7. 8. 2016
Ročník XXIII., číslo 31
19. neděle v mezidobí

Zábřeh, Maletín, Zvole
Klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna
a přijal jsi nás za vlastní;
a proto k tobě smíme volat jako k Otci:
upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout
zaslíbeného dědictví.
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 33 Blaze lidu, který
Mdr 18,6-9
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
2: Žid 11,1-2.8-19
příště Břízovo č. 503

Opatřte si měšce,
které nezpuchřejí,
poklad v nebi, kterého neubývá,
kam se k němu zloděj nedostane
a kde ho mol nerozežere.
Vždyť kde je váš poklad,
tam bude i vaše srdce.

Lk 12,32
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Ev. Lk 12,32-48

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 8. srpna památka sv. Dominika, kněze – mše sv. v Zábřeze v 9.40
Úterý 9. srpna
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy
mše svatá v Ráječku v 8.00
Středa 10. srpna svátek sv. Vavřince, mučedníka – mše sv. v Zábřeze v 9.40
Čtvrtek 11. srpna památka sv. Kláry, panny – mše sv. v Zábřeze v 9.40 (mimořádně)
Pátek 12. srpna sv. Jany Františky de Chantal, mše sv. v Zábřeze v 7.00 a 18.00
MALETÍN. Tuto neděli 7. srpna v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
OHLÁŠKY. V sobotu 13. 8. 2016 přijmou v Zábřeze, v kostele sv. Bartoloměje (oprava)
svátost manželství Mgr. Jakub Gryžboň z Dobré a Mgr. Zuzana Krausová z Postřelmůvka
POZVÁNKA NA KONCERT. Mužský sbor řádu sv. Huberta srdečně zve na svůj koncert
v neděli 21. srpna v 19 hodin v kostele sv. Barbory v Zábřeze. Jako host vystoupí Eliška
Hrochová (posluchačka konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži ).
Ředitel Hospice na Svatém Kopečku vyhlašuje výběrové řízení na pozici vrchní sestry s místem výkonu práce nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru (možnost doplnění v průběhu pracovního poměru), registrace – osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, znalost zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a dalších souvisejících právních norem, praxe ve zdravotnictví min. 8 let, z toho nejméně 5 let u lůžka, samostatnost,
flexibilita, vysoké pracovní nasazení, komunikační a organizační schopnosti, znalost práce na PC, orientace v problematice paliativní a hospicové péče, zkušenosti s doprovázením umírajících.
Kontaktní osoba v případě dotazů je Mgr. Martina Ležáková, tel.: 585 100 036 a Anna
Šišková, tel.: 585 100 033. Dotazy je možné vznést v pracovní dny mezi 9. a 14. hodinou.
Vaše přihlášky očekáváme v písemné podobě nejpozději dne 22. 8. 2016.
Více na /www.hospickopecek.charita.cz/volna-mista/
Mgr. Jiří Borik, ředitel

OBLASTNÍ CHARITA ZÁBŘEH
Hledáme dobrovolnice na šití utěrek
Hledáme ochotnou švadlenku, která by se i v těchto letních měsících pustila
do šití utěrek pro využití v charitní pečovatelské službě. Informace i potřebný materiál k šití dodá vedoucí služby Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449;
pecovatelska@charitazabreh.cz
Můžete darovat pračku?
Máte-li doma starší, ale ještě funkční pračku zn. Romo, kterou již nepoužíváte a můžete
ji věnovat k dosloužení, kontaktujte, prosím, paní Ludmilu Macákovou, tel: 736 529 295;
mail: dobrovolnik@charitazabreh.cz
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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OHLASY NA KRAKOV
V pondělí se do Zábřeha vrátila skupina poutníků, kteří se účastnili Světových dní mládeže v Krakově završených vigilií a nedělní mší svatou se Svatým otcem Františkem.
Někteří mladí se účastnili i týdenního předprogramu ve farnostech a rodinách z různých koutů Polska, jiní doputovali rovnou
do Krakova, kde kromě mezinárodního programu mohli využít
také nabídky Českého národního centra, pro které poskytli zázemí bratři cisterciáci. Tady si můžete přečíst dojmy několika mladých z našeho děkanátu:
„I když jsem se před odjezdem bála, jak setkání dopadne (jela jsem i na předprogram, tudíž strachu bylo dost), tak jsem moc ráda, že jsem se odhodlala jet. Díky svým kamarádům,
které jsem buď poznala, nebo znala už z dřívějška, jsem zažila nádherné setkání s Bohem
i lidmi.“
Maruška
„Asi nejvíc mě oslovily pohostinnost a ochota Poláků, kteří nás přijali do svých farností
a domovů. U Svatého otce mě zaujaly jeho vnímavost vůči jednotlivci a touha po sjednocení se skrze modlitbu. Velmi silné byly také okamžiky, kdy se dvoumilionový hlučící dav
dokázal ztišit ke společné modlitbě.“
Štěpán
„Moc se mi líbil předprogram v Niemodlinu a taky program v Českém národním centru.
Zvláště působivá byla páteční křížová cesta s vybranými texty z díla Jana Zahradníčka.“
		
Domča
„Připadalo mi, že prostředí v Krakově se moc nelišilo od toho, na co jsme zvyklí u nás. Potkal jsem hodně známých lidí, takže jsem se necítil sám a s dalšími dvěma jsem se seznámil. Škoda, že jsem tam byl jen krátce.“
Ondra
„Docela dost mě dostala duchovní atmosféra – když najednou několik milionů lidí z celého
světa, zvláště mladých, chválí Boha a vzdává mu díky, přítomnost Pána je tam cítit. Taky
bylo super zastihnout celý svět na jednom místě, poznat jejich kultury a navázat nová přátelství.“
Ondra 2
„Bylo to velmi náročné, ale velmi krásné. Celou dobu jsem cítila přítomnost Pána mezi
námi. Setkání bylo Jeho požehnané dílo.“
Anetka
UNITED – MULTIŽÁNROVÝ KŘESŤANSKÝ
FESTIVAL 18. – 20. 8. VE VSETÍNĚ Program je
tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami.
Na festivalu budou také prostory pro modlitby
a během celého setkání poběží služba duchovního
poradenství. Místo konání: Vsetín, Dolní náměstí
a prostory veřejných budov (Dům kultury, Sokolovna, Zasedací místnost MěÚ aj.) www.
festivalunited.cz
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MALÉ STÁDCE (Lk 12,32-48)
„Neboj se, malé stádce! Neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království“ (12,32).

Prožíváme léto s vrcholným světlem a s dozráváním plodů přírody.
Blížící se podzim ohlašuje svým chladem zimu.
Tomuto zákonu přírody jsou podrobeny i všechny instituce světa: národy, státy, strany i církev sama.
Katolická církev za 2.000 roků prožila všechna
tato stadia, která se takto každoročně dějí v přírodě.
Dnes, byť ke své bolesti, prožívá – zvláště v Evropě
svůj podzim, přípravu na zimu. Co tedy dělat v tomto
stavu?
1. Podívat se pravdě přímo do očí. Všichni to vidíme. Nejen úbytek v kostele, úbytek lidí
při výuce náboženství, úbytek křtů, církevních sňatků, pohřbů. Ale také zesvětštění společnosti, která s námi nepočítá, a my neovlivňujeme její život.
2. Unavená a nemocná církev v Evropě má na nás velké požadavky. Žít naplno křesťanským životem podle desatera a evangelia v lásce a věrnosti katolické církvi. Být zkrátka
v dnešním světě „jiní“, dosvědčovat svoji víru svým způsobem života. Jiní byli také první
křesťané v úpadkovém Římě, a proto křesťanství překonalo pohanství. Malé stádce zvítězilo
nad mocí a masou.
3. V duchu svobody přesvědčení mít úctu a ochotu chápat, snášet zvyklosti světa. Přitom však
plně se zastávat svého přesvědčení a podávat veřejně svědectví své víry. Ukazovat pravdivost naší
víry a životních postojů nekonfliktně a to kladným, věcným a přátelským způsobem.
4. Zima v přírodě svým spánkem shromažďuje sílu k novému životu, k jarnímu rozpuku.
Pro nás to znamená věřit, mít na ději v možný, ba jistý obrat v osudu církve ve světě. Jsou
předpoklady, že církev zimou očistíme a ona zazáří ve své plné kráse a bude požehnáním
pro celý svět. Snad jevem této duchovní obnovy mohou být stále vznikající nová náboženská hnutí a společenství, která se snaží „zajet na hlubinu“. I sekty, mnohdy prapodivné, jsou
projevem duchovní žízně a touhy po návratu k duchovnu.
5. Církev tu není z milosti světa a jejich mocných, ale z vůle Boží je Kristem ustanovena.
Byla zde dávno před námi, stála u kolébky všech evropských národů a bude také u jejich
konce, protože jako jediná to má přislíbeno. Bude zde až do konce světa. Kristova záruka do
budoucna se nemusí týkat církve v Evropě. Vzpomeňme na církve, které zmizely – jako ty
v dnešním Turecku, v Malé Asii – kolébce církve či v severní Africe.
6. Když byl před léty v naší vlasti Svatý otec Jan Pavel II., měl dlouhou promluvu k našim
biskupům, v níž končil přesvědčením, že se blíží lepší časy pro církev.
Překvapuje nás, s jako jistotou mluvil, že převede svět a církev do 3. tisíciletí. A dokonce
mluvil o nastávajícím adventu – „duchovním“ příchodu Krista na svět.
Stůjme proto věrně na místě, které nám náš Pán určil; ve své farnosti, kraji i národu. Jako
odměna nás čeká Boží království, věčná odměna v nebi ve společenství s Bohem.
		
P. Antonín Pospíšil
* Byli jsme učiněni k podobnosti s Bohem. Vraťme tomuto obrazu všechnu krásu, jaká mu
přísluší.
* Abyste si udrželi stále vzpomínku na Boha, máte formuli modlitby, kterou musíte míst
ustavičně před očima: „Bože, pospěš mi na pomoc!“ (z knihy „Ve škole otců pouště“)
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postřelmovsko

postřelmovsko

Pozvánka do Dlouhomilova na žehnání opraveného kříže u kostela Všech svatých
v sobotu 13. srpna 2016.
Mše svatá bude slavena v 16.30 hod. a poté bude znovu požehnán opravený kříž.
Co víme o vybudování a nynější opravě této památky?
Patnácté a šestnácté století bylo v Evropě ve znamení
sílících útoků tureckých –
mohamedánských vojsk proti křesťanské Evropě.
Tehdy se jednalo o to, zda Evropa bude křesťanská
nebo ovládaná islámem. K tomu má vztah právě tento kříž. Na kříži je vysekán nápis, který vysvětluje,
proč byl postaven. Volný překlad z latiny zní:
„Tento kříž na připomínku války proti Turkům
přispěním zbožností a dobročinností zbudován
jest 1779.“
Rok 1779 byl rokem 250. výročí odražení tureckých
vojsk obléhajících Vídeň v roce 1529. Tehdy obléhalo
Vídeň 120.000 mužů tureckého vojska a Vídeň bránilo jen 16.000 mužů vojska křesťanského. Je zajímavé a jen těžce pochopitelné, že občané malé vesnice v
koutku hor měli touhu postavit krásný a jistě nákladný kříž k poctě této události.
Obvykle kříže připomínají události, které souvisí
s místem, kde byly postaveny. Tento kříž odkazuje na pohnuté události evropských dějin.
Musíme také poděkovat zastupitelstvu obce, se kterým došlo k dohodě ohledně vlastnictví
tohoto kříže a které vyřídilo dotaci na rekonstrukci. Oprava byla zdlouhavá, ale nakonec
se vše podařilo a kříž se opět zaskvěl v plné kráse.
		
Zpracoval P. Bartoš

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 31. července: Jedlí 2.000; Svébohov 1.600; Klášterec 1.670 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Wladyslaw Mach
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ
V neděli 14. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii Nanebevzaté do Svébohova.
Liturgii poutní mše svaté v 10.30 hod. doprovodí zpěvem mužský sbor řádu sv. Huberta.
Loretánské litanie a svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. a po jeho skončení jste zváni
na krátký koncert scholy GAUDIUM.
DO ODVOLÁNÍ BUDOU BOHOSLUŽBY VE VŠEDNÍ DNY SLAVENY obvykle
TAKTO:
v Jedlí ve středu v 17.00 hod. a ve Svébohově ve středu v 18.00 hod.
		
P. Wladyslaw Mach
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 31. července: Jakubovice 556, Červená Voda 2.539, Písařov 468 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Farnost Červená Voda všechny srdečně zve tuto neděli 7. srpna na pouť na Křížovou
horu u Červené Vody. Mše svatá bude v 10.30 hod.
V Červené Vodě pak bude mše svatá slavená ještě v 16.00 hod.
Farnost Jakubovice zve všechny srdečně na pouť k Panně Marii Nanebevzaté do Jakubovic, a to v sobotu 13. srpna. Poutní mše svatá bude v 15.00 hod.
Po skončení mše svaté se koná tradiční, již 34. ročník KOŠTU VÍNA.
Farnost Červená Voda zve všechny srdečně na pouť do Šanova. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavíme v neděli
14. srpna při mši svaté v 9.00 hod.
Večerní mše svatá v Červené Vodě již nebude.
V předvečer pouti v sobotu 13. srpna v 18.00 hod. vás srdečně zveme do šanovského kostelíka na koncert červenovodské
folkové skupiny Kapky a mužského pěveckého sboru sv. Huberta ze Zábřeha. Výtěžek koncertu i poutní sbírky bude věnován na opravu varhan v místním kostelíku.
Poutní mše svatá u kapličky svatého Rocha (cestou z Červené Vody na Moravský Karlov) bude v pondělí 15. srpna
v 17.00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
P. Radek Maláč

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 31. července: Štíty 2.560; Cotkytle 720; Horní Studénky 1.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Bronczyk
NOVÝ KONTAKT:
telefonní číslo mobilu farnosti Štíty (P. Jacek Bronczyk) je 603 821 144.
V rámci VARHANNÍHO FESTIVALU se uskuteční v úterý 9. srpna v 18.00 hod. varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech.
Účinkují Martin Jakubíček, varhany a Lenka Cafourková soprán. Jste srdečně zváni.
VÝROČÍ KONCEKRACE KAPLE SV. MARTINA.
9. srpna uplyne 80 let od vysvěcení kaple sv. Martina na Olšanských horách.
Na toto výročí vzpomeneme při slavení mše svaté v neděli 14. srpna v 15.00 hod. Celebruje zábřežský děkan P. František Eliáš. Všichni jste srdečně zváni.
P. Jacek Bronczyk
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ
P. Jacek Bronczyk a pastorační rada farnosti vás zvou v neděli 14. srpna na pouť k Panně
Marii Nanebevzaté do Štítů. Poutní mši svatou budeme slavit v 9.00 hod.,
svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
Poutní sbírka bude určena na opravy farnosti.
P. Jacek Bronczyk
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Z Mohelnické farní kroniky, Dr. Robert Jaschek, LP 1961
Počátkem roku 1961 bylo sychravé počasí, jež se koncem ledna proměnilo v dobrou zimu. Tak si přišly děti na své, pololetní prázdniny se
jim ale nevydařily. Spokojily se s programem na ledě rybníka a potoka
Mírovky.
Postní život se vyznačoval zejména pobožností Křížové cesty v neděli o půl třetí a pravidelnými nedělními postními kázáními při dopoledních bohoslužbách. Farář kázal na volná
témata dle práce P. Malého „V Kazatelně“, ročník XIV z roku 1926.
Svaté třídenní před Velikonoci bylo celebrováno dle nového řádu. Možno říci, že se odpolední a večerní bohoslužby neujímají v žádoucí míře, i kdyby počasí tomu přálo. Tak aspoň u nás!
V měsíci květnu byly obvyklé denní Májové pobožnosti, při někdy slabé účasti farníků.
Bohužel zneužila mládež klid pravidelných pobožností k vytlučení oken farního kostela. Vydání na opravy dosáhly částky 3.600 Kč, což je značný ale hodně zbytečně vynaložený obnos.
Prosebné průvody byly nahrazeny prosebnými pobožnostmi v kostele. I průvod Božího
Těla byl proveden v kostele. Ritus jednoho oltáře byl pro malou účast jen u hlavního oltáře.
Žňové práce, přes nejisté počáteční počasí, nebyly rušeny vyhlášenou nedělní pracovní povinností. Po dobu špičkových prací se odkládala hrubá mše svatá na večer, aby bylo
umožněno lepší vystřídání směn.
Na počátku školního roku přineslo přihlašování školních dětí do náboženství nový pokles přihlášených katolických dětí. Bylo přihlášeno v Mohelnici a okolí 52 dětí.
Vyučování školních dětí převzal zase ochotně dp. farář moravičanský P. Josef Novák.
Zde nutno také připojiti zprávu o prvním svatém přijímání školních dětí. Konalo se 11.
června 1961 a přistoupilo k němu 26 dítek.
Růžencová pobožnost se konala denně při mši svaté. Jen v neděli byla odpoledne se svátostným požehnáním. Dušičková pobožnost byla v týdnu po dušičkách způsobem společných „otčenášků“ po mši svaté.
Roráty a Vánoce byly slabě navštěvovány. Celkový obraz duchovní správy se vyjadřuje udělováním těchto svátostí: 45 svatých křtů, 17 svátostí manželství a 18 katolických pohřbů.
Bartoš H.

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 31. července: Loštice 2.746, Moravičany 1.760 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
***
HUMOR JE KOŘENÍ ŽIVOTA. Misionář přistane na ostrově. „Dobrý den, pane,“ pozdraví
ho slušně domorodý chlapec. „Neoslovuj mě pane, ale říkej mi otče,“ opraví misionář chlapce. „No to je ale senzace,“ raduje se chlapec. „Moje máma bude moc překvapená a nadšená.
Říkala mi, že se už nikdy nevrátíš!“
(red)
NÁVRAT „STARŠÍ“ DCERY DO DOMU MARNOTRATNÉHO OTCE
15. – 19. 8. 2016, duchovní obnova pro dívky a ženy 18 – 35 let, vede P. Josef Slezák.
Další info a přihlášky: www.vincentky.cz
sestry sv. Vincence Kroměříž
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Sbírky z neděle 31. července: Zábřeh 8.580; Zvole 5.470; Postřelmůvek 530; ze sbírek
v Rovensku 15.000 Kč.
Dary – Zábřeh: na opravu fary 1.000; Zvole – na farní kostel 1.000, na opravy farního
domu ve Zvoli 10.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: z Rovenska byla dne 31. srpna odeslána částka 3.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.

Marie Zíková

ZVEME VÁS NA POUŤ K PANNĚ MARII TURZOVSKÉ, KTERÁ SE BUDE KONAT
22. 8. 2016. Cena 350 Kč. Přihlásit se můžete do 15. 8. na telefon 608 311 469.
		
Hela Pěničková

POUTĚ NA SV. HOSTÝNĚ V SRPNU A ZAČÁTKEM ZÁŘÍ

Ne 7. 8. – muzikantská (viz minulé FI)
Ne 14. 8. – hlavní pouť, mši svatou v 10.15 celebruje biskup Josef
Hrdlička
Po 15. 8. – titulární slavnost, mši svatou v 10.00 celebruje biskup Josef Hrdlička
So 20. 8. – pouť pedagogů, mši svatou v 10.15 celebruje arcibiskup
Jan Graubner
So a Ne 20./21. 8. – Orelská pouť, mši svatou v neděli v 10.00 na venkovním oltáři celebruje Mons. František Radkovský
So 27. 8. – Arcidiecézní pouť rodin na konci prázdnin (viz minulé FI)
		
Více: http://hostyn.cz/poute.html

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 31. července: Lubník 900; Tatenice 660; Hoštejn 12.545 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ K PANNĚ MARII NA KORUNĚ OSLAVÍME V NEDĚLI 14. SRPNA PŘI MŠI
SVATÉ V 14.30 HODIN.
Setkání společenství Modlitby chlapů bude v Tatenici na faře v neděli 14. srpna v 18.00 hodin.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA. Děkujeme všem, kdo jste
v neděli přišli do Hoštejna a společně s námi oslavili svátek sv. Anny.
Zvláštní poděkování patří také varhaníkovi a všem muzikantům za
krásný hudební doprovod. I přes nepřízeň počasí se mi zdálo, že poutníků neubylo. Někteří sice letos u sv. Anny chyběli, ale přišli zase jiní,
a to i z veliké dálky. Po druhé mši svaté jsem měl prostor pro několik
rozhovorů, které měly všechny jednu věc společnou. Lidé byli radostní a odcházeli povzbuzení. Myslím, že nás P. Zdenko Vavro svou promluvou i způsobem, jak vysluhoval liturgii, oslovil a nakazil přímočarostí, se kterou hlásá „Dobrou zprávu“. Ať Vás i Vaše rodiny provází na
přímluvu sv. Anny hojnost požehnání a za rok zase na shledanou na pouti v Hoštejně.
		
Vše dobré přeje Mgr. L. Diblík
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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