10. 7. 2016
Ročník XXIII., číslo 27
15. 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, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu;
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje
křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje.
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 69

Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci.

1: Dt 30,10-14

2: Kol 1,15-20

Ordinárium: latinské č. 509

příště Olejníkovo č. 502

„Miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem,
celou svou duší,
celou svou silou
i celou svou myslí,
a svého bližního
jako sám sebe.“

Lk 10,27
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Ev. Lk 10,25-37

Pondělí 11. července
Středa 13. července
Pátek 15. července
Sobota 16. července

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
sv. Jindřicha
památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Panny Marie Karmelské

Tuto neděli 10. července v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
P. Martin Rumíšek

SMĚRNICE BOŽÍ (Lk 10,25-47)

Inženýr, když sestrojí stroj, chce a vyžaduje, aby dokonale plnil cíl, který je mu určený. K tomu vypracuje směrnice,
jak jej užívat, čeho se varovat, aby cíl byl dosažen.
Než ministerstvo dopravy otevře nový úsek dálnice,
osadí ho spoustou značek a směrovek, stanoví rychlost jízdy
a vyznačí mnohé další předpisy. Ti, kteří nedbají směrnic ani
předpisů, dostanou se pod moc zákona a často na to doplatí pokutou, odebrání řidičského průkazu, zraněním někdy
i ztrátou života při havárii.
Je přirozené, že když Bůh stvořil člověka, vybavil ho na cestu základní a stručnou směrnicí, zákonem, který jej vede, aby správně žil, byl na zemi šťastný a jednou mohl přijít i do
Božího společenství. Této směrnici říkáme přirozený zákon, vložený Bohem do srdce každého člověka. Dal by se stručně shrnout do pravidla: „Čiň dobré a varuj se zlého!“
Jsou však lidé, kteří říkají, že přesně neví co je dobré a co zlé… Proto Bůh tento přirozený zákon rozvedl do deseti přikázání. První tři přikázání poukazují na náš vztah k Bohu,
či na povinnosti vůči němu.
Dalších sedm mluví o povinnostech k bližním, k rodičům a sobě samému. Neubližovat,
žít čistě, nekrást, nelhat. Toto Desatero sdělil Bůh židovskému národu a tím i celému světu, skrze Mojžíše a to na hoře Sinaj. Přikázání Desatera je dar nebe. Sleduje dobro člověka
v čase i na věčnosti. Že to mnozí nechápou, je škoda pro ně i celou společnost. Každý má
svobodu, ale jen do posledního vydechnutí.
Ale přece. Ke Kristu přišel někdo, snad aby ho pokoušel a „uvedl do úzkých“: „Mistře,
co mám dělat, abych dostal život věčný?“ Ježíš odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým
svým srdcem a svého bližního jako sám sebe!“ První příkaz se vztahuje na první tři přikázání Desatera a druhý v sobě obsahuje dalších sedm.
Bůh naši víru a lásku vůbec nepotřebuje, žije ve společenství lásky v Nejsvětější Trojici.
My ale lásku k Bohu potřebujeme. Potřebujeme ji vyjadřovat vírou, modlitbou, účastí na
svaté mši, celým svým životem. Bez vědomí, že nad námi je Bůh, že nám dal pevné zákony
pro život, že nás jimi vede po cestě k sobě nyní i k věčnosti – ztrácíme smysl života i cíl.
„Bože, nauč nás počítat a utvářet naše dny, ať dojdeme moudrosti srdce. Den za dnem se
stává minulostí, léta kvapem plynou a v letu odcházíme.“
Nikdo neví, kolik času mu ještě zbývá, kolik dnů je mu vyměřeno. A i ty, které přijdou,
zmizí tak rychle, jako se objevily. To je způsob, jak získat moudrost srdce – není to v počítání dnů, ale v tom, jak s nimi naložíme. O tom je Boží moudrost.
Maria, Matko Boží, Matko naše, buď nám k tomu nápomocná.
P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 3. července: Jakubovice 494, Červená Voda 2.565, Písařov 1.151, Mlýnický Dvůr 240; Domov sv. Zdislavy 457 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
		
P. Radek Maláč
 Farnost Písařov všechny srdečně zve na pouť do Písařova do kostela Rozeslání apoštolů,
a to na neděli 17. července. Mše svatá začíná v 9.00, svátostné požehnání ve 14 hod.
Mši svatou zpěvem doprovodí schola Gaudium pod vedení Josefa Hrocha.
 V neděli 17. července bude mše svatá v Červené Vodě až
v 10.30 hod
 Obec Janoušov a Římskokatolická farnost Jakubovice Vás srdečně zvou v neděli 27. července na poutní mši svatou, kterou bude celebrovat Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký.
Po mši svaté, která začíná ve 14.00 hod., bude požehnána
nová dřevěná kaplička.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 3. července: Loštice 3.196 Kč, Moravičany Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

štítecko

štítecko

P. Kristián Libant, CM

štítecko

Sbírky z neděle 3. července: Štíty 1.820; Cotkytle 740; Horní Studénky 1.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
Tuto neděli 10. července v 15.00 hod. bude na Olšanských Horách slavena mše svatá.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 3. července: Lubník 2.650; Tatenice 760; Hoštejn 1.400; Kosov 900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 	 Společenství ,,Modlitby chlapů“ se sejde v neděli 17. července v 18.00 hodin na faře
v Tatenici.
 	 Adorační den farnosti Hoštejn prožijeme v neděli 24. července.
 	 Pouť k sv. Anně v Hoštejně oslavíme v neděli 31. července.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 3. července: Mohelnice 3.392; Studená Loučka 810 (v neděli 26. června
305), Úsov 675 (v neděli 26. června na opravy 4.857Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
		
P. Petr Šimara
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Sbírky z neděle 3. července: Zábřeh 10.960; Jedlí 2.700; Svébohov 1.700; Klášterec 1.390;
Zvole 3.110; Postřelmůvek 500 Kč.
Dary: Zábřeh – na opravu fary 2.000 Kč; Jedlí – na ozvučení a osvětlení 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LIKVIDACI LEPRY. Dne 6. července 2016 byla ze Zábřeha odeslána částka ve
výši 3.700 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková
MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY
neděle 10. – sobota 16. 7. 20106, vždy v 19.00 hod. v kostele sv. Barbory, kromě pondělí
a čtvrtku, kdy budou koncerty v sále ZUŠ.
Red.
PODHŮŘÍM JESENÍKŮ. Jednota Zábřeh zve všechny na 8.
ročník turistického a dálkového pochodu ,,Podhůřím Jeseníků“. Pro ,,dálkoplazy“ začíná pochod noční 50 km trasou již
v pátek 15. 7. ve 20.00 hod.
Denní trasy – 50, 35, 25, 10 km – mají start stanoven na sobotu 16. 7. mezi 6.00 až 9.00
hod. Pro zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 32 a 70 km.
Start i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh.
		
Informace: tel. 605 536 270 nebo kubicek.jana@seznam.cz
BLAHOPŘÁNÍ
V pondělí 11. července slaví 75 narozeniny P. František Lízna,
farář ve Vyšehorkách.
Otče Františku, kněží a věřící zábřežského děkanátu Vám přejí,
ať Vás Hospodin stále chrání a žehná Vám,
ať Vás štěstí a přízeň našeho Pána provází do časů nejzazších.
EXERCICIE V SRPNU
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce zvou na exercicie s P. Jakubem
Berkou, OPraem., které se uskuteční ve dnech 1. 8. – 5. 8. 2016.
Přihlásit se lze prostřednictvím e-mailu: info@premonstratky.cz do 21. 7. 2016.
VELEHRAD
7. 8. – 11. 8. Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety 		
Mons. Aleš Opatrný
14. 8. – 17. 8. DC pro varhaníky a zpěváky 		
P. Marcel Javora
21. 8. – 26. 8. DC pro vysokoškoláky		 P. Michal Altrichter SI
21. 8. – 25. 8. DC pro všechny
P. Ant. Dabrowski OFM
Poutní a exerciční dům Stojanov,
Salašská 62, VELEHRAD 687 06, tel. 572 571 531, 572 571 420, www.stojanov.cz
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