24. 7. 2016
Ročník XXIII., číslo 29
17. 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, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech,
kdo v tebe doufají; skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás,
ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Ž 137

Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě

1: Gn 18, 20-32

2: Kol 1,15-20

Ordinárium: Břízovo č. 503

příště Ebenovo č. 502

Neboť každý,
kdo prosí, dostává,
a kdo hledá, nalézá,
a kdo tluče,
tomu bude otevřeno

Lk 11,10
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Ev. Lk 11,1-13

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 25. července
Úterý 26. července
Středa 27. července
Pátek 29. července

svátek sv. Jakuba, apoštola
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
památka sv. Gorazda a druhů
památka sv. Marty

V neděli 24. července v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v Pobučí.
		

MODLITBA Lk 11,1-13

P. Martin Rumíšek

Člověk se nemodlí proto, že má čas, ale proto, že si udělal čas pro Pána.
Jak asi působilo na apoštoly, když viděli, jak jejich Mistr
a Pán odchází po úmorném dni, plném práce, nejraději
sám, na osamělé místo, aby se modlil, to je rozmlouval se
svým nebeským Otcem! Chápeme jejich prosbu: „Mistře,
nauč nás modlit se.“
Při těchto slovech se nám může dostat na mysl otázka
– jak já při svých modlitbách působím na druhé? Je moje
modlitba opravdu usebraným rozhovorem mezi mnou
a Bohem?
Blahoslavený Fredericus Ozanam (* 1813 Miláno, +
1853 Paříž) jako vysokoškolský student přišel náhodou do jednoho kostela v Paříži a viděl
před svatostánkem klečet svého profesora Ampéra, vynálezce z oboru elektřiny, usebraně se
modlit růženec. Prohlásil: „Růženec v rukou Ampéra byl pro mne větším povzbuzením ve
víře, než všechny bohovědné knihy, které jsem přečetl.“
Modlitba má být pro nás naší prvotní, nejvyšší a lidsky nejdůstojnější povinností, ba lépe
řečeno radostnou službou, ne službou otroka sloužícího svému pánovi, ale dítěte vůči svému
tatínkovi. Krásně to vyjadřuje sv. Ignác z Loyoly ve své knížce exercicií a to hned v prvních
větách: „Člověk je stvořen, aby Pána Boha chválil, vzdával mu úctu a sloužil mu a takto spasil svou duši.“ V několika prostých slovech vyjádřil úžasnou pravdu o člověku a jeho životním
úkolu – chválit Boha, jemu děkovat, jemu sloužit… A to všechno je modlitba!
Pán Ježíš nás naučil, jak taková modlitba má vypadat, kterými slovy to vše máme vyjadřovat. Naučil nás modlitbu „Otče náš“. Proto jí také říkáme Modlitba Páně. A jí se také jako
jedné z prvních učíme a to už od malička a také se ji při každé příležitosti modlíme.
Když se nad modlitbou Otčenáše zamyslíme, žasneme nad její prostotou ale i hloubkou
a všeobsáhlostí. Je v ní v kostce vše, zač se máme modlit. Je to předně krásné a milé oslovení Boha „Otče“! Už to vnáší do duše útěchu a naději, že Bůh není nějaký tvrdý a neúprosný
pán, ale laskavý otec, pečující a milující.
Říká se a právem, že modlitba je dýchání duše. Modlitba je rozhovorem člověka s Bohem. Nemusí to být pouze slovy, ale už i jen usebraností s myšlenkami na Boha. Nejenom na
kolenou, ale i v jiné poloze, která nám dovolí hledat Boží blízkost. V širším smyslu může být
modlitbou i odpočinek, zábava, zkrátka všechno, co je důstojné Boha a člověka. Stačí ráno,
na celý den vzbudit dobrý úmysl (prožít den s Pánem) a během dne jej obnovit střelnou
modlitbou. S heslem „modli se a pracuj“ přicházel do našich zemí řád benediktinů a tím položil základy křesťanské kultury, státu i Evropy. Buďme jako oni. Pak Boží požehnání bude
Boží odpovědí na naše modlitby. Amen.
P. Antonín Pospíšil
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ARCIBISKUP JAN SE CHYSTÁ DO ZÁBŘEHA

V neděli 28. srpna při mši svaté v 9 hod.
o zábřežském patrociniu a hodech požehná arcibiskup Jan Graubner v děkanském kostele sv. Bartoloměje nově odlitý
zvon nesoucí jméno sv. Františka.
Tento zvon pro filiální kostel sv. Barbory odlili zábřežští zvoníci se svými přáteli
loni 17. listopadu v jedné ze zábřežských
zahrad.
Na odlití tohoto zvonu pro kostel sv. Barbory sháněli zábřežští zvoníci dlouhodobě
prostředky formou sběru železa a dalších druhotných surovin.
Nový zvon má dolní průměr 66 cm a vypočítanou hmotnost 220 kg. Zdobí jej latinský nápis „ Ó králi slávy, přijď v pokoji“ s datací, dále reliéf Krista na kříži, reliéf sv. Františka a
znak města Zábřeha. Zvon sv. František bude zavěšen vedle památného zvonu sv. Barbory
z roku 1614.
red.

červenovodsko

červenovodsko

Obec Janoušov a Římskokatolická farnost Jakubovice Vás srdečně zvou tuto neděli 24.
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

farnosti spravované z tatenice
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI HOŠTEJN PROŽIJEME TUTO 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. Zdenko Vavro. Odpoledne ve 14.00
hod. bude svátostné požehnání.
Srdečně zvou farníci z Hoštejna

postřelmovsko postřelmovsko
POUŤ KE SV. JAKUBOVI. V neděli 24. 7. oslaví farnost Lesnice svého patrona apoštola
sv. Jakuba. Poutní mše sv. bude v 9.30 a svátostné požehnání v 15.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
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VZHLEDEM K ČASU DOVOLENÝCH NEJSOU SBÍRKY V TOMTO ČÍSLE FI
UVEDENY.

POTRAVINOVÁ A MATERIÁLNÍ POMOC FEAD

Jde o společný projekt zemí Evropské unie pro léta 2014 – 2020, který má přispět
ke snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Partnerskou organizací v regionu Zábřežska, Mohelnicka, Štítecka, Postřelmovska, Lošticka, Úsovska, Červenovodska a Tatenicka je CHARITA ZÁBŘEH. V oblasti
Králicka CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ.
Ke komu pomoc směřuje? Jde o širokou škálu těch, kteří žijí v ohrožení chudobou, a jejich příjem nestačí na pokrytí základních nejdůležitějších potřeb. Jde například o lidi
bez domova, ale také o nízkopříjmové rodiny a domácnosti s větším počtem dětí, pro neúplné
rodiny se samoživiteli, pro seniory s nízkým důchodem apod.
Pomoc je realizována formou bezplatného poskytnutí balíčku potravin, hygienických a drogistických potřeb. Má jiné složení pro vícečetnou rodinu, jiné pro jednotlivce.
Účelem projektu není jen poskytovat materiální pomoc. Jde také o možnost poskytnout vytipovanou sadu nástrojů v regionu dostupných, které mohou – pokud si je klient sám zvolí – pomoci řešit jeho situaci.
Pomoc má dvojí charakter: buď jednorázová v akutní těžké situaci, nebo dlouhodobější.

KDE SE BALÍČKY VYDÁVAJÍ:
Zábřeh – Valová 290/9 (boční vchod občanské poradny) po: 12.00-16.00; čt: 9.00-13.00
Mohelnice – Zámecká 19/11 (občanská poradna) st: 9.00-13.00; pá: 11.00-15.00
Králíky – Karla Čapka 316 (kancelář v přízemí budovy MěÚ) út: 9.00-12.00
Červená Voda – pečovatelský dům č. p. 372 út: 13.00-14.00
K ukončení této etapy dojde 28. 2. 2017.
Kontaktní osoba v Charitě Zábřeh: Bc. Kamila Smetanová, tel. 736 509 474

NEČEKEJTE, AŽ SE ZIMA ZEPTÁ!

Charita Zábřeh nabízí palivové dřevo do kamen, kotle i krbu za AKČNÍ CENU!
Nabízíme dřevo z lesa, kde hospodaříme…zásoby z dřívější
produkce, které máme uskladněny v suchu – pod střechou.
Osobně si můžete dřevo převzít v Zábřeze, případně zajistíme dopravu, v případě nouze i vyskládání do dřevníku. Objednávky vyřizuje: Tomáš Hampl, telefon 736 509 434.
CENY AKČNÍ: Měkké dřevo, převážně smrk, řezaná/štípaná polínka délky 28, 33 a 45 cm – 1.000 Kč/prm. Tvrdé dřevo, buk, štípaná polínka délky 45 cm – 1.300 Kč/prm. Kmínky tloušťky 6 cm, délky 2,5 m: smrk, borovice, bříza – 650
Kč/prm
Pokud potřebujete dříví v jiných délkách, můžeme se domluvit.
V nabídce máme také štípané třísky na podpal (krabice „banánovka“) – 120 Kč
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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