17. 7. 2016
Ročník XXIII., číslo 28
16. 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, buď stále s námi, a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru,
naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání.
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 14

Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?

1. Gn 18,1-10a
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

„..Marie
si vybrala
nejlepší úděl,
a ten jí nikdo
nevezme.“

2: Kol 1,24-28

Lk 10,42
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Ev. Lk 10,38-42

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 20. července
sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Čtvrtek 21. července sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Pátek 22. července
památka sv. Marie Magdaleny
Sobota 23. července
svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Tuto neděli 17. července v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
ADORAČNÍ DEN v JEDLÍ bude v úterý 26. července o památce sv. Jáchyma a sv. Anny,
rodičů Panny Marie.
SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V KRAKOVĚ: 25. – 31. 7. 2016
Program SDM se skládá z pěti
hlavních událostí, na kterých se
setkají všichni účastníci SDM
z různých koutů světa. Kromě
nich se poutníci účastní katechezí, kulturních akcí a pestrých doprovodných programů.
Pro české účastníky je během
dopolední připraven český program, odpoledne a večer si mohou vybrat z velmi bohaté nabídky pro všechny účastníky Světových dní mládeže.
Přenosy TV NOE. Televize Noe bude v Krakově a pro všechny, kteří tam nemohou přijet.
Připravila řadu přenosů, včetně přímých přenosů z Českého národního centra (ČNC).
Od 20. 7. bude mít i online zpravodajství na svém YouTube kanálu (https://www.youtube.
com/user/televnoe)

POUŤ DO ŘÍMA

Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. a farnosti Zvole a Zábřeh vás srdečně zvou na
pouť do Itálie ve Svatém roce milosrdenství.
Poutní zájezd ASSISI – ŘÍM – BOLSENA – ORVIETO se uskuteční v termínu
17. 10. – 22. 10. 2016. Cena 8.800 Kč
zahrnuje autobusovou dopravu, 3x
ubytování se snídaní v nově otevřeném poutním domě Velehrad v centru Říma, 2x večeři, služby průvodce. Více informací v kanceláři AWER
TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh nebo na
www.awertour.cz.
Těšíme se na společné putování.
Za AWER TOUR s.r.o.
Lenka Hamplová,
za farnosti P. František Eliáš
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ARCIBISKUPSKÝ PALÁC VYSTAVÍ FOTOGRAFIE RUDOLFA SMAHELA
Sté výročí narození Olomoučana Rudolfa Smahela je příležitostí k připomenutí této nezapomenutelné fotografické osobnosti druhé poloviny dvacátého století, která ve světě fotografie zanechala výraznou stopu.
Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s jeho dcerou Janou Smahelovou proto připravilo výstavu výběru jeho fotografií. Zahájena bude v den, na který připadá výročí umělcova
narození, tj. na čtvrtek 21. července 2016, vernisáž začne v 18.00 hodin.

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM

SRPEN
Čtvrtek 11. 8. Kutná Hora – město na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Sraz na nádraží ČD v 6.30 hod. – návrat v 19.09 hod.
Sobota 13. 8.	Vranov nad Dyjí – zámek, Jaroměřice – zámek.
Autobusový zájezd - sraz v 6.00 hod. u Kulturního domu
– návrat v cca 21.00 hod.
Úterý 16. 8.
Toulovcovy maštale – skalní útvar, Nové Hrady – zámek.
Sraz na nádraží ČD v 6.30 hod. – návrat v 19.20 hod.
Čtvrtek 18. 8. Kroměříž – zámek, květná zahrada
Sraz na nádraží ČD v 6.55 hod. – návrat v 18.50 hod.
Sobota 20. 8. Český ráj – hrad Valdštejn, Hrubá Skála, Sedmihorky
Sraz na nádraží ČD v 5.20 hod. – návrat ve 20.20 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 - paní Hedrichová.
Na výlety pořádané v srpnu nejpozději do 30. 7. 2016.

SVATÝ HOSTÝN ZVE RODIČE I DĚTI

Pouť rodin z Bystřice pod Hostýnem k bráně milosrdenství se uskuteční v sobotu 27.
července 2016.
Na co se poutníci mohou těšit?
8.00 – pouť (od brány hřbitova v Bystřici pod Hostýnem)
10.15 – poutní mše svatá (venkovní pódium), hlavní celebrant Mons. Jan Graubner
12.45 – loutkové divadlo Dana Taraby pro děti (sál poutního
domu č. 3 - 2. patro)
13.00 – přednáška Mons. Jana Graubnera (Jurkovičův sál)
14.00 – P. Pavel Šupol: „povídání pro náctileté“
14.00 – cesta pro rodiny „s průchodem Svaté brány”
14.00 – stanoviště plné her a soutěží pro děti na téma skutky
milosrdenství (louka za pódiem) – odměny, zmrzlina pro děti zajištěna;
15.00 – modlitba růžence nejen pro prarodiče, adorace dětí a rodičů (v bazilice P. Marie)
Zve duchovní správa na Sv. Hostýně, Matice SH a naše CPRŽ
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MARIE A MARTA (Luk 10,38-42)
Kdyby se konala anketa, ke které z obou žen chováte větší sympatie, jistě by se všechny ženy zastaly Marty a Marii by
odsoudily. Jak by se to líbilo návštěvě, kdyby si paní domu k ní
přisedla, vyprávěli si o Pánu Bohu, o věcech víry, a nepodala
jim ani vodu, ani co k zakousnutí.
Ale znám i jiný extrém. Přijde kněz na návštěvu a paní
domu běhá z pokoje do pokoje a neví, co by ještě nabídla.
Ovšem takto se tento problém nedá stavět. Podívejme se
znovu na událost v Bethanii, kde se setkání odehrálo. Bethanie
byla vesnice mezi Jerichem a Jeruzalémem. Touto cestou chodil Ježíš mnohokrát a je to cesta namáhavá. Ježíš při ní musel
překonat výškový rozdíl tisíc metrů. K tomu si představte vedro, které v poušti vládne. Jistě s vděčností přijal Ježíš pohostinství a možnost odpočinku u rodiny, kterou tvořil Lazar,
Marie a Marta. Marta byla duší domu, typická starostlivá hospodyňka, pečlivá, uběhaná,
s jediným přáním, aby se Ježíši u nich líbilo. Marie byla jiná. Přemýšlivá, klidnější. Snažila
se využít příležitosti k duchovnímu obohacení. Zatímco Marta chystala pohoštění, Marie
využila přítomnosti Ježíše, aby s ním promluvila o věcech duchovních. Snad mohla Marie
aspoň z počátku Martě trochu pomoci v přípravě pohoštění. Ale nechat Ježíše samotného
někde u stolu? Martu to nazlobilo: „Mistře, vůbec ti nevadí, že já kolem tebe běhám a starám se a má sestra Marie klidně sedí u tvých nohou?“ Otevřenost Marty k Ježíši je překrásná, vždy říká přímo to, co má na srdci. Stejně jako když později vytkla Ježíši: „Proč jsi
nepřišel a neuzdravil bratra, když jsme ti vzkazovali, že je nemocen? Přijdeš, až když už je
mrtvý!“ „Ale Marto, neboj se, bratr tvůj vstane a bude živ.“ „Ano, já vím, že vstane a bude
živ, ale to se stane až na konci věku.“ Otevřenost k druhému spolu s úctou a láskou, je krásným charakterním rysem člověka a vzbuzuje přátelství a důvěru.
Obě sestry měly Ježíše rády a vážily si ho. Proto Marta Ježíšovi slouží, proto Marie sedí
u jeho nohou a naslouchá mu. Z těch dvou projevů lásky dává ale Ježíš přednost Mariinu.
Nebo možná přesněji vyjádřeno: dává najevo, že Marie lépe pochopila, proč za nimi přišel:
ne, aby si dal sloužit, ale aby sám sloužil.
Marta jistě chápe, že si Ježíš chce povídat a nejspíš by si i chtěla poslechnout, co Ježíš
říká, jistě ji to zajímá. Jenže – a tady je ten závažný bod příběhu – pro samé starosti a pobíhání na to nemá čas. Sedne si k Ježíšovi, až všechno bude hotovo.
To však už on, bude možná muset jít dál. Hrozí, že Marta pro samé starosti a pečování propásne důležitou chvíli svého života. A co jí zůstane, až tu Ježíš nebude? Marie bude
moci přemýšlet o jeho slovech, v nichž ho bude mít stále blízko. A Marta? Na co ta bude
vzpomínat? Po setkání s Ježíšem jí nakonec zbudou jen prázdné ruce. Škoda, protože Ježíš
chtěl obdarovat i ji.
Ježíš rodinný případ Marty a Marie řeší opravdu moudře.
Je pro mne Ježíš tím, koho beru jako rozumné řešení svých osobních záležitostí?
A předávám Ježíše Krista tomuto světu, rodině, přátelům jako naději na rozumné řešení?
Anebo jako někoho, kdo se mi plete pod nohy a komplikuje mi život?
Pane Ježíši, ty jsi cesta, která vede k Bohu, dej, ať i my volíme to, co je správné, ať víme,
že když ty přicházíš, je třeba vše odložit a být s tebou.
P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 10. července: Jakubovice 1.401, Červená Voda 2.371, Písařov 753, Domov
důchodců sv. Zdislavy 112 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

poutě

- Farnost Písařov všechny
srdečně zve na pouť do Písařova do kostela Rozeslání apoštolů, a to tuto 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.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 10. července: Lubník 1.870; Tatenice 2.250; Hoštejn 1.300; Kosov 510 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Společenství ,,Modlitby chlapů“ se sejde tuto neděli 17. července v 18.00 hodin na faře
v Tatenici.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI HOŠTEJN PROŽIJEME V NEDĚLI 24. ČERVENCE.

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA

Srdečně zveme Vás všechny z okolních farností na pouť ke svaté Anně do Hoštejna. Ta
letošní se uskuteční tradičně po svátku sv. Anny v neděli 31. 7. 2016. První poutní mše
začíná v 9.00 hod. a celebrovat ji bude P. Zdenko Vavro, farář ze Spálova. Koncelebrovat bude Mons. Bohuslav Novák. Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem je
opět P. Z. Vavro. Odpoledne ve 14.00 hod. bude svátostné požehnání. Stejně jako v letech předešlých zveme Vás všechny, především maminky, babičky, ale i celé rodiny, přijďte
oslavit svátek sv. Anny babičky našeho Pána a maminky Panny Marie. Přijďte si vyprosit
požehnání pro své rodiny a vezměte sebou i děti, vždyť na nás záleží, dokážeme-li jim předat tradici poutí.
Srdečně zvou farníci z Hoštejna
Bože, ty jsi dal svaté Anně milost, být matkou nejsvětější Panny Marie, Matky našeho Spasitele. Dej, abychom podle jejího vzoru s radostí vítali každý počatý život a svědomitě
plnili své rodičovské závazky. Tobě, svatá Anno, svěřujeme ochranu našich rodičů, domů a všeho, co máme. Ochraňuj nás od veškerého nebezpečí, abychom beze strachu a s vědomím tvé pomoci mohli v míru plnit povinnosti svého stavu, radostně Bohu sloužit a dosáhnout věčné spásy.
Skrze Krista našeho Pána. Amen
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 3. července: Loštice 9.363, Moravičany 3.822 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
Když se zeptal Albíno Luciani, pozdější papež Jan Pavel I., papeže Jana XXIII.: „Proč
jsem právě já měl být biskupem?“ Papež Jan XXIII. mu odpověděl: „Povolání je vždy tajemství.“
Když se zamýšlím nad cestou svého povolání, musím skromně dodat: „Je to věc, která
je pro mě samotného tajemstvím.“
Pocházím z východního Slovenska, z vesnice, která se jmenuje Vojčice a je asi 40 km od Košic. Je mi 38 let. Dlouhý čas
jsem byl členem Sdružení Mariánské mládeže na Slovensku.
Toto sdružení vedly naše sestry Vincentky. Proč jsem vlastně
knězem?
Dlouho jsem přemýšlel nad kněžstvím a pořád mi chybělo
něco, co by mě posunulo vpřed. Zlomovým bodem byla zkušenost, kterou jsem měl na duchovních cvičeních před 11 lety,
zkušenost, že „Bůh je láska“, ta mě v mém životě posunula.
V roce 2006 jsem vstoupil do Misijní společnosti, do kandidatury, do Bijacovec. Po roku mě představený poslal do noviciátu ve Španělsku ve města Avila. Po návratu na Slovensko
jsem pokračoval ve studiích v Bratislavě a během studií jsem
absolvoval pastorační praxi v Dobrušce. V roce 2014 jsem byl vysvěcen na kněze a poslán
na svoje první působiště do Dobrušky, kde jsem pobyl dva roky. Od 1. 7. 2016 jsem přeložen do Loštic, kde budu působit ve farnostech Loštice a Moravičany.
Můj provinciální představený mě v první řadě pověřil vykonáváním Vincentinských
lidových misií v Čechách a na Moravě. Co říct na začátek mého působení? Prosím o modlitbu, aby moje působení v nových farnostech, ale i na lidových misiích přineslo ovoce. Ať
dokážu vést lidi ke Kristu a ne k sobě. A co očekávám já? Moje zkušenost ze Španělska,
Dobrušky či Bratislavy je v tom, že když se nepoměřujeme, když se nehledají rozdíly mezi
námi, tak zjistíme, že jsme jeden pro druhého obohacením.
Věřím, že i moje působení na Moravě bude obohacením nejenom pro naše farníky,
či pro ty, kterým budu dávat misie, ale i pro mě. Možná už zbývá jen odpověď na otázku:
„A proč Misijní Společnost sv. Vincenta de Paul?“ Snad i proto, že jsem působil v Sdružení Mariánské mládeže, ale určitě i kvůli tomu, že otcové Vincentini, byli pro mě vždy jako
otcové. A v této linii bych chtěl pokračovat dál.
P. Ján Jakubovič, CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 10. července: Štíty 1.640; Cotkytle 700; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
***
* Každý člověk je Boží chrám, který má své pilíře, o které se celá stavba opírá. Tyto pilíře symbolizují snahu o pokoru, trpělivost, čisté srdce, tedy postoje, které jsou důležité pro
kvalitu a intenzitu duchovního života.
Jerzy Zielinski
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postřelmovsko

postřelmovsko

POUŤ KE SV. JAKUKBOVI. V neděli 24. 7. oslaví farnost Lesnice svého patrona apoštola
sv. Jakuba. Poutní mše svatá bude v 9.30 a svátostné požehnání v 15.00 hodin.
		
P. Vladimír Jahn

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 3. července: Mohelnice 5.275; Studená Loučka 2.447 (+ 1.130 Euro), Úsov
532 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky, Dr. Jaschek LP 1960

Duchovní správce začal nový rok s pevným úmyslem udržet náboženské povinnosti
v míře obvyklé: 3 mše svaté nedělní a každý měsíc mše svatá s německou promluvou.
Tomuto dobrému snažení se vymykala především dospělejší mládež, takže dětské řady
na školní mši svaté řídly a rozpadaly se v malé hloučky.
Postními kázáními mělo býti lidem dobré vůle pomoženo ve víře vítězství dobra. Kázání byla na téma „ Postavy golgotské“ dle práce V. Kubáče „ Na Golgotě“. Křížové cesty bývaly
v pátek večer a v neděli odpoledne v kostele u sv. Stanislava.
Zvláště velikonoční příprava, jakož i provedení obnoveného Svatého týdne způsobily
zvýšené vynaložení sil místního faráře. V noci na Velikonoce se u něj projevilo nervové onemocnění – parkinsonova choroba. Po nějakém týdnu vyhledal neurologické ošetření v nemocnici šternberské.
V nepřítomnosti faráře jej v duchovní správě zastupoval z rozhodnutí děkanského úřadu zábřežského, moravičanský důstojný pan farář Josef Novák. V Mohelnici měl v neděli mše
svaté v 9 hod. a v 19 hod. večer. Ve všední dny se střídaly bohoslužby v Moravičanech a Mohelnici.
To platí také o májových pobožnostech, které vyplňoval četbou z úryvků knížky „ Měsíc
svaté Panny Nazaretské“ od P. Emanuela Žáka.
V neděli po Božím Těle nastoupil zase do práce farář Dr. Jaschek. Průvod o Božím Těle
měl ještě dp. Novák z Moravičan u čtyř oltářů v kostele. Nebylo již možno udržeti 3 nedělní
mše svaté a s touto redukcí zastával místní farář další práci v duchovní správě už zase sám.
K 1. sv. přijímání přistoupilo 12. června celkem 27 dětí, připravil je také P. Novák. Svátostný úkon vedl Dr. Jaschek.
Léto brzy minulo, nastalo září a s ním i nové přihlašování dětí do náboženství pro nový
školní rok. Ježto počet přihlášek dále klesal, bylo ještě méně hodin: vyučování na všech školách převzal zase důstojný pan Novák z Moravičan.
V měsíci říjnu byla pobožnost růžence jen ráno při mši svaté s modlitbou litanií loretánských.
Adventní roráty prokázaly horlivost jednotlivců při návštěvě těchto ranních mší. Celkem
však návštěva byla velmi slabá, dosáhla jen zlomku návštěv z let 1946.
Úhrnný přehled svátostných funkcí vykazuje pro rok 1960 tyto číslice: 53 svátostí křtu,
19 církevních manželství a 19 pohřbů.
Obětavou sousedskou pomocí mohlo i přes onemocnění farářovo býti vyhověno potřebám duchovní správy. A to je i přes jiné stinné stánky nejkrásnější osobní fakt roku 1960!
Dp. Josefu Novákovi zaplať Pánbůh.
Bartoš H.
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Sbírky z neděle10. července: Zábřeh 9.170; Jedlí 3.600; Svébohov 2.300; Klášterec 1.840;
Zvole 2.860; Hynčina 220 Kč.
Dary: Zvole – na rozhlas, (ozvučení) 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

CHARITA ZÁBŘEH

SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ. Také v červenci vás srdečně zveme
na setkání domácích pečovatelů. Vzájemné sdílení doplníme tentokrát tématem „Hospicové organizace v USA“. O postřehy a zkušenosti ze své dvouměsíční stáže se s námi podělí Bc. Marie Ryšavá, DiS. Sejdeme se ve středu 20. 7.
2016 v 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
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 den od 7 do 16.30 hod.
Naše tipy:
Malý mnich a jeho začátky – podobenství o duchovních bojích křesťanského života ukazuje, jak dosáhnout hluboké víry a stát se dítětem, které smí vejít do Božího království,
protože – slovy pouštních otců – každý z nás ve svém srdci nosí kus mnicha.
Milované princezně – milostné dopisy od Tvého Krále – knížka určená přesně na míru
ženskému srdci, je i tom, jak jsme jako ženy jedinečné a milované. Pro povzbuzení i poučení.
A ještě něco pro kluky i pro holky s fantazií – „Kresli, čmárej, tvoř!“ a mnoho dalších pracovních sešitů a omalovánek.
Na Vaši návštěvu se těší a příjemné léto Vám přejí pracovnice Recepce.
 		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.
***

KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA
V OLOMOUCI je denně otevřena
od 6.30 do 18.00 hod.
pro poutníky i turisty.

Kdo se chystá v katedrále projít svatou branou,
může potom také navštívit arcidiecézní
muzeum a expozici v arcibiskupském paláci.
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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