14. 8. 2016
Ročník XXIII., číslo 32
20. 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

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit;
vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno,
a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení
převyšující všechny lidské tužby.
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 40

Hospodine, na pomoc mi pospěš!

Jer 38,4-6.8-10

2: Žid 12,1-4

Ordinárium: Břízovo č. 503

Ev. Lk 12,49-53

příště Ebenovo č. 504

Tys můj pomocník,
můj zachránce:
– neprodlévej, můj Bože!
Hospodine,
na pomoc mi pospěš!

Žalm 40
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 15. srpna SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Mše svaté v Zábřeze v 9.40 a v 18.00 hod.
Sobota 20. srpna
památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. V pátek 2. září se v Zábřeze po večerní bohoslužbě sejdeme v sále bývalé ZUŠ k prvnímu setkání těch, kteří se chtějí zodpovědně připravit na svátost biřmování.
S sebou katechismus, buď klasický nebo Youcat, bibli nebo alespoň
NZ a sešit na poznámky. Ostatní informace na místě.
P. František Eliáš
POZVÁNKA NA KONCERT. Mužský sbor řádu sv. Huberta srdečně zve
na svůj koncert, který se uskuteční 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).
PETR STRAKOŠ JUBILUJÍCÍ
Varhanář Petr Strakoš se letos dožil krásných čtyřiceti let. Je znám
v našich farnostech jako zkušený odborník. Opravoval varhany skoro v každém z kostelů našeho děkanátu a tam, kde je opravil, se také
stará i o jejich údržbu. Mimo jiné obnovil oficiálně „neopravitelné“
varhany v Maletíně.
V neděli 21. srpna v 15.00 hod. v Maletíně při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za dar jeho života. Bude to i naše poděkování za
obnovené a udržované varhany v našem regionu. Varhanář Petr Strakoš přislíbil, že sváteční liturgii na varhany sám doprovodí a poté nás obdaruje ještě krátkým koncertem.
		
P. František Eliáš

LETOŠNÍ POUTĚ NA VŘESOVÉ STUDÁNCE
Sobota 27. srpna a sobota 10. září. Mše svatá vždy ve 14.30 hod.
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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ZÁBŘEH – ADORAČNÍ DEN

Ve středu 24. 8. slavíme svátek sv. Bartoloměje, patrona farního a děkanského kostela
a ADORAČNÍ DEN ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI.
Začneme mší svatou v 9.40 hod., a poté bude následovat adorace před
Nejsvětější svátostí, kterou „štafetově“ povedou jednotlivá společenství. Den ztišení před Pánem zakončíme mší svatou v 18.00 hod.

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO ZVONU V ZÁBŘEZE
V neděli 28. srpna oslavíme v děkanském
kostele sv. Bartoloměje patrocinium a zábřežské hody.
Při mši svaté v 9.00 hod. požehná arcibiskup Jan Graubner zvon odlitý zábřežskými
zvoníky přímo v Zábřeze.
Našim zvoníkům se podařilo bezchybné dílo
a novému zvonu dali jméno sv. František.
Tento nový 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 dlouhodobě prostředky formou sběru kovů a dalších druhotných surovin, za což je třeba dárcům poděkovat. 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. Barbora z roku 1614.
P. František Eliáš
		

FARNÍ DEN

Milí přátelé, oslava patrocinia a zábřežských hodů pokračuje i odpoledne jako FARNÍ
DEN. Tedy v neděli 28. srpna od 15.00 hod. jste zváni na zahradní posezení za Katolickým
domem. Na co se můžete těšit? Na přátelskou atmosféru při posezení, které bude doprovázet muzika v podání skupiny OLD TIME JAZZ BAND. Od 16 hodin je nejen pro děti nachystáno vystoupení v režii divadélka „S Radostí“. Děti se dále mohou těšit na skákací
hrad, drobné soutěže a hry. Aktivní účastníci si budou moci zahrát francouzskou společenskou hru petanque (petang) – hra je vhodná pro všechny věkové kategorie, či fotbálek.
Chybět nebude občerstvení všeho druhu. Těšíme se na společně strávený čas.
		
Metoděj, Hnízdo, Charita
POUTNÍ SLAVNOST NA HOŘE MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK
O Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 15. srpna budou mše svaté slaveny
v 10.00 a v 17.00 hod.
Poutní slavnost se uskuteční v neděli 21. srpna. Hlavní celebrant mše svaté v 10.00 hod.
bude Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, v 15.00 hod. celebruje mši svatou P. KarelMoravec, rektor poutního kostela. V 17.00 bude pobožnost k Božímu milosrdenství.
Více na www.klasterkraliky.cz
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NANEBEVZETÍ PANN\ MARIE
Svátek Panny Marie do nebe vzaté pozvedá naši mysl od
země k nebi, od času k věčnosti. Uvědomujeme si tu radostnou skutečnost, že aspoň jeden z lidí dosáhl již plnosti života, když byl vzat i se svým tělem do nebe.
Všichni jsme vázáni zemí. Je to naše matka, naše kolébka
i hrob náš. Tady, na zemi rozvíjíme všechny své vlohy a nacházíme radost a štěstí ale i bolest, trápení a jednou i smrt.
Věřící křesťan cítí povinnost vzdávat Bohu vděčnost za dary
hmotné i duchovní, které nám jeho štědrost naděluje a které
nám mají pomáhat, podpírat nás na naší cestě životem a vést
nás až do našeho trvalého domova – nebe.
Je těžké a vždy bylo těžké kráčet jistě k tomuto cíli. Ale
nikdy to nesmíme vzdát, to bychom zvrátili základní stupnici hodnot. Co je v životě nejdůležitější sdělil Ježíš Martě v Betánii:
„Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.“ (Lk 10,41-42)
Péče o zemi a časné hodnoty je však naše povinnost. Vždyť sám Bůh nám zemi svěřil
do opatrování. Jde jen o to, aby člověk neutonul v záplavě hmoty a starostech o její využití. Niternou touhou většiny lidí je vlastnit hmotných statků co nejvíce. Co nás od tohoto
úskalí ochrání a provede nás životem bezpečně?
Svátek Nanebevzetí Panny Marie nás vyzývá, abychom pamatovali na smrt a na věčnost. Rozhodně je nemoudré zatlačovat myšlenky na pomíjivost našeho bytí slovy nemoudrého správce: „Můj pán oddaluje svůj příchod“ a omezit svůj život pouze na vášnivou péči o dům, pole, kariéru, úspěch, rozkoše a světský blahobyt.
Vidíme-li smrt jako začátek nového, věčného života v nebeské vlasti, nepodléháme
žádné panice a žádné hrůzy nás nemohou zastrašit a svést z cesty. Nevyvedou nás z míry
první stříbrné vlasy, ale ani zákeřná nemoc.
Kdo nedovede vědomě zahrnout umírání do svého životního plánu, ten neovládne ani
svůj život. Kdo nedovede umírat, neumí ani opravdu žít.
Vidíme-li však svět jako odraz a odlesk věčnosti – nebe a sebe jako poutníka k této
věčnosti, pak budeme s radostí zvládat všechny situace bohatého života a budeme kráčet
k věčné proměně a ke slavnému nanebevzetí, nejprve duše, a pak i svého těla, jako u Panny Marie.
Jsme povoláni k životu – k vítězství nad smrtí. Takové je vítězství Ježíšovo i vítězství
Panny Marie Nanebevzaté, to je vítězství církve i vítězství naše.
Sláva, kterou je obdařena Panna Maria, je pro nás nadějí na cestě do Božího království.
Smrt bude zničena – vlastně Ježíšem a Pannou Marií už zničena byla. To je tajemstvím tohoto svátku i naší oslavy, to je náš program, to je naše naděje a radost.
Jsme na cestě k životu bez konce, k slavnému proměnění, k věčné radosti, slávě a velikosti – podle slov apoštola Jana: „Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na mysl lidstvu
nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.“
Nebuďme proto v životě jen tuláky bloudícími bez cíle, ale poutníky, kteří jdou za jasným a velkolepým cílem, byť naši cestu provázejí obtíže, trampoty a překážky.
Maria, tíhni nás k sobě po vůni ctností svých!
P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 7. srpna: Domov důchodců sv.
Zdislavy 311; Jakubovice 612, Mlýnický Dvůr 450
+ na Haiti 730; Červená Voda 3.406, Písařov 858
+ neděle 31. července 468 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
Farnost Červená Voda zve všechny srdečně na
pouť do Šanova. Slavnost Nanebevzetí Panny
Marie oslavíme tuto neděli 14. srpna při mši svaté v 9.00 hod.
Večerní mše svatá v Červené Vodě již nebude.
Poutní mše svatá u kapličky svatého Rocha (cestou z Červené Vody) bude v pondělí 15. srpna
v 17.00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
P. Radek Maláč

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 7. srpna: Jedlí 1.700; Svébohov 1.800, Klášterec 1.300; Vyšehoří 700 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Wladyslaw Mach
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ
Tuto 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.
P. Wladyslaw Mach

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 7. srpna: Štíty 2.520; Cotkytle 870; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Bronczyk
VÝROČÍ KONSEKRACE KAPLE SV. MARTINA.
9. srpna uplynulo 80 let od vysvěcení kaple sv. Martina na Olšanských horách.
Na toto výročí vzpomeneme při slavení mše svaté tuto 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 tuto 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 ve farnosti.
P. Jacek Bronczyk
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 7. srpna: Lubník 870; Tatenice 2.290; Hoštejn 1.850; Kosov 570 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ K PANNĚ MARII NA KORUNĚ OSLAVÍME TUTO NEDĚLI 14. SRPNA PŘI
MŠI SVATÉ VE 14.30 HODIN.
Setkání společenství Modlitby chlapů bude v Tatenici na faře v neděli 14. srpna v 18.00
hodin.
P. Jaroslav Přibyl
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI LUBNÍK je ve středu 17. srpna.
Adorace před Nejsvětější svátostí začne v 15.00 hod. Na závěr adoračního dne v 17.30 hod. bude slavena mše svatá.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB. V neděli 28. srpna budou mše svaté slaveny
takto:
Kosov 7.45; Hoštejn 9.00; Tatenice 13.30; Lubník v sobotu v 17.30 hod.
FARNÍ DEN FARNOSTI TATENICE JE V NEDĚLI 28. SRPNA.
Začneme mší svatou ve 13.30 hod., po jejím skončení bude setkání farníků pokračovat na
farním dvoře. Všichni jste srdečně zváni.
P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko

postřelmovsko

O SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V PONDĚLÍ 15. srpna budou slaveny mše svaté: v 15.30 v Chromči, v 17.00 v Leštině, v 18.30 v Postřelmově.
V neděli 21. 8.bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.346 Kč)
a v Chromči (minule 4.500 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
		
P. Vladimír Jahn

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 7. srpna: Loštice 3.374, Moravičany 1.760 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

P. Kristián Libant, CM

	V sobotu nebude slavena mše svatá v penzionu.
 Svatební mše svatá bude v sobotu v 11.00 hod. v Moravičanech.

Svatební ohlášky

V sobotu 20. 8. uzavřou církevní manželství
Pavel Procházka narozený dne 26. 10. 1988 v Zábřehu, bydlící v Lošticích
a Lenka Sutusová narozena dne 14. 5. 1994 v Zábřehu, bytem v Moravičanech.
Jejich manželství poroučím do vašich modliteb.
P. Kristián Libant, CM
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Z Mohelnické farní kroniky- Dr. Jaschek, LP 1962
Netušil jsem, že tento rok přinese konec mé práce v duchovní správě mohelnické. Vše běželo v obvyklých kolejích! Jen chřipková karanténa se z toho vymkla, deset dní byl kostel uzavřen pro nebezpečí nákazy.
Doba postní přinesla jako duchovní příprava velikonoční především kázání na téma „Slovo Boží“ dle stejnojmenné knihy P. Dr. Miklíka. Pobožnost křížové cesty bývala jen v neděli o půl třetí hodině.
Dny svatého týdne byly konány dle Ordo instauratus. Eucharistická pobožnost Zeleného čtvrtku byla připojena k večerní mši svaté. Boží hrob se otevíral až po liturgických
obřadech a zůstal otevřen do poslední Křížové cesty na Velký Pátek ve 20 hod. Na Bílou sobotu se dopoledne Boží hrob neotvíral, není adorátorů a děti mají školu, ženy jsou
v různých nákupních frontách. Na večer v 18.30 hod. začaly svěcením ohně velikonoční
obřady! Vzkříšení bylo jen v kostele.
Pro májové pobožnosti, aby vydržely celý měsíc, musely býti přikoupeny hortensie.
Úvahy májové byly předčítány z knihy Dr. Koláře „Velebí duše má Hospodina“, načež se
konala pobožnost s Loretánskou litanií.
Křížové dny se slavily mší svatou a provedením ritu jednoho oltáře v rámci Litanie ke
všem svatým.
Boží Tělo. Tento svátek upadá pro nepříznivé životní klima. Děti jsou ve škole, lidé na
polích. Tento rok byl kostel bez „břízkové“ výzdoby. Průvod se konal jenom k oltářům ozdobených květinami.
17. června tj. na neděli Nejsvětější Trojice bylo také 1. svaté přijímání školních dítek.
Připravoval je moravičanský pan farář Novák, jejich katecheta. Přišli tři chlapci z Mohelnice a jeden chlapec se třemi děvčaty z Květína.
Poznámka. Tímto končí v pamětní knize písemné záznamy Dr. Roberta Jaschka.
Další osudy  Dr. Jaschka: 1. září 1962 odchází P. Dr. Robert Jaschek do pense. Stěhuje se
na prázdnou faru na Vyšehorky u Mohelnice a na jeho místo nastupuje P. František Martinek. 24. září 1964 se ThDr. Robert Jaschek odstěhoval do NSR (Německé spolkové republiky). Umírá 20. května 1965 v Kaufbeuren, v ústavu pro chorobomyslné. Pohřeb měl
22. května v Münsterbergu v Německu, kde je zřejmě i pohřben. Na pohřbu bylo 14 kněží.
Obřady vedl jeho spolužák P. F. Wanka. Na pohřbu bylo mnoho krajanů z Melče u Opavy
(jeho rodiště). Tak se naplnil osud faráře, který vedl duchovní správu v Mohelnici v nelehkých dobách dlouhých 20 roků.
Bartoš H.

DĚTI píší BOHU
 Milý Pane Bože, slyšela jsem skvělý vtip. Určitě se ti bude líbit. Jeto takhle: Ve člunu,
který se potápěl, byli kněz, pastor a rabín. Jenom jeden mohl ve člunu zůstat a zachránit
se. Dohadovali se, kdo z nich to bude, kdo je z nich nejdůležitější. Nakonec se domluvili,
že kněz a rabín musí ze člunu vyskočit a zůstane tam ten pastor. A víš proč? Ten pastor byl
nejdůležitější, protože kandidoval na prezidenta! Líbí se ti ten vtip? Měj se moc hezky!		
		
(Veronika)
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Sbírky z neděle 7. srpna: Zábřeh 9.590; Zvole 3.090; Postřelmůvek 600 Kč.
Dary: Zábřeh – na Haiti 1.700; Zvole – Rájec na ozvučení kostela 1.600 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

OBLASTNÍ CHARITA ZÁBŘEH
POZVÁNÍ DO CHARITNÍ SLUŽBY
Naše organizace aktuálně hledá dva nové spolupracovníky na následující
pozice: koordinátor(ka) střediska Naděje a koordinátor(ka) Dobrovolnického centra.
Na obě místa hledáme šikovné, pracovité, tvůrčí a poctivé lidi; obě střediska mají před sebou své aktuální velké výzvy i příležitosti a potřebujeme zajistit jak jejich udržitelnost, tak také hlavně rozvoj.
Podrobné informace k oběma pracovním pozicím jsou zveřejněny i na našem webu http://www.zabreh.charita.cz/cs/index.php
Podrobné informace o obsazovaných pracovních místech podá ředitel organizace Bc. Jiří
Karger (tel.: 736 509 430, email: reditel@charitazabreh.cz), který po předchozí domluvě
také osobně přijímá žádosti uchazečů (v rozsahu: motivační dopis – co mohu nabídnout,
proč jsem vhodným kandidátem a profesní životopis). Zájemci se o uvedené pracovní
místo mohou ucházet průběžně až do pátku 19. srpna 2016.
		
Bc. Jiří Karger, ředitel Oblastní charity Zábřeh
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
Setkání domácích pečovatelů. Jak komunikovat s nemocným s demencí, jak zvládat postup nemoci a nárůst náročnosti péče i jaké jsou možnosti pomoci – o tomto i vašich osobních zkušenostech si budeme povídat na srpnové svépomocné skupině o svátku sv. Bartoloměje – ve středu 24. 8. od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh. Lektorkou
setkání bude Ing. Mgr. Markéta Horáková.
		 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
MOŘE MILOSRDENSTVÍ JE SLOŽENO Z MALÝCH SKUTKŮ LÁSKY...
POSLEDNÍ PŘEJÍMKA HOTOVÝCH ČTVERCŮ– neděle 21. srpna 2016.
Milé ženy, slečny, paní, vnučky, dcery i babičky.
Jestli je Vaším koníčkem pletení nebo háčkování,
máte šanci se zapojit do misijní pomoci pro Jižní
Afriku. Jak? Stačí uplést nebo
uháčkovat čtverec o rozměrech 20 x 20 cm.
Více informací na internetové adrese:
upletctverec.wordpress.com, případně u paní Sittové, tel.: 739 367 795.
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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