“ Tato slova najdeme ve spisech svaté Jany de
Chantal, která v roce 1610 spolu se svatým Františkem Saleským založila řeholní společenství
Navštívení Panny Marie.
Pátek 14. srpna
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
Sobota 15. srpna Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

lošticko

lošticko

lošticko

POZVÁNÍ NA POUŤ DO KRAKOVA. Náš spolubratr, otec Ján Jakubovič, CM organizuje spolu s farníky z Dobrušky pouť k Božímu milosrdenství do Krakova a má v autobuse
ještě 15 volných míst. Termín poutě je od 23. 8. do 26. 8. 2015. Cena je 1.850 Kč.
Odjezd z Loštic od kostela je v neděli 23. 8. ve 14.00 hod. V ceně je ubytování, přeprava,
snídaně a večeře. Plánované zastávky jsou ve Vadovicích, Lagievnikách a v Osvětimi.
Nahlásit se můžete nejpozději do 15. srpna.
P. Miroslav Obšivan
MOTTO:, ,Být stromem, který dává stín, být paprskem světla
na ztemnělém soutoku cest, být kamením, které jednou z rozvalin vezmou a vloží do základů měst, být slovem, které v nás nepřestává znít a nakonec být ještě kapkou v dešti, na kterou v horku čeká žíznivá zem . . .“
Děkujeme našemu Pánu za poctivou a obětavou kněžskou
službu našich misijních kněží otce Miroslava Obšivana, Mgr.
CM a otce Jozefa Nogy ThLic., CM, kteří starostlivě a s láskou
pečovali o farnost Moravičany a Loštice. Děkujeme za jejich
čas a lásku, kterou věnovali zvláště dětem a mládeži. Po náročné práci na vinici Páně odcházejí z naší farnosti na nová působiště - na Slovensko a do Hondurasu.
Rádi bychom jim vyjádřili svoji úctu a vděčnost za vše, co pro nás vykonali a rozloučili se s nimi v sobotu 15. srpna 2015 v 16.00 hod. na farním dvoře v Moravičanech při
přátelském posezení a v neděli 16. srpna 2015 v 8.00 hod. při mši svaté v chrámu sv.
Jiří v Moravičanech.
Ať jim Pán žehná a dává sílu do dalších let kněžského a misijního povolání. Matka
Boží Panna Marie, nechť provází jejich kroky.
S díky za vše - vděční farníci z Moravičan, Doubravice, Mitrovic a ostatní přátelé!
***
BLAHOPŘEJEME paní Boženě Doubravové,
která začátkem srpna oslavila 83. narozeniny a děkujeme jí za starost
nejenom o hněvkovskou kapli ale také o nás, kteří se v kapli setkáváme.
Přejeme hojnost Božích milostí a ochranu Panny Marie.
		
spoluvěřící z Hněvkova
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 2. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 272, Červená Voda 2.425, Jakubovice 532, Písařov 986, Mlýnický Dvůr 762 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
* POUŤ NA KŘÍŽOVOU HORU. Farnost Červená Voda všechny srdečně zve na pouť na Křížovou horu u Červené Vody, mše svatá začne
tuto neděli 9. srpna v 10.30 hod.
V Červené Vodě pak bude mše svatá ještě v 16.00 hod.
* POUŤ DO JAKUBOVIC. Farnost Jakubovice zve srdečně všechny v sobotu 15. srpna na pouť k Panně Marii Nanebevzaté. Mše svatá ve
14.30 hod.
Po skončení mše svaté se koná tradiční, již 33. ročník KOŠT VÍNA.
* POUŤ DO ŠANOVA. Farnost Červená Voda zve všechny srdečně na pouť do Šanova,
a to v neděli 16. srpna v 9.00 hod. Večerní mše sv. v Červené Vodě již nebude.
KONCERT SKUPINY PAPRSKY. V předvečer pouti v sobotu 15. 8. v 18.00 hod. bude
v šanovském kostelíčku koncert skupiny Paprsky.
P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 2. srpna: Mohelnice 6.273; Úsov (na opravu kostela) 1.348; Studená Loučka
570 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 16. srpna bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 5.760 Kč)
a v Chromči (minule 4.200 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost!
		
P. Vladimír Jahn
V úterý 11. srpna v 18 hod. vystoupí v kostele v Lesnici Prokopovo potulné divadlo z Rapotína a představí legendu o sv. Prokopovi.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 2. srpna: Lubník 930, Tatenice 2.250, Hoštejn 1.100, Kosov 560 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ K PANNĚ MARII oslavíme NA KORUNĚ v neděli 16. srpna. Mše
svatá začíná ve 14.30 hod.
ADORAČNÍ DEN farnosti Lubník prožijeme v pondělí 17. srpna. Výstav Nejsvětější sv. bude v 15.00 hod. Zakončení mší sv. v 18.30 hod. P. Jaroslav Přibyl

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 2. srpna: Štíty 2.650; Cotkytle 610; Horní Studénky 1.000 Kč .
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ ve Štítech se koná v neděli 16. srpna. Mše
svatá v 9 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.
P. Josef Altman
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Sbírky z neděle 2. srpna: Zábřeh 9.450; Jedlí 1.800; Svébohov 1.300; Postřelmůvek 400;
Klášterec 1.420; Zvole 3.910 Kč.
DARY: Zábřeh – růžencové společenství na opravu fary 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci červenci jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory částkou 1.980 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
SVÉBOHOV. Patrocinium kostela Panny Marie Nanebevzaté oslavíme v neděli 16. srpna.
Mše svatá v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.
MALETÍN. V kostele sv. Mikuláše v Maletíně bude v slavena mše svatá v neděli 16. srpna
v 15.00 hod.
P. František Eliáš
POUŤ DO PRAHY. Někteří zájemci se již ozvali a proto se v sobotu 15. srpna vydáme do Prahy na Bílou Horu, Břevnov a další
významná místa naší historie.
Tentokrát bude výprava jednodenní s odjezdem ze Zábřeha vlakem Regiojet ve 4.07 hod.
Kdo se chystá k nám přidat, nemusí nikomu nic hlásit, jen si zajistí jízdenku. Sejdeme se až na nádraží.
P. František Eliáš
SRPNOVÉ SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ. V srpnovém téma
„Orientace v právních otázkách – oblasti zastupování člověka před zákonem“ lektorka Zdeňka Hrubá poradí, jak pomoci blízkému, když má potíže
rozhodovat se a právně jednat a jak jej v tomto případě ochránit. Pečovatelé se dozvědí, jaké formy podpory či ochrany mohou využít, co jednotlivé
formy znamenají pro ně i pro blízkou osobu, kde a jak o ně požádat.
Setkání proběhne ve středu 19. srpna 2015 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity
Zábřeh. Srdečně Vás zveme.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
ZÁBŘEH – PATROCINIUM, HODY FARNOSTI
a ADORAČNÍ DEN.
V pondělí 24. srpna o svátku sv. Bartoloměje se začneme připravovat
celodenní adorací na zábřežské patrocinium a hody.
Začneme mší svatou v 9.40 hod., a po té bude následovat adorace před
Nejsvětější svátostí, kterou „štafetově“ povedou jednotlivá společenství. Den ztišení před Pánem zakončíme mší svatou v 18.00 hod.
V neděli 30. srpna na závěr prázdnin oslavíme patrocinium našeho farního a děkanského kostela sv. Bartoloměje a tím začne období
„hodů“ v našem děkanátu. Bohoslužby budou v obvyklých hodinách
a navíc svátostné požehnání ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
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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