3. 7. 2016
Ročník XXIII., číslo 26
14. 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

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět
a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu;
naplň nás radostí z vykoupení a dej,
ať tato naše radost dozraje v radost věčnou.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žalm 66

Jásejte Bohu, všechny země!

1: Iz 66,10-14c

2: Gal 6,14-18

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

Pán ustanovil ještě jiných
dvaasedmdesát učedníků,
poslal je před sebou po dvou
do všech měst a míst, kam chtěl
sám přijít, a řekl jim:
„Žeň je sice hojná,
ale dělníků málo.
Proste proto Pána žně,
aby poslal dělníky na svou žeň.
Lk 10,1-2
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Ev. Lk 10,1-12.17-20

Tuto neděli 3. července v 15 hod.
bude slavena mše svatá v kostele
sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
V pondělí 4. července na sv.
Prokopa – poutní mše svatá
v 17 hod. na Skaličce. Za pěkného počasí se po mši vydáme
průvodem k obrázku v polích.
P. Martin Rumíšek
V úterý 5. července
o SLAVNOSTI SV. CYRILA
A METODĚJE
budou mše svaté: v Zábřeze
v 8.30 hod., v Jedlí 9.00, ve Svébohově v 10.30 a v Ráječku v 11.00 hod.
		
P. František Eliáš
VELEHRADSKÉ SLAVNOSTI – DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 4. – 5. července
Všichni věřící jsou zváni k účasti na Národní pouti na Velehradě, která v pondělí začíná
Večerem lidí dobré vůle, tentokrát za účasti Hradišťanu s Jiřím Pavlicou, Pavla Šporcla,
Jitky Molavcové, Jiřího Suchého a Orchestru divadla Semafor…
V úterý o slavnosti CM následuje NÁRODNÍ POUŤ. Podrobný program na
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program nebo www.velehradinfo.cz
Program ČT 2 odvysílá v pondělí 4. července od 20 hodin slavnostní galavečer.
Přenos bohoslužby k svátku svatých Cyrila a Metoděje začíná v úterý 5. července v 10.30.
		
red.
POUŤ V RÁJEČKU. Protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě,
dovoluji si Vás, tak jako každoročně, pozvat 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. 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 vystoupení skupiny historického šermu VANIR. Velikým lákadlem bude jistě svezení na historickém kolotoči poháněném klikou, či kovářská výheň s možností vykovat si vlastní výrobek.
Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří populární dvojice VAŠEK
a PEPA. 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
POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI. O státním svátku ke dni upálení mistra Jana Husa, ve
středu 6. července (sv. Marie Goretti, panny a mučednice) bude slavena v 8.00 hod. mše
svatá u Šubrtovy kaple.
P. František Eliáš
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10. – 16. 7. 2016, vždy v 19 hod.
V rámci Mezinárodních interpretačních kurzů, které jsou každoročně pořádány v Zábřeze, se můžete těšit také na koncerty, které se uskuteční v kostele sv. Barbory.
V neděli 10. července to bude slavnostní zahájení VII. ročníku – zahraje Petrof Piano Trio,
v úterý 12. července: Ondřej Bernovský – cembalo, Ondřej Balhar – barokní hoboj,
v pátek 15. července a v sobotu 16. července: koncert účastníků.
V pondělí (koncert lektorů) a ve čtvrtek (koncert účastníků) se uskuteční v sále ZUŠ.

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM

Č E R V E N E C
Čtvrtek 7. 7. Železný Brod, Sychrov – zámek
Sraz na nádraží ČD v 5.25 hod. – návrat ve 20.20 hod.
Sobota 9. 7. Praha – ZOO, projížďka parníkem po Vltavě
Sraz na nádraží ČD v 7.25 hod. – návrat ve 21.20 hod.
Úterý 12. 7. Helfštýn – hrad
Sraz na nádraží ČD v 6.55 hod. – návrat v 18.50 hod.
Čtvrtek 14. 7. Dukovany – jaderná elektrárna, Dalešice – pivovar
		 Autobusový zájezd – sraz v 6.30 hod. u Kulturního domu – návrat v cca 20.00 hod.
Sobota 16. 7. Posázavský pacifik – procházka krajem českých trampů
Sraz na nádraží ČD v 6.25 hod. – návrat ve 21.09 hod.
Sobota 23. 7. Broumovské stěny – jedno z nejoblíbenějších skalních měst
Sraz na nádraží ČD v 6.30 hod. – návrat ve 21.09 hod.

Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní prostředek. Na každý výlet je nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku
a průkazku zdravotní pojišťovny.
Děti i dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 – u paní Hedrichové. Josef Klimek
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY do Ledňáčku, kteří by o prázdninách zajišťovali prodej
ledové tříště a cukrovinek v prodejně Ledňáček (Žižkova 17 – naproti kostelu
sv. Bartoloměje). Více informací Vám poskytne paní Ludmila Macáková, tel:
736 529 295, mail: dobrovolnik@charitazabreh.cz. Děkujeme za Vaši ochotu.
KNÍŽKY DO PRÁZDNINOVÉHO KUFRU. Nezapomeňte si přibalit do
prázdninového zavazadla knížky pro sebe i pro své děti. Čtení nejrůznějších žánrů k relaxaci, pohodě i oddechu si vyberete na recepci Charity každý všední v čase 7.00 – 12.00,
12.30 – 16.30 hod.
Na Vaši návštěvu se těší a příjemné léto Vám přejí pracovnice recepce Charity Zábřeh.
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POSLÁNÍ DVAASEDMDESÁTI (Lk 10,1-12.20)

Dnešní evangelium vypráví o rozeslání učedníků. Na
první pohled to vypadá, že tyto události mají s dneškem málo
společného. Ale jen na první pohled.
V dnešním evangeliu se nejprve říká: „Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků a vyslal je před sebou do všech míst, kam
chtěl sám přijít.“ Tím je řečeno, že hlásání evangelia není jen
záležitostí oněch dvanácti profesionálů, apoštolů, ale i dalších sedmdesáti dvou. Proč zrovna sedmdesáti dvou? Židé
znali v tehdejším známém světě 72 národů. Není tím tedy
míněn číselný údaj ale to, že byli posláni ke všem národům
světa. Všechny mají učit jak spravedlivě žít, jak vnášet všude
do svého okolí pokoj a dobro. A tak se to také děje. Od člověka k člověku jde Ježíšovo učení.
Rozeslání učedníků je předzvěstí budoucí Kristovy církve. Ti učedníci jsou jádrem budoucího společenství, kterému bude svěřeno Kristovo evangelium. Pán také předznamenává, co bude úkolem a posláním církve. Že to nebude společenství, které si žije samo pro sebe, ale jejím posláním bude jít mezi lidi. Církev
není nějaký uzavřený spolek, je tu pro svět, aby tento svět prokvasila kvasem evangelia.
Nejen na stránkách Bible, ale především na chování a jednání křesťanů poznávají lidé krásu
a hodnotu evangelia i Krista samého.
Proto jsme my všichni vyslanci Ježíšovi, misionáři.
A všimněme si – prvních dvanáct apoštolů známe jménem, dalších dvaasedmdesát je uvedeno bez jména. Proč? Protože mezi ně patří i jména naše, jména křesťanů, tedy i jméno mé
a tvé. A kam jsme posláni? Pán Ježíš říká: „Posílám vás jako ovce mezi vlky!“ Za to, že žijete „po
křesťansku“, že chodíte do kostela, budou se lidem vám i vašim dětem posmívat. Budou vám
zazlívat, že „nevyjete spolu s vlky“. Že se denně snažíte žít pokojně, přátelsky, že neberete spravedlnost do svých rukou, ale odpouštíte, že nemyslíte jenom na tento pozemský život, ale také
na věčnost, na nebe. Že se snažíte sloužit druhým v rodině, v obci, v práci, že využíváte svých
schopností a možností také pro farnost.
Před lety berlínský biskup Meisner, dnes kardinál a arcibiskup v Kolíně nad Rýnem slavil
padesátiny svého života. Přišly mu blahopřát také berlínské děti a mládež. A s nimi měl dlouhý a srdečný rozhovor. Mimo jiné mu tam položili otázku, co by si přál. Odpověděl: „Mám
dvě přání. Jednak aby kněží nebyli u oltáře sami, aby měli ministranty, kostelníka, varhaníky,
zpěváky lektory…a pak aby nebyli sami ani při své kněžské práci mimo kostel, aby měli spolupracovníky, kteří jim pomáhají při opravách tam, kde na to sami nestačí, aby zkrátka měli ve
svých farnících opravdovou oporu. A myslím, že je to tužbou každého kněze.“
Zatím jsme však to hlavní z úryvku evangelia neřešili. V Písmu stojí, že si učedníci nemají
brát velká zavazadla, nespoléhat na peníze, nezabezpečovat se dopředu.
Podstatou Ježíšova příkazu je, že učedníci mají být věrohodnými hlasateli Boží velikosti
také tím, že sami jsou „malí“, že konají pro Kristovu slávu a ne z vlastní ctižádosti.
Na konci evangelijního úryvku se učedníci s radostí vracejí k Pánu Ježíši s vyprávěním, co
všechno zažili. A on je láskyplně vítá a stará se o jejich odpočinek.
Také nám chce každou neděli dopřát odpočinek, duchovní osvěžení do dalšího týdne,
ujištění o správné cestě, která vede k nejvyššímu životnímu cíli – Božímu království.
		
P. Antonín Pospíšil
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Jádrem kněžské služby je modlitba, píše František v knize pro
Benedikta XVI.
Kniha nazvaná „Vyučovat a učit se Boží lásce“ shrnuje
43 homilií Josepha Ratzingera a papeže Benedikta XVI.
o kněžství. Předmluvu ke knize napsal papež František,
úvod pak prefekt Kongregace pro nauku víry kardinál
Gerhard Ludwig Müller. Publikace vychází v šesti jazycích u příležitosti 65. výročí kněžského svěcení Josepha
Ratzingera.
NEJVNITŘNĚJŠÍM JÁDREM KNĚŽSKÉ SLUŽBY
JE MODLITBA
„Pokaždé, když čtu díla Josepha Ratzingera/Benedikta
XVI., je mi stále více jasné, že tento muž vždy dělal a dosud dělá ‚teologii na kolenou‘. Je totiž patrné, že spíše než
teologickým velikánem a učitelem víry je to člověk, který
opravdu věří a opravdu se modlí,“ začíná papež František
předmluvu.
Kněz je člověkem, který ztělesňuje Kristovu přítomnost a vydává svědectví o jeho spasitelném milosrdenství. Modlitba je proto „rozhodujícím faktorem“ a „nejvnitřnějším jádrem
kněžské služby“, na které jáhni, kněží i biskupové nesmějí nikdy zapomínat. „Hlavní a nejdůležitější službou nejsou běžné záležitosti managementu, nýbrž nepřerušovaná modlitba
za druhé. Modlitba tělem i duší tak, jak to právě dnes činí emeritní papež: trvale pohroužen
v Bohu a srdcem obrácen stále k němu, jako milující, který v každé chvíli myslí na milovaného, ať už dělá cokoliv.“
Plné znění předmluvy papeže Františka naleznete na stránkách Vatikánského rozhlasu.
(zdroj a překlad: Radio Vaticana)
PRVNÍ SETKÁNÍ KURZU SYMPTOTERMÁLNÍ METODY začíná u Kolčavů doma
(Cihelna 290, DUBICKO) 8. 7. 2016 v 18.00 hod. Pokud se chcete přidat, volejte na tel.
725 861 449. Bližší informace o kurzu jsou na www. lpp.cz.
L+M Kolčavovi

ZMĚNY V DĚKANÁTU K 1. 7. 2016

Do sídelní farnosti Klášterec s přifařenými farnostmi Jedlí a Svébohov byl ustanoven
P. Mgr. Wladyslaw Marek MACH, SDS.
Do sídelní farnosti Štíty a farností Horní Studénky a Cotkytle P. Mgr. Jacek Piotr
BRONCZYK, P. Josif Altman odchází do farnosti Kroměříž,
a do farností Loštice/Moravičany byl jmenován kaplanem P. Mgr. Ján Jakubovič, CM.
Vyprošujeme jim všem potřebné dary Ducha Svatého k požehnanému působení na vinici Páně.
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ZPŮSOBU PŘÍJMU SIGNÁLU TV NOE
Od 1. července 2016 je televizi Noe přidělována na satelitu nová frekvence, ze které bude
šířena v DVB-S2 v kódování MPEG4. Všichni, kteří přijímají televizi Noe na satelitu, musí
své přijímače přeladit na tuto novou frekvenci. Doporučujeme spustit automatické vyhledání programů. Majitelé některých starších přijímačů si budou muset vyměnit svůj přijímač za nový.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 26. června: Jakubovice 584, Červená Voda 2.093, Písařov 901, Písařov
450, Janoušov 690 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sobotní sbírka ze mše při Loštických slavnostech byla 2.515 Kč.
Sbírky z neděle 26. června: Loštice 2.478, Moravičany 1.671 Kč.
Příští sbírka je určena na potřeby farnosti.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
V pondělí 4. července je v Lošticích adorační den. Adorace bude od 10 hod. do
večerní mše v 18 hod. V hodinu Božího milosrdenství od 15 hod. se spolu se zvukovým záznamem pomodlíme zpívanou Korunku k Božímu milosrdenství a budeme rozjímat nad slovy Pána Ježíše, které zapsala sestra. Faustína Kowalska.
*	V úterý 5. července bude hodová slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Pavlově, mše svatá v 11.00 hod. a odpolední pobožnost u kaple v polích u Moravičan bude ve
14.00 hod.
P. Kristian Libant, CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 26. června: Štíty 1.452; Cotkytle 690; Horní Studénky 800 Kč.
Minulou neděli sbírka v Horních Studénkách byla pouze 600,-. Chybně bylo uvedeno
19.600,-. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
* Na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v úterý 5. července bude v Crhově poutní mše
svatá v 10.30 hod.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 26. června: Lubník 310; Tatenice 2.570 (+ dar na seminář 1.000); Hoštejn
3.000; Kosov 470 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Pouť v Lubníku ke sv. Petru a Pavlu oslavíme tuto neděli 3. července, mše svatá v 10.00
hodin.
Mše sv. o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 6. července: Lubník 7.20, Tatenice 8.40, Hoštejn
10.00 hodin (v Kosově nebude).
Změny mší sv. přes prázdniny: v Hoštejně čtvrteční a v Tatenici páteční mše budou začínat v 18.30 hodin.
P. Jaroslav Přibyl
***
(NE)SKUTEČNÝ PŘÍBĚH
Zažili jste něco, co vás překvapilo, něco tajemného, neskutečného? Nabízíme vám příležitost,
podělit se s ostatními o svůj zážitek formou vyprávění.
Kulturní rada Orla vypsala literární soutěž na téma „(NE)skutečných příběhů“.
Svoje příspěvky může poslat každý, ať už je členem Orla, či nikoliv. Soutěž je také vypsána pro všechny věkové kategorie. Minimální rozsah A4, velikost písma 11. Nezapomeňte
uvést, svůj věk, jméno a adresu. Své příspěvky posílejte na email: KR@orel.cz. Uzávěrka
je 30. září.
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 19. června: Mohelnice 7.542 Kč. Ostatní sbírky nebyly do uzávěrky týdeníku spočítány. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky, Dr. R. Jaschek – LP 1959, pokračování

Až 21. června bylo možno provést 1. svaté přijímání školních dětí.
Neděle byly pořád obsazeny zábavnými a sportovními podniky pro děti.
Zato den patrona mládeže sv. Aloise, se stal krásným termínem pro 1.
svaté přijímání třiceti školních dětí.
Obvyklé jarní průvody vzkříšení a křížových dnů odpadly a byly nahrazeny pobožnostmi v kostele: vzkříšení ve farním kostele, křížové dny
u sv. Stanislava.
V létě začal zápas o farní stodolu mezi MNV – JZD a Okresním výkupním podnikem.
Stodola má býti znárodněna, farní úřad ztratí nájemné ze stodoly. Snad nám aspoň zůstane přilehlý zbytek bývalé farské zahrady (pozn. na Třebovské ul. u Černého kříže).
Žně začaly sice deštivým týdnem. Zneklidnily tak rolnictvo a úřady, ale pak bylo skoro
čtyři měsíce pěkně, takže obilí, otava a okopaniny mohly býti řádně sklizeny.
Koncem června byl přemístěn zdejší domov důchodců do kláštera redemptoristů v Července. Asi se 150 chovanci odešly i ctihodné sestřičky a ostatní personál.
Baráky na bývalém farském poli osiřely jen na krátko. Brzy se do nich nastěhoval matracářský podnik a získal tak i dlouho hledané místo pro uskladnění matracové trávy (jednalo
se o výrobu matrací).
14. 9. zemřela v nemocnici v Libině dlouholetá farská hospodyně Marie Hedwigerová.
Pohmoždila si 17. 3. pádem na dvorku ruku… starý plicní neduh byl tím pádem znovu rozvířen a sklátil ji do hrobu. V posledních letech byla zvlášť obětavým dobrodincem farního
kostela a nová antipendia na bočních oltářích jsou darem jejím. Ave pia anima! Pohřeb byl
16. 9. na zdejším hřbitově.
Následkem stupňovaného nátlaku a osobního přesvědčování klesl počet přihlášených
dětí do náboženství pod úroveň loňského roku. První školou bez přihlášky do náboženství
je národní škola ve Slavoňově.
Říjnová pobožnost se konala ráno při mši svaté. Oktáva dušiček byla vyzvednuta denními „Otčenášky“ po mši svaté.
Roráty byly zpočátku dobře navštěvovány. Na společnou předvánoční zpověď přišlo ještě 54 dětí školních. „Ježíšek“ jim za to udělal také radost; na Štědrý den napadl první větší
sníh! Tak byly bílé Vánoce. Na půlnoční zhaslo elektrické světlo v celém okolí. Asi bylo vedení přerušeno těžkým, čerstvým sněhem. Tak se vždy projevují trpké kapky v údělu radostí
Božích….
Celkově se duchovní správa v zapadajícím roku pohybovala v těchto mezích: 58 sv. křtů,
34 asistencí při svátosti manželství a 31 pohřbů.
Bartoš H.

***
Vychází Novéna o Antonínu Cyrilu Stojanovi
Jezuitské nakladatelství Refugium Velehrad-Roma přichází s aktuální novinkou; je jí brožura s novénou o A. C. Stojanovi. Publikace vychází krátce poté, co papež František uznal
jeho hrdinské ctnosti a arcibiskup Jan Graubner tento krok označil za výzvu k modlitbě.
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Sbírky z neděle 26. června: Zábřeh 33.590 na opravu fary; Jedlí 1.800 (pouťová sbírka
z neděle 19. června byla 16.700); Svébohov 1.800; Klášterec 1.670; Zvole 9.910; Pobučí
1.100, Rovensko 1.310 Kč.
Dary: Zábřeh – na opravu fary 15.700 Kč; Zvole – na opravu kostela 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci červnu do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli částkou 1.100 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2016/2017. 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
ŽEHNÁNÍ „KAPLIČKY“ SV. PETRA A PAVLA V RÁJCI. V pondělí 28. června v 18.00
hod. požehnal v kapli v Ráječku otec František Eliáš po slavnostní bohoslužbě renovovaný
obraz svatých Petra a Pavla. Po té se účastníci bohoslužby vydali v procesí s obrazem v čele
ke znovu obnovené „kapličce“ nad rájeckou přehradou. Kaplička byla požehnána a obraz
byl umístěn na své původní místo.
Žehnání kapličky a obrazu mohli všichni zúčastnění vnímat jako přípravu na pouť farnosti do Říma, ke stolci svatého Petra, na kterou se vydáme 17. října tohoto roku.  
Svatí Petře a Pavle orodujte za nás.
farníci z Rájce

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
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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