22. 5. 2016
Ročník XXIII., číslo 20
slavnost
nejsvětější trojice

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 Otče, tys poslal světu svého Syna a Svatého Ducha,
a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života;
dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali,
abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se
společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách.
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 8 Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
1: Př 8,22-311

2: Řím 5,1-5

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

příště Břízovo č. 503

Trojjediný Bůh,
Otec i Syn i Duch svatý,
nám prokázal své milosrdenství;
chvalme a oslavujme ho navěky.

(vstupní antifona)
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Ev. Jan 16,12-15

TUTO NEDĚLI 22. KVĚTNA:
 Pouť k Nejsvětější Trojici - pobožnost ve 14.30 hod. v Jedlí u Trojičky (Za horou).
 Mše svatá v 15.00 hod. v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
KONCERT AVE MARIA. Přijměte srdečné pozvání na koncert AVE MARIA s kapelou CLASSIC BAND pod vedením Ivana Zely. Koncert se koná tuto neděli 22. května
v 18.00 hod. v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Zvoli.
		
Pavla Houserková
V BARBORCE ZAHRAJE PRESTIŽNÍ SMETANOVO TRIO
Tuto 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.
PhDr. Zdeněk David
Patrocinium kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů v Rájci oslavíme mší svatou v úterý 24. května v 18.00 hod.
P. Martin Rumíšek
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
V Jedlí bude vigilie slavnosti ve středu 25. května v 17.00 hod.
Mše svaté o Slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 26. května:
v Zábřeze, v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 a v 17.30 hod.,
v Klášterci v 17.00 hod., ve Zvoli v 18.00 hod.
a ve Svébohově v 18.00 hod.
P. František Eliáš

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO vás zve:

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 Josefem Kroulem „Co
se ve škole (ne)změnilo“.
Pro bližší informace čtěte web www.hnizdozabreh.cz.
Irena Švédová

ZAKONČENÍ MĚSÍCE PANNY MARIE

V úterý 31. května v 18.00 hod. zakončíme májový měsíc poutní mší svatou u Šubrtovy
kaple.
P. František Eliáš
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.
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KATOLICKÝ DŮM

Nejenom seniory zveme v úterý 24. května na tradiční Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje skupina ALBATROS ze Šumperka. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení
zajištěno.
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

VZDĚLÁVACÍ KURZ
V sobotu 28. 5. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční další přednáška v rámci Vzdělávacího kurzu. Přednášku s názvem
„Svátosti“ bude prezentovat zábřežský kaplan P. Martin Rumíšek.
Touto přednáškou pokračuje čtvrtý blok vzdělávání nazvaný „Liturgie“.
Dozvíme se něco o biblickém zakotvení svátostí, jejich smyslu, podstatě, podmínkách k udělování a jejich vzájemné návaznosti…
Přijměte srdečné pozvání.
Mgr. Luděk Diblík
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Dovolujeme si Vás pozvat na 29. ročník Setkání harmonikářů, které se koná v neděli
5. června od 14.00 hod. v kulturním domě ve Svébohově.
red.
KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ 6. – 10. 7. 2016
Více na http://konference.cho.cz .

Národní pouť
k Božímu
milosrdenství
KRAKOV
LAGIEWNIKI
28. 5. 2016
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NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 16,12-15

Slavíme svátek Nejsvětější Trojice a přitom vyznáváme, že je jeden Bůh. Víru v jednoho Boha ale vyznávají také židé i muslimové. My křesťané však věříme v jednoho Boha ve třech osobách. Je
to největší tajemství v křesťanské víře. Člověk by k tomuto poznání
svým rozumem vůbec nepřišel. I když dovedeme pochopit některé
věci vztahů osob uvnitř Trojice, v konečném důsledku je to pro lidský rozum nepochopitelné. To však neznamená, že věc není pravdivá, nebo že by se nezakládala na biblickém učení.
Bůh toto tajemství nezjevil ani ve Starém Zákoně, poněvadž lid
Izraele, který žil uprostřed národů, které uctívaly mnoho bohů, by
byl také nachýlen k polyteismu – mnohobožství.
Teprve s příchodem Ježíše Krista se stalo zjevným a sám nám
to řekl, že jediný Bůh je vlastně ve třech osobách jako Otec, Syn a Duch Svatý. Bůh tedy není
vznešený a mocný samotář, ale také není kolektivem tří samostatných jedinců, ale je dokonalým společenstvím tří božských osob.
Jak si toto tajemství aspoň trochu objasnit? Boží život je tak hluboký, že nestačí, aby byl
prožíván v jedné osobě. Bůh Otec proniká do hlubin svého bytí, poznává sebe a plodí Syna.
Bůh sice nemůže Boha stvořit, ale může ho poznávacím úkonem zplodit, a úkonem lásky vydechnout. Kdyby byl Bůh osamělý, nemohl by milovat od věčnosti. V hlubinách Nejsvětější Trojice stále pulsují, tepou dva proudy. Je to vzájemné poznávání a vzájemná láska Otce
a Syna, která „vydechuje“ třetí božskou osobu – Ducha Svatého.
Ježíš Kristus nám sdělil: „Já a Otec jedno jsme.“ (Jan 10,30) Ježíš se modlí ke svému i našemu Otci a dává nám svého Ducha Svatého, který je láskou Otce a Syna.
Křesťané se tedy nemodlí ke třem neznámým bohům, nýbrž k jedinému Bohu – Otci,
Synu a Duchu Svatému. Proto jsme byli pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. (Mt
28,19)
Církev ve všech svých modlitbách vzývá Boha ve třech Osobách. V tomto jménu se značíme křížem, v tomto jménu se modlíme. Je to základní modlitba. „In nomine Patris et Filii et
Spiritus sancti.“
Bůh je nekonečně větší, než jsme my, neměli bychom tedy očekávat, že Jej budeme schopni dokonale pochopit. Zkusme se soustředit na Boží velikost a na Jeho nekonečně vyšší podstatu než je ta naše. „Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak
nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!“
Bratří a sestry v Kristu. Kéž slunce Nejsvětější Trojice září a rozlévá své paprsky v našich
duších ustavičně.
„Velebena budiž svatá Trojice a nerozdílná Jednoto. Oslavujeme ji, poněvadž s námi učinila své milosrdenství. Proto sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku i nyní
i vždycky až na věky věků.“ Amen.
P. Antonín Pospíšil
Můj Bože v Trojici, tobě se klaním, pomoz mi zapomenout úplně na sebe, abych mohla spočinout
v tobě, nehybná a pokojná, tak jako by má duše již byla na věčnosti! Ať nemůže nic porušit můj
mír, a způsobit, abych vyšla z tebe, můj Nezměnitelný, ale ať mě každá minuta unáší dále do hlubin tvého tajemství! (Bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice)
Co najdete v KT č. 21: Volby 1946 – brána ke komunismu; Papež František: Sním o Evropě
jako matce; homilii kardinála Duky z děkovné mše k 700. výročí narození Karla IV. a mimo jiné
i stránku, která je věnována prvnímu svatému přijímání.
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 15. května, na církevní školství: Loštice 4.457, Moravičany 7.225 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
POUŤ NENÍ JEN NĚJAKÁ CESTA…
„Jestliže se i na běžné cesty vydáváme s modlitbou na rtech a poznamenáváme se křížem, na pouť měli bychom vykročit s ještě
větším vědomím významnosti. Pouť není jen to, co se odehraje
na poutním místě. Je to celá cesta, která vrcholí u svého cíle…“
Těmito slovy P. Piťhy z knížky „Jedeme na pouť“ si dovoluji
vzpomenout na krásné zážitky z poutě „Severní Itálií“, letos
od 8. – 14. května 2016.
Již samotná organizace této poutě byla poznamenána nepopulární událostí: výměnou kněží ve farnosti. Je – jak je. Už
P. Lubomír Konfederák, administrátor v Lošticích plánoval
uspořádat pouť do Severní Itálie… Po dobrých zkušenostech
Katedrála Nanebeevzetí
v letech uplynulých jsme oslovili CK Palomino a program se
Panny
Marie v Cremoně
„narodil“. Po různých peripetiích jsme v neděli 8. května 2016
přece jen startovali. A náš program? Nočním přejezdem jsme
v pondělí ráno byli v Sotto il Monte, rodišti sv. papeže Jana XXIII., kde byla sloužena mše
svatá a poté jsme navštívili rodný dům světce. Čekalo nás Miláno s věhlasným „dómem“
a hroby sv. Karla Borromee a sv. Ambrože. V dalším sledu: Torino – katedrála San Giovanni Batistta, kaple, kde je uchován originál „turínského plátna“, bazilika Panny Marie
Pomocnice křesťanů, kde jsem se modlili u hrobu sv. Jana Bosca a mysleli na naše ministranty u hrobu sv. Dominika Savia. Navštívili jsme přístavní město Janov s dómem San Lorenzo, s úctou postáli u rodného domu mořeplavce Kryštofa Kolumba (ten se zde narodil
31. 10. 1451 a zemřel ve věku 54 let ve španělském městě Valladolid – letos 20. května 2016
uplyne 510 let od jeho úmrtí…) a někteří vstoupili i do věhlasného mořského akvária…
Pater Lubomír vzpomínal v italském kolegiu Alberoni v Piacenze na své studentské časy
a odpoledne nás čekala Cremona s bazilikou a s muzeem houslí věhlasné značky Stradivari… Závěr bohaté poutě patřil Mnichovu, rodnému městečku papeže Benedikta XVI. –
Marktl am Inn a jedinečnému poutnímu místu Bavorska – Altötingu…
„Pouť má svou základní myšlenku, své téma. Kolem ní se odehrává všechno, co se na pouti
přihodí. Toho si musí být poutník vědom a být pozorný…“ (Petr Piťha: „Jedeme na pouť“)
Díky Bohu a Vám všem, kteří jste s námi to dobrodružství prožili!
P. Pavel, P. Kristián, P. Lubomír, bratr Jožka z Loštic a poutníci
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ. V kostele sv. Prokopa v Lošticích bude 29. 5. 2016
po nedělní mši svaté za dobrého počasí eucharistický průvod s oltáříky k místní základní
škole, Te Deum a svátostné požehnání. Průvod bude doprovázet dechovka a členové hasičského sboru.  Prosím rodiče s dětmi, aby připravili okvětní lístky a květiny, které by děti
během průvodu mohly sypat před nesenou Eeucharistií.
Příští neděli bude v Mitrovicích mše svatá v 17.00 hod. za živé a zesnulé obyvatele.
		
P. Kristián Libant
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 15. května na církevní školství: Domov důchodců sv. Zdislavy 91, Písařov 973, Jakubovice 873, Červená Voda 2.588, Hartíkov 600, Moravský Karlov 480 Kč. 		
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
-

Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 23. 5. v 17.00 hod. na
faře v Písařově.
Pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde v pondělí 23. 5. v 19.00 hod.na faře
v Červené Vodě.
Senioři se setkají ve čtvrtek 26. 5. v 8.40 hod. na faře v Červené Vodě.
Slavnost Těla a Krve Páně, mše svaté: Jakubovice čtvrtek 26. 5. v 16.00 hod.,
Červená Voda neděle 29. 5. v 8.30 hod., Písařov neděle 29. 5. v 10.30 hod.
Mše svatá v Domově důchodců sv. Zdislavy: pá 27. 5. v 16.00 hod. (pouť)
Mše svatá v Janoušově s udílením svátosti pomazání nemocných (podmínkou je být
vyzpovídán): neděle 29. 5. v 16.00 hod.
Biřmovanci se setkají v neděli 29. 5. v 17.30 hod.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

Sbírka na církevní školství: Postřelmov 5.206 Kč, Chromeč 2.850 Kč, Sudkov 1.150 Kč,
Lesnice 5.280 Kč, Dlouhomilov 300 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ oslavíme:
 v Chromči ve čtvrtek 26. května bohoslužbou v 17.00 a průvodem obcí v 18 hodin,
 Postřelmově v neděli 29. května bohoslužbou v 8.00 a průvodem obcí v 9 hodin,
 Lesnici v neděli 29. května bohoslužbou v 10.30 a průvodem obcí v 11.30 hodin.
-

Nedělní mše svatá v Chromči bude v sobotu 28. května v 18.00, v Sudkově v sobotu 28.
května v 16.30 hodin.
Biblická hodina bude v Postřelmově na faře ve středu 25. května od 19.30 hodin.
Všichni jste zváni.
P. Vladimír Jahn
POZVÁNKA NA „MÁJOVÝ KONCERT“. Farnost Lesnice a Obecní úřad
Lesnice Vás zvou na „Májový koncert“, který se uskuteční v neděli 22. května
2016 ve 14.00 hod. ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici. Účinkují:
Petr Strakoš – varhany, David Škařupa – trubka a zpěv, Tomáš Vzorek – housle a zpěv, nemocnou paní Kurečkovou nahradí výborná zpěvačka Irena Magnusková. V programu zazní slavné skladby našich i světových autorů. Vstupné dobrovolné.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 15. května na církevní školství: Štíty 3.510; Cotkytle 440; Horní Studénky 12.700 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ bude ve Štítech tuto neděli 22. května při mši svaté
v 9.00 hod.
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 15. května na církevní školství: Mohelnice 5.581, Úsov 1.837, St. Loučka
316 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 24. května ve 14.00 hod. se koná pravidelné setkání seniorů na faře.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

Z mohelnické kroniky – Dr. R. Jaschek LO 1957

Úmrtí faráře Schestaga a faráře Skopala.
Duchovní správa školní mládeže byla na 1. osmiletce velmi
narušena onemocněním dp. faráře Schestaga z Vyšehoří. 6. ledna si zlomil levou paži, v prvních postních dnech onemocněl,
a tak začalo velké ubývání pacientovo. Nedělními bohoslužbami
na Vyšehoří byl pověřen farář Dr. Jaschek. Bylo nutno v Mohelnici v neděli bohoslužby redukovat na dvě mše svaté.
Nečekaně přišla smutná zpráva z Maletína. Důstojný pán
provisor maletínský Ignác Skopal byl 15. května raněn mrtvicí
a 18. května jej zemřelého, za účasti 18 kněží, pohřbíval nejdůstojnější pán generální vikář,
prelát Josef Glogar. Následkem toho úmrtí bylo, že výpomoc na Vyšehoří byla Dr.Jaschkovi změněna na výpomoc v Maletíně a do Vyšehoří byl určen dp. farář Malíček z Loštic.
I stav dp. faráře Schestaga se zhoršil. Při přechodném pobytu v šumperské nemocnici si vyvrtl pravou ruku a byl nyní žebrák na obě ruce. Tak ležel zcela odkázán na cizí pomoc až ho zápal plic 3. 7. „sklátil“ do hrobu. I jej přijel dne 6. 7. na Vyšehorkách pochovat
nejdp. generální vikář a 22 kněží z okolí se rozloučilo s milým kolegou.
Kostelík na Vyšehorkách vyhořel
Osiřelé Vyšehorky stihla ještě větší rána: dne 8. 7., krátce po pohřbu farářově uhodil blesk do kostela se šindelovou střechou a ten vyhořel. Jistě veliká ztráta pro tak malou
obec, ale rozsáhlou farnost, avšak vlažnou!
Řádové sestry sv. Františka v Mohelnici
Dne 15. srpna 1957 nastoupily řádové sestry sv. Františka z olomoucké fakultní nemocnice ošetřovatelskou službu v domově odpočinku u mohelnického parku. Jistě se tak
nestalo z důvodů náboženských. Ale duchovní správa vítá tento fakt, ježto lze předpokládati křesťanské nakládání s těmi starci a babičkami, jejichž počet se plynule doplňuje.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 15. května na církevní školství: Lubník 2.040; Tatenice 2.000; Hoštejn
1.110; Kosov 1.800 Kč (+ 1.000 dar). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V HOŠTEJNĚ bude v neděli 5. června.
Změny mší svatých:
v sobotu 4. června bude v Kosově mše svatá s nedělní platností v 18.30 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírky z neděle 15. května na církevní školství: Zábřeh 22.190; Jedlí 3.500; Svébohov
2.600; Klášterec 1.990; Zvole 6.710; Maletín 1.540; Rovensko 2.290; Hněvkov 500 Kč.
DARY: Zvole – na církevní školství 2.000, na kostel ve Zvoli 500; Jedlí – na nová světla
700 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

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, další asistenta/ku, která bude mobilní a bude péči poskytovat v domácnostech klientů na Zábřežsku a Mohelnicku. Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz
PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli a přispívají Charitě svými dary
do pokladničky umístěné v kostele sv. Bartoloměje. Za období únor – duben 2016 byl její
výtěžek 283 Kč. Děkujeme vám za podporu charitního díla.
Pokud byste chtěli svoji Charitu podporovat pravidelně, můžete se zapojit do akce „Koruna denně pro Charitu“ či jednoduše odeslat dárcovskou sms ve tvaru DMS CHARITAZABREH na číslo 87777. Tyto prostředky budou využity na pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro seniory, nemocné a lidi s postižením. Více informací Vám podá
Jana Skalická.
DÁRKY K PRVNÍMU SV. PŘIJÍMÁNÍ A BIŘMOVÁNÍ. První svaté přijímání a udělení
svátosti biřmování je velká a jedinečná událost v životě každého, kdo tuto svátost přijímá.
Pro rodiče a kmotry to může být zase starost, jaký dárek dát na památku. S tímto úkolem
vám rádi poradíme v charitní recepci – prodejně Barborka. Můžete si zde vybrat ze široké
škály knížek různých duchovních i „neduchovních“ žánrů, modlitbiček a sešitků s citáty
a myšlenkami. Pokud nehledáte zrovna knížku, jistě si vyberete z nabídky křížků, obrázků, růženců, sošek a jiných upomínkových předmětů. Můžete si také nechat podle svých
představ udělat zdobenou svíčku přímo „na míru“ v naší chráněné dílně a přidat i nějakou
drobnost od našich klientů z denních stacionářů a centra denních služeb.
Recepce je otevřena v pracovní dny od 7.00 do 16.30 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu. Pracovníci recepce
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Ohlášky
V sobotu 4. června přijmou svátost manželství v Zábřeze

Jan Tomek ze Šumperka a Hana Chlebníčková z Lesnice
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.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
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