15. 5. 2016
Ročník XXIII., číslo 19
slavnost
seslání ducha svatého

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, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů
a posvěcuješ ji svým Svatým Duchem;
sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících
provázej působením své milosti jako na počátku,
když se začalo šířit tvé evangelium.
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 104

Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvářnost země

1: Sk 2,1-11

2: 1 Kor 12,3b-7.12-13

Ordinárium: latinské č. 509

příště Olejníkovo č. 502

„Přijměte Ducha svatého!
Komu hříchy odpustíte,
tomu jsou odpuštěny,
komu je neodpustíte,
tomu odpuštěny nejsou.“
1

Ev. Jan 20,19-23

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 16. května Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Středa 18. května Svatého Jana I., papeže a mučedníka
Čtvrtek 19. května Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pátek 20. května
památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze
Neděle 22. května SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
 Tuto neděli v 15.00 budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
		
P. František Eliáš
KONCERT AVE MARIA. Přijměte srdečné pozvání na koncert AVE MARIA s kapelou
CLASSIC BAND pod vedením Ivana Zely. Koncert se koná tuto neděli 15. května v 15
hod. v kostele sv. Barbory v Zábřeze.
Pavla Houserková
Na KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SLAVICE, který letos slaví desetiletí svého působení, jste zváni v sobotu 21. května v 17.00 hod. do kostela sv. Barbory.
Koncertu se zúčastní i hostující sbory ze Slovenska: ženský pěvecký ZOBORALJA Žirany
a smíšený pěvecký sboru GAUDIUM Komárno.
red.
V BARBORCE ZAHRAJE PRESTIŽNÍ SMETANOVO TRIO
V neděli 22. května vystoupí od 16 hodin v kostele sv. Barbory jeden z nejprestižnějších hudebních souborů současnosti – Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem
Páleníčkem.
Pořadatelé upozorňují, že vstupenky zakoupené v předprodeji jsou cenově zvýhodněny,
levnější vstupné mají rovněž držitelé karty Bravo Zábřeh.
PhDr. Zdeněk David

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO vás zve:

V úterý 17. května od 9.30 hod. na besedu „Co jste chtěli vědět o logopedii a báli jste se zeptat“ s Mgr. Jiřím Křížem, klinickým logopedem
 v úterý 24. května od 9.30 hod. ke zhlédnutí videa „Výchova nevýchovou,
tři typy rodičů. Po skončení projekce bude beseda.
 V úterý 31. května v 9.30 hod. vás zveme na besedu s Mgr. Josefem Kroulem „Co se ve
škole (ne)změnilo“. Pro bližší informace čtěte web www.hnizdozabreh.cz.
		
Irena Švédová



Národní pouť
k Božímu milosrdenství
KRAKOV LAGIEWNIKI
28. 5. 2016
se blíží!
2

Pozvánka

„Důvěřuj Bohu, On se tě ujme,
choď cestou přímou a doufej v Něho.“
Sirachovec. 2,6
V sobotu 21. května v 15.00 hod. chci poděkovat při mši svaté
v chrámu svatého Bartoloměje v Zábřeze Pánu, našemu Bohu,
dárci časného i věčného života, za uplynulých 60 let pozemského
putování a zároveň za blížících se 30 let kněžství.
Poté Vás srdečně zvu k přátelskému popovídání a pohoštění
do Katolického domu v Zábřeze.
František Eliáš, kněz Kristův
POJEĎTE S NÁMI NA SV. HOSTÝN. Zveme Vás na tradiční jarní
pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo, která se uskuteční
v úterý 31. května.
Na zpáteční cestě pak navštívíme Kroměříž s farním kostelem sv. Mořice – nynějším působištěm nám dobře známého Lva Eliáše OFM Cap.
Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel.
731 465 717, nebo Josef Flášar, tel. 737 618 172. Odjezd v 7 hodin z Valové, cena 300 Kč splatná v autobuse.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
Pouť k Nejsvětější Trojici - pobožnost v neděli 22. 5. 2016 ve 14.30 hod. v Jedlí u Trojičky (Za horou).

MUSLIMSKÉ JARO, KŘESŤANSKÁ ZIMA. O současném pronásledování křesťanů na
Blízkém východě v historické perspektivě, přednáší Michal Řoutil, Ph.D. v úterý 31. května v 18.00 hod. v Katolickém domě.
Křesťané patří k původním obyvatelům zemí Blízkého východu a ještě na počátku 20. století činil jejich podíl v celkové populaci cca 20 %. Dnes se odhaduje na 3‒4 %. Jaké jsou
hlavní příčiny tohoto stavu? Co dnes prožívají křesťané v Turecku, Libanonu, Íránu, Egyptě, ale především v Sýrii a Iráku? Na tyto a další otázky se pokusí přednáška odpovědět.
		
ThLic. Jana Nováková, Ph.D.
ORELSKÁ ŽUPNÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK
V sobotu 4. června jsou zváni nejenom členové Orla na 1. ročník orelské poutě na Horu Matky Boží u Králík. Začátek v 10.30 hod., v 11.00
mše svatá.
Akce sportovního odpoledne: výlet k prameni Orlice, návštěva opevnění, skákací hrad,
posezení u táboru. Předpokládaný konec v 18.00 hod.
red.
ZVEME MLADÉ NA LETNÍ KŘESŤANSKÝ CAMP RAFT. Je určen pro mladé (16 - 25
let) a uskuteční se 7. - 12. srpna na Přístavu v Rajnochovicích.
Víc informací na internetových stránkách: mladez.ado.cz a na facebooku: raft.krestansky.
camp Těšíme se na Vás.
Kněží a mladí z Rajnochovic
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DUCH SVATÝ Jan 16,12-15

Ač církev každoročně slaví Seslání Ducha Svatého na apoštoly, Pannu Marii a později na další přítomné v počtu sto dvaceti,
kteří se v Jeruzalémě shromáždili ke svěcení „svátku týdnů“, který
se vztahoval na předání Zákona na Sinaji, přece můžeme říci, že
Duch Svatý je pro nás Bohem neznámým.
Velmi často se obracíme k Bohu Otci s prosbou o chléb, o zdraví nás a našich dětí, s prosbou o odpuštění hříchů. Často myslíme
na Synova slova a jeho příklad života, na jeho nevýslovnou lásku k nám, která vyvrcholila
jeho smrtí na kříži. To všechno je správné a spravedlivé.
Duch Svatý nám však může přitom zůstávat neznámým a zamlženým a to není malá
chyba. Přidržujeme se Boha Otce, neboť jeho je nebeské království, do něhož bychom se
jednou rádi dostali. Snažíme se získat Synovu přízeň, neboť nás bude jednou soudit. Otec
nás nepřijme do království nebeského, když nás Syn neuzná za toho hodné. A Syn nás určitě nedoporučí, když nám bude chybět svatost duše. Nuže a jsme u toho. Nebudeme mít
ani zásluhy, ani ctnosti, ani milosti, když nám je nedá Duch Svatý. Je sice v pořadí božských
osob třetí, tedy poslední, ale v díle naší spásy je první. On je rozdavatelem Synových milostí, Posvětitelem, Dovršitelem všeho duchovního.
Poznejme se s ním. Je neviditelný a nehmatatelný, jako každý duch. Ale nějak ho přece
jen můžeme poznat. Můžeme se o něm dozvědět z účinků a symbolů, pod kterými se nám
ukazuje. Při křtu Ježíšově v podobě holubice, při proměnění Páně v podobě světelného oblaku. Kristus vdechl Ducha Svatého apoštolům, když jim dával moc odpouštět hříchy a zjevil se o slavnosti Letnic v podobě ohnivých jazyků. Symbolem Ducha Svatého je tedy také
oheň. Pomocí tohoto symbolu si jej můžeme trochu připodobnit.
Když se naše auta dávají do pohybu a ženou se silnicí, příčinou je oheň, který zapaluje benzinovou směs. Když posíláme do vesmíru tuny kovu jako rakety – i zde dává tomuto
zařízení hnací sílu oheň. A když se při slunečním nebo umělém svitu kocháme pohledem
na stvořené krásy přírody, zase je to oheň, který zahání tmu. Oheň slunce, oheň žárovek.
A podobně působí v našich duších Duch Svatý. On je oheň, který nám dává vnitřní sílu,
světlo poznání a hřejivé teplo lásky.
Před lety zažili diváci německé televize překvapení, když populární hlasatelka oznámila: „Dnes naposledy vystupuji před vámi v roli televizní hlasatelky, odcházím do kláštera.
Není to z nešťastné lásky ani z nedostatku popularity, ale z lásky k Ježíši Kristu, kterému
se chci zasvětit.“ A jako každý večer, tentokrát už ale naposledy popřála divákům „Gute
Nacht“. Hle – dílo světla a lásky Ducha Svatého. Takových příkladů bychom mohli jmenovat stovky.
Bratři a sestry jestli pociťujete, že vaše vůle je slabá, vaše mysl nedostatečná, cítíte chlad
ve svém srdci, nezapomínejte na toho, kterého nám Ježíš Kristus poslal a bez jehož síly bychom byli slabí, bez jeho světla slepí, bez jeho lásky vyprahlí. Proto v Ducha Svatého nejenom věřme, ale k němu se modleme a vyprošujme si u něho světlo a oheň víry, důvěru
a lásku. Amen.
P. Antonín Pospíšil

Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo.
Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň. Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je. (Bl. Miriam od Ježíše ukřižovaného, OCD)
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CHARITA ZÁBŘEH
CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá osobní asistent(k)y pro zajištění dopomoci seniorům i lidem s postižením. Jedno pracovní místo obsazujeme
ve stacionáři.
DOMOVINKA na Leštinské ulici v Zábřehu hledá dalšího asistenta-ku,
která bude mobilní a péči bude poskytovat v domácnostech klientů na Zábřežsku a Mohelnicku. Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz
SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ. V květnu si budeme nejen povídat, ale i ochutnávat. Tématem našeho setkání bude „Výživa v nemoci“. Vedle osvojení základního názvosloví se seznámíme s možnostmi náhradní stravy, specifickými výživovými situacemi, získáme přehled o sortimentu přípravků pro podporu výživy nemocných a dozvíme se, jaké
jsou nároky na přípravky a jejich hrazení z veřejného zdravotního pojištění.
Setkání proběhne ve středu 18. května od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
Lektoruje Mgr. Marta Třísková, DiS.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
DĚKUJEME všem pracovníkům Charity Zábřeh za jejich obětavou a lidskou péči,
MUDr. Anně Pekové a otci Františkovi za duchovní podporu a vedení v nejtěžším období
života našeho tatínka.
S úctou a velkými díky rodiny Janíčkova a Mílkova

Co najdete v KT č. 20 na tento týden:
Po stopách kostelů císaře Karla IV.; Světla a stíny církve doby Karla IV.; Perspektivy – Umíme v církvi diskutovat?; Jan Pavel II. viděl koncil jako potvrzení přítomnosti Ducha Přímluvce v církvi…

Ohlášky
V sobotu 28. května v Zábřeze přijmou svátost manželství

Libor Viktorin a Eva Krobotová ze Zábřeha

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 8. května: Loštice 2.653, Moravičany 1.728 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
V neděli 22. května, na Slavnost Nejsvětější Trojice bude
v Doubravicích mše svatá ve 14.00 hod. sloužena za živé
a zesnulé obyvatelé Doubravic.

P. Kristián Libant, CM
Moravičany

Za požehnání pro letošní sklizeň se budeme modlit při požehnání polí, které bude v Lošticích 18. května a v Moravičanech 19. května 2016 po večerních mších svatých, se začátkem v 18.00 hod.
P. Kristián Libant
Bůh stvořil zemi a dává jí plodnost. Děkujme mu za to a prosme ho o požehnání, aby naše
úsilí vynaložené na její obdělávání nepřišlo na zmar, ale přinášelo svůj užitek.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 8. května: Domov důchodců sv. Zdislavy 128, Písařov 592, Jakubovice
521, Červená Voda 1.722 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Všechny srdečně zveme na pouť do Hartíkova, ke kapličce Zmrtvýchvstání Páně
v neděli 15. 5. Mše svatá začne v 15.00 hod.
 Biřmovanci se setkají v neděli 15. 5. v 17.30 v Červené Vodě – setkání s Marcelou Holeňovou z Betléma nenarozeným – srdečně jsou zváni i všichni ostatní zájemci.

Na neděli Seslání Ducha Svatého otvíráme Farní evangelizační
buňky
Zájemci, kteří by se o buňkách chtěli více dozvědět, podívat se na setkání buňky a případně se stát i členem některé z nich, se mohou obrátit
na některého z vedoucích: Červená Voda – Marta Víchová 724 042 933,
marta.sanov@seznam.cz; Mirka Kopecká 731442851, mirka.poradna@seznam.cz; Písařov – Alena Hlásná 728324581, Alena.Hlasna@seznam.cz; Zábřeh – Mirek Hroch 731 626 512, mirek.hroch1@seznam.
cz; Markéta Peichlová (mládežnická buňka) 775 669 728,
Marketa.pei@seznam.cz.
Podrobnější informace o Farních buňkách zde: http://www.evangelizacnibunky.cz
		
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

POZVÁNKA NA „MÁJOVÝ KONCERT“
Farnost Lesnice a Obecní úřad Lesnice Vás zvou na „Májový koncer“, který se uskuteční
v neděli 22. května 2016 ve 14.00 hod. ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici. Účinkují: sólistka operety Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Jana Kurečková – zpěv,
Petr Strakoš – varhany, David Škařupa – trubka a zpěv, Tomáš Vzorek – housle a zpěv.
V programu zazní slavné skladby našich i světových autorů. Vstupné dobrovolné.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 8. května: Lubník 880; Tatenice 1.230 (+ 2.000 dar); Hoštejn 1.000; Kosov
1.100 Kč (na církevní školství). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 15. května v 18 hod.
Změny mší svatých:
v sobotu 21. 5. v 18.30 hod. bude slavena mše svatá v Lubníku (v neděli nebude)
v neděli 22. 5. budou mše svaté: v Kosově 7.30; v Hoštejně 8.45 a v Tatenici 10.15 hod.
(první svaté přijímání dětí ).
P. Jaroslav Přibyl

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 8. května: Štíty 2.770; Cotkytle 510; Horní Studénky 1.150 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 8. května: Mohelnice 3.110, Úsov 941, St. Loučka 316 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z mohelnické kroniky – Dr. R. Jaschek LO 1956 – pokračování
Pro špatné počasí byly žňové práce skončeny až v srpnu. Ponejprv
byly oslaveny dožínkami 2. září. Z iniciativy farářovy byla, zatímco na
náměstí vyhrávala hudba, v kostele na poděkování celebrována zpívaná mše svatá…
Nový školní rok přinesl zase obvyklé přihlašování do náboženství.
Výsledek byl tento:
1. osmiletka – 151 žáků/ 6 hod. týdně; 2. osmiletka – 154 žáků/ 6 hod. týdně.
Obecné školy: Květín a Křemačov – 18 žáků/1 hod. týdně; Libivá – 9 žáků/ 1 hod. za 14
dnů;
Slavoňov – 7 žáků/ 1 hod. měsíčně.
Na každé osmiletce je 550 žáků. Tedy asi z 1.100 žáků je přihlášeno jen 305 žáků. To je
slabá třetina!! Jistě smutný poměr!! Osmé třídy náboženství nemají a venkovští žáci pro nepříznivé autobusové spojení se neradi přihlašují.
ONV určil pro vyučování náboženství na 1. osmiletce dp. faráře Schestaga na 4 hod., dp.
faráře Dr. Jaschka na 2 hod. Na 2. osmiletce dp. faráře Dr. Jaschka 4 hod. a dp. faráře Gregorka (Kryla) 2 hod. do Slavoňova. Do Květína a Libivé docházel dp. Farář, Dr. Jaschek,  Křemačov připadl dp. Krylovi. Tak mohlo počátkem října začíti vyučování náboženství.
Pro malou návštěvu večerní růžencové pobožnosti byla tato zastavena a modlívali jsme
se ráno růženec při mši svaté a po mši svaté loretánskou litanii. Ze stejného důvodu se také
ponejprv nekonala dušičková pobožnost v oktávě dušiček.
Oslava adventu byla s pravidelnými roráty, účast na nich byla uspokojivá, na čemž měl
patrně i zásluhu krátký advent.
Vánoční svátky byly oslaveny dle možnosti s jedním knězem v místě. Přijetí svatých svátostí věřícími bylo ze strany dospělých slabší než jiná léta.
Výroční matriční zpráva vykazuje 18 svatých křtů, 19 svátostí manželství, 37 církevních
pohřbů – v obvodu celé farnosti.
Celkem lze říci: v mnohých věcech byla tvrdá skutečnost života silnější, než dobrá vůle
duchovní správy! A to je škoda!
PS: pro domácnost farářovu znamenal těžkou ránu „odprodej“ velké farní zahrady za
„pomoci“ KNV a ONV a za souhlasu arcibiskupské konsistoře……
(pozn. Zahrada bývala na Třebovské ul. mezi Černým křížem a domem č. 36 v místech
dnešního obchvatu směr Zábřeh. O zahradu měli zájem všichni majitelé domků po pravé
straně Sportovní ulice. Každému z nich byl přidělen tak široký pás zahrady, jak široká byla
jeho parcela, na které jeho domek stál. Faráři zůstal zbytek zahrady, který byl tak široký, jak
dlouhá byla farská stodola. Farář to považoval za velkou ztrátu pro jeho domácnost.
H. Bartoš
HUMOR KOŘENÍ ŽIVOTA: Během večerní adorace věřící klečí před Nejsvětější svátostí. Kostel je naplněn atmosférou zbožnosti a ticha. Najednou začne někomu zvonit mobilní telefon. Jeho
majitelka ho hledá v tašce a pak podrážděně nahlas říká: „To nevidíš, že tady všechny rušíš?“
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TUTO NEDĚLI JE VE FARNOSTECH SBÍRKA
NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
Sbírky z neděle 8. května: Zábřeh 9.860; Jedlí 2.800; Svébohov 1.600; Klášterec 1.120;
Zvole 3.650; Postřelmůvek 1.470 Kč. DARY: Zábřeh – na církevní školství z Ráječka 3.000;
na Haiti 1.000; na misie 1.000; na „Cestu 121“ 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na likvidaci lepry. Ze Zábřehu byla dne 8. května odeslána částka 3.100 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková

DOMÁCÍ HOSPIC - MODERNÍ A KVALITNÍ DOPROVÁZENÍ
NEMOCNÝCH V TERMINÁLNÍM STADIU

Domácí hospicová péče Charity Zábřeh pomáhá pacientům v terminálním
stadiu nevyléčitelných nemocí důstojně dožít v domácím prostředí. Díky několika projektům, které Charita v současnosti realizuje, může jim i jejich rodinám
nabídnout nové možnosti pomoci.
Plnička kyslíku a osm plnících lahví je část z nového vybavení, které bude
nemocným v nejbližší době sloužit. Přenosná láhev vydrží pacienta zásobovat
kyslíkem až deset hodin a on se tak může dostat i ven na zahradu nebo si splnit své přání
a podívat se například na místa, kde se narodil nebo prožíval dětství.“
Další zdravotnické prostředky, které budou pořízeny, jsou elektrické polohovací postele s antidekubitními matracemi, tonometry, glukometry, pulsní oxymetry a zdravotní brašny
pro všechny sestry. Ty si také zvýší svou odbornost vzděláním v péči o pacienta s tracheostomií, šest z nich absolvuje certifikovaný kurz Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou a tři projdou přípravným kurzem ke zkoušce pro poradce pro pozůstalé.
Tým domácí hospicové péče loni doprovázel padesát hospicových pacientů a jejich rodin. Vedle odborné domácí zdravotní péče je nemocnému a rodině k dispozici také sociální
pracovník, pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služba, fyzioterapeut, případně psycholog a kněz. Tým intenzivně spolupracuje s praktickými lékaři a s lékařkou z ambulance bolesti. S rodinou jsme v kontaktu i po odchodu jejich blízkých. Máme vyškolené dva
poradce pro pozůstalé, kteří poradí a pomohou například s vyřizováním pohřbu, ale také
mohou doprovázet rodinu v těžkých chvílích po ztrátě blízkého.
Projekty „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“
a „Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů“ byly podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR (Supported by a grant
from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union).
Koordinátorkou domácí hospicové péče je Marta Třísková, tel. 736 510 816,
mail: domaci.hospic@charita.cz .
Jana Skalická
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