28. 8. 2016
Ročník XXIII., číslo 34
22. 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, v tobě je plnost všeho dobra;
vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši
oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré.
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 68

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka

Sir 3,19-21.30-31 (řec. 17-18.20.28-29)
Ordinárium: latinské č. 509

2: Žid 12,18-19.22-24a
příště Olejníkovo č. 502

„…když strojíš hostinu,
pozvi žebráky a mrzáky,
chromé a slepé.
A budeš blahoslavený,
protože oni ti to nemají
čím odplatit..“

Lk 14,14
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Ev. Lk 14,1.7-14

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 29. srpna
památka umučení sv. Jana Křtitele
Mše svatá v Zábřeze 9.40 hod.
Sobota 3. září
památka sv. Řehoře Velikého, papeže
Mše svatá v Zábřeze v 7.00 hod.

PATROCINIUM A HODY V ZÁBŘEZE

Tuto 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 zdejšími zvoníky přímo v Zábřeze. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
SBÍRKA DRUHOTNÝCH KOVŮ NA ZVON SV. FRANTIŠKA V ČÍSLECH
Sbírku kovů jsme započali 5. 10. 2011. Od této doby se již vybralo 10.080 kg železa, 27 kg nerezu, 465,5 kg hliníku, 334 kg
mědi, 179 kg olova, 355,5 kg mosazi, 2 kg zinku, 305 kg směsných kovů, 517,5 kg elektromotoru, 5,5 g zlata.
Mezi zajímavosti patří další nejrůznější dary např. 200 kg obilí, šicí stroj, kovářská kovadlina, hudební činely, svěrák, fréza,
sbírka mincí, šperky ze stříbra, 3 míchačky. Dary, které byly
zpeněženy. Byli i dárci, kteří přispěli na zvon finanční částkou. Mezi dárci byly i neziskové organizace jako je Boženka
z.s. , Mateřské a rodinné centrum Hnízdo z. s., skautské středisko Skalička a skautský oddíl Shawnee.
Úkolem zvoníků bylo roztřídit kovy tak, aby byla lepší výtěžnost, a potom následně odvézt do sběrny. Veškerý materiál byl svezen z blízkého i dalekého okolí. Svozem i tříděním odpadu se zvoníci zabývali mnoho hodin a najezdili nesčetných kilometrů ve svém osobním volnu.
K dnešnímu dni sbírka vynesla 176.278 Kč.
Všem dárcům moc děkujeme a zveme všechny na slavnostní svěcení zvonu sv. František, který byl odlit z výtěžku této sbírky. Konkrétně – použito bylo 75 tis. Kč na nákup
bronzu a zbývající částka je základem pro plánovaný zvon sv. Anny, který soubor na
kostele sv. Barbory ještě doplní.
Aleš Pátek
FARNÍ DEN
Milí přátelé, oslava patrocinia a zábřežských hodů bude pokračovat 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 vhodná pro všechny věkové kategorie) či fotbálek. Chybět nebude občerstvení všeho druhu. Těšíme se na společně strávený čas.
Metoděj, Hnízdo, Charita
Tuto neděli v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
P. Martin Rumíšek
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POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
V sobotu 17. září odpoledne se vydáme na pouť do olomoucké katedrály sv. Václava na setkání s naším arcibiskupem Janem Graubnerem.
Hlavním tématem modliteb budou naše rodiny a také prosby za
nová kněžská a řeholní povolání.
PROGRAM: začátek v 15 hod. modlitbou růžence, v 16 hod. následuje adorace a v 17 hod. mše svatá celebrovaná arcibiskupem Janem
Graubnerem s kněžími zábřežského a šumperského děkanátu.
P. František Eliáš, děkan
SVÁTOST SMÍŘENÍ O PRVNÍM PÁTKU
V pátek 2. září od 15.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze můžete přijmout svátost
smíření.
P. František Eliáš
HODY NA ZÁBŘEŽSKU
 Hody a patrocinium v Rovensku oslavíme v neděli 4. září. Mši svatou v 9.00 celebruje
P. Bohuslav Směšný. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
Od 15.00 hod. hodový burčák a medovina, pohodová kávička + první vystoupení hudební formace „ZN“ v Orlovně.
 Také v Hněvkově budeme slavit hody v neděli 4. září. Mše svatá v 10.30 hod.
 V Postřelmůvku budou hody v neděli 11. září. Mše svatá v 9.00 hod.
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. V pátek 2. září po večerní bohoslužbě se sejdeme v Zábřeze, 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

PETICI PROTI ZAMÝŠLENÉ NOVELE ZÁKONA O REGISTROVANÉM
PARTNERSTVÍ NAJDETE V KOSTELÍCH
Můžete si přečíst důvody, které vedly ke vzniku petice i podepsat petiční archy. Více informací a elektronickou verzi petice naleznete na www.petice-adopce.cz

FARNOST ZVOLE

 Nový školní rok otevřeme mší svatou ve čtvrtek 1. září v 16 hod.,
při které požehnám dětem aktovky.
P František Eliáš
 Příležitost k tiché adoraci ve farním kostele ve Zvoli je každý čtvrtek
od 17.00 do 18.00 hodin.
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BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

Rok 2016 vyhlásil papež František rokem milosrdenství. Rok
milosrdenství nám dává mnoho podnětů k zamyšlení a k následování.
Pokusili jsme se už někdy pochopit propastnou lásku nebeského otce, o které zpívá velikonoční Exsultet? „…abys vykoupil
otroka, svého syna jsi vydal…“ Není úžasné, ale i nepochopitelné
vykoupit otroka obětováním svého syna?
Boží milosrdenství je velkým příslibem pro naše hříšná srdce,
která však stále touží po klidu, přijetí a lásce. – „Nepokojné je naše
srdce, dokud nespočine v tobě, Bože.“ (Sv. Augustin)
„Lidstvo nenalezne pokoje, dokud se s důvěrou neobrátí
k mému milosrdenství“, prohlásil Spasitel blahoslavené Faustyně Kowalské (+1928 v Krakově). V řadě svých zjevení pověřil tuto řeholnici, aby vybízela k hluboké a neochvějné důvěře
v Boží milosrdenství, v Boží lásku. Důvěra v tuto lásku je otevřením duše k přijetí Boží milosti a voláním po ní.
Těm, kteří mají tuto hlubokou důvěru, spojují ji s napodobováním Boží lásky a předávají
Boží milosrdenství tak, že projevují milosrdenství svým bližním: skutkem, slovem, modlitbou, Ježíš slíbil: „Kdo důvěřuje mému milosrdenství nezahyne, neboť všechny jeho věci jsou
mými.“ „Duše, která vložila důvěru v mé milosrdenství, je nejšťastnější, neboť já sám ji mám
ve své starostlivosti.“
Za obzvláštní zdroj milosti určil Ježíš svátek milosrdenství.
„Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro
ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám
do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství  přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření
a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby
její hříchy byly jak šarlat. Mé milosrdenství je tak veliké, že jím nepronikne žádný rozum, ani
lidský, ani andělský, za celou věčnost ... Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji
mého milosrdenství.“ (Deníček Faustyny 699)
Devítidenní pobožnost, která se modlí před tímto svátkem, je také výslovným Kristovým
přáním. „Toužím, aby během těchto devíti dní byly duše přiváděly k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života,
a zvláště v hodině smrti. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce.“
Novéna spočívá v prosté modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Doporučuje se jako
prosebná modlitba i mimo novénu.
„Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána
Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Pro jeho bolestné utrpení, bud‘ milosrdný
k nám, i k celému světu.“
P. Antonín Pospíšil
„Eucharistie, kterou slavíme, nás živí Kristem a postupně nás také přetváří v Kristovo tělo a duchovní pokrm pro bratry. Ježíš chce obsáhnout všechny, aby všem přinesl Boží lásku. Proto
z každého věřícího vytváří služebníka milosrdenství. Ježíš spatřil zástup, bylo mu ho líto a rozmnožil chléb. Totéž činí s eucharistií. A my věřící, kteří přijímáme eucharistický chléb, jsme podněcováni Ježíšem k tomu, abychom se stejným soucitem tuto službu poskytovali druhým. Takový je postup.“ (papež František 17. srpna, radio Vaticana)
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vzdělávací KURZ

V sobotu 3. 9. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční další setkání v rámci Vzdělávacího kurzu.
Přednáškou s názvem „Život a zdraví“ budeme pokračovat v pátém bloku vzdělávání, který je nazvaný „Morálka“.
P. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. bude přednášet o lidské sexualitě (finalita pohlavní lásky, plánované rodičovství, princip graduality), o antikoncepci, umělém potratu, sterilizaci,
homosexualitě, lékařské etice (řádné a mimořádné zákroky, souhlas k nim)…..
Touto přednáškou zahájíme poslední část kurzu, který bude ukončen v prosinci. Všechny,
kdo se vzdělávání zúčastňujete, srdečně po prázdninách zvu a vybízím k dalšímu setkávání. Pozvání platí i Vám všem, které dané téma zajímá, a ještě jste kurz nenavštívili.
		
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík

SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ FARNOSTÍ (nejen) DĚKANÁTU ZÁBŘEH

V pondělí 10. října v 17.00 hod. se v bývalé ZUŠ v Zábřeze na Farní 9 uskuteční setkání
kronikářů. Zveme nejen farní kronikáře k besedě s paní Dr. Hanou Jarmarovou na téma
vedení kronik.
Pokud budete chtít, kroniky, které vytváříte, vezměte s sebou. P. František Eliáš, děkan

CHARITA ZÁBŘEH
V sobotu 3. 9. 2016 se uskuteční pouť zaměstnanců, dobrovolníků a přátel CHARITY ke Svaté bráně na Svatý Hostýn. Zvláště dobrovolníky a
příznivce, kterým jsme vděčni za jejich zapojení i pomoc, zveme na společné prožití pouti pořádané otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Ze Zábřehu budeme vypravovat autobus, pokud tedy máte zájem o účast a společnou bezplatnou dopravu, nahlaste se prosím Janě Skalické, tel. 736 509
431 do středy 31.8. Hlavní aktivity pouti proběhnou v čase od 10 do 15 hodin, podrobnosti k programu jsou zveřejněny na webu Charity Zábřeh – www.charitazabreh.cz
Ve stejný den (v sobotu 3. 9. 2016) také spolupořádáme benefiční akci „Česká potravina pomáhá“, na kterou Vás srdečně zveme. Uskuteční se v Olomouci v Korunní pevnůstce
od 13.00 hodin pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a zveme na ni všechny
příznivce dobré hudby. V letošním druhém ročníku konání vystoupí Václav Neckář a Bacily, Petr Bende, ATMO Music a Vašo Patejdl. Kromě uvedeného čeká na jednotlivce i rodiny s dětmi bohatý program s interaktivními hrami, zvířátky ze ZOO, … Právě „vstupné“
je na celé této akci zvláštností – stačí donést libovolnou českou trvanlivou potravinu, kterou pak CHARITNÍ služby použijí na pomoc potřebným, lidem v nouzi. Více informací
k akci na webu Charity Zábřeh www.charitazabreh.cz
Pozn.: Pokud byste nám - jako dobrovolníci - chtěli u vstupu na akci pomoci se sbíráním
potravin od účastníků pro Středisko potravinové pomoci naší zábřežské Charity, budeme
rádi a hlaste se o podrobnosti u Ludmily Macákové, tel. 736 529 295.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 21. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 106; Jakubovice 764, Červená
Voda 2.102; Písařov 572 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
FARNOST ČERVENÁ VODA VŠECHNY ZVE NA PĚŠÍ
POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH, odchod v neděli 4. září ve 13.00 hod. od fary v Červené
Vodě, návrat autobusem v podvečerních hodinách.
 Vedoucí buněk se setkají v neděli 4. září v 18.00 hod.
na faře v Červené Vodě.
P. Radek Maláč

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK TUTO NEDĚLI 28. SRPNA

7.30 hod.: katolická mše svatá pro účastníky 41. Mohelnického dostavníku – zadní louka
9.30 – 10.30 hod.: divadlo pro děti „Veselý duch Ferdinand“, hraje Funny Fellows SK –
zadní louka.
HLAVNÍ SCÉNA
9.00 – 9.30 hod. EVOLET Brno
9.40 – 10.10 hod. KAPKY Červená Voda
10.20 – 10.50 hod. PŮLJABLKOŇ
11.10 – 11.59 EPYDEMYE (držitel žánrové ceny Anděl 2015)
Zveme Vás na VEČER CHVAL v neděli 11. září v 18.00 hod.do kostela sv. Tomáše
Becketa v Mohelnici.
Modlitby matek a Farní evangelizační buňky

Z Mohelnické farní kroniky LP 1962 – děkan František Martinek
Po odchodu Dr. R. Jaschka 1. září 1962 do pense, byl koncem
září přeložen do Mohelnice P. František Martinek, státní orgánům
nepohodlný děkan z Bruntálu, rodák z Těšetic u Olomouce.
Pokračování:
Dušičky se oslavily důstojně. Byl proveden soupis zemřelých (též
parte) v kapli sv. Kříže a bylo to přijato s velkým uspokojením. Tím se
samozřejmě zvětšila návštěvnost věřících v chrámě. Při bohoslužbách v tyto dny byly obsazeny všechny lavice.
Stav chrámů a kaplí je neutěšený. Zvláště kaple v polích jsou zničené. Dveře jsou vylámané, okna vytlučená. Je snahou opravit je příštím rokem.
Do náboženství v Mohelnici se přihlásilo celkem 16 dětí. To znamená 2 hod. výuky
náboženství jednou za měsíc. Na vesnicích není!
Věřící mají zájem o chrám, ale je nutno splnit jejich přání.
Vánoce věřící prožili radostně. Chrám byl vyzdoben vysokými smrky, které byly ozdobeny baňkami. Nový Betlém byl postaven v kapli sv. Anny. Byl sestaven ze tří Betlémů. Z původního, od sv. Stanislava a z Křelova, kde se kostel propadl a došlo k jeho poškození!
		
Bartoš H.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 21. srpna: Štíty 2.180; Cotkytle – na splacení půjčky na opravu kostela
5.690; Horní Studénky – na opravy 4.100 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním, zejména farníkům z Horních
Studének a z Cotkytle za sbírky na opravy.
P. Jacek Bronczyk

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 21. srpna: Lubník 920; Tatenice 1.700; Hoštejn 900; Kosov 540 a dar
3.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
FARNÍ DEN FARNOSTI TATENICE JE TUTO 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

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 21. srpna: Jedlí na dokončení osvětlení kostela 7.500; Svébohov – na
opravy 3.700, Klášterec 1.400 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
		
P. Wladyslaw Mach, SDS

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 21. srpna: Loštice 2.410, Moravičany 2.357 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

P. Kristián Libant, CM

 V tomto školním roce bude probíhat příprava na svátost biřmování.
 Přihlášky k výuce římskokatolického náboženství najdete na stolku v kostele.
Odevzdejte je do konce srpna na faře.
P. Kristián Libant, CM
***
DÍVEJ SE TAM, KAM CHCEŠ JET. Odhoďme všechno, co by nás mohlo zatěžovat,
hřích, do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám určen.
Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. (srov.
Žid 12,1-2)
Jedna z cyklistických rad říká: „Dívej se tam, kam chceš, aby kolo jelo, ne na to, čemu se
chceš vyhnout. Kolo má zvláštní schopnost následovat tvůj pohled.“ Domnívám se, že
tato zásada má mnohem širší platnost. Něco podobného čteme v listu Židům: „Mějme oči
upřeny na Ježíše.“
Nevěnujeme příliš mnoho pozornosti tomu, čeho se bojíme? Možným komplikacím, překážkám, své slabosti, hříchu, kterého se chceme vyvarovat? Neplatí podobně jako na kole,
že když se na to budeme soustředit, tak do toho nakonec nabouráme? Možná úskalí je
dobré zaregistrovat, ale jen proto, abychom mezi nimi zahlédli a sledovali dobrou cestu.
Upni svou pozornost na to, kam míříš. Mysli na Ježíše - cestu i cíl svého života. Projedeš
mnohem bezpečněji. (www.vira.cz)
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Sbírky z neděle 21. srpna: Zábřeh 8.650; Zvole 2.810 Kč.
Dary: Zábřeh – na Haiti 1.000 + na Haiti z Nemile 500, na Proglas 1.000, na kostel sv. Bartoloměje 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

ZAČÍNÁ ŠKOLNÍHO ROK

Školní rok otevřeme 1. září v 9.00 hod. v kostele sv. Barbory mší svatou, která bude sloužena za žáky zábřežských škol, rodiče žáků
a pedagogy . Všichni jsou srdečně zváni
k modlitbě za nový školní rok. Josef Kroul
Se začátkem školního roku začínají v kostele
sv. Bartoloměje v Zábřeze pravidelné večerní
mše svaté pro rodiče s dětmi. Ve čtvrtek 1. září
v 17.30 hod. požehnám dětem aktovky.
P. Martin Rumíšek

ZVEME VŠECHNY MALÉ I VELKÉ DĚTI BOŽÍ DO SCHOLY
Společně budeme zpěvem chválit Hospodina jednou za dva týdny na čtvrteční dětské mši
svaté.
Scházet se budeme každý týden ve čtvrtek v 16.00 v klubovně Hnízda. Rádi mezi sebou
uvítáme také zdatné muzikanty, kteří by mohli náš zpěv doprovázet. První setkání scholy
bude ve čtvrtek 8. září v 16.00 hod.
Marie Skrottová a Marie Hojgrová
STUDENTSKÁ MŠE SVATÁ nejen pro studenty, ale i pro všechny mladé duchem….,
při které chceme poprosit za dar Ducha Svatého a zdar ve studiu v právě začínajícím novém školním roce, bude v kostele sv. Barbory v úterý 6. září v 18.00 hod.
Mši s následnou besedou nejen o studiu, ale také o víně a aktivitách spojených s obnovou
poutního místa na Vřesové studánce, bude celebrovat duchovní správce farnosti Velké Losiny otec Milan PALKOVIČ.
Přijďte společně s námi prožít zajímavý úterní podvečer v kostele sv. Barbory.
Zve spolek sv. Barbora Zábřeh z. s.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2016/2017
Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického náboženství. Děti se postupně seznámí s obsahem Bible, se základy křesťanství a se zásadami
křesťanského života. Výuka je zařazena do školních vzdělávacích programů ZŠ.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje nebo na faře v Zábřeze. Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře. V případě dotazů se můžete
informovat na telefonním čísle 731 621 288.
Mgr. Jana Kratochvílová
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ najdete na stránkách farnosti Zábřeh http://rkfzabreh.rps.cz/default.html a ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje
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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