21. 5. 2017
Ročník XXIV., číslo 20
šestá neděle velikonoční
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 Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově,
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo
v celém našem životě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 66

Jásejte Bohu, všechny země!

1: Sk 8,5-8.14-17
Ordinárium: Ebenovo č. 504

Jásejte Bohu,
všechny země,
opěvujte slávu
jeho jména,
vzdejte mu
velkolepou chválu!
Řekněte Bohu:
„Jak úžasná jsou
tvá díla!“

2: 1 Petr 3,15-18
příště latinské č. 509

Žalm 66
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Ev. Jan 14,15-21

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 22. května sv. Rity z Cascie, řeholnice
čtvrtek 25. května	Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Zábřeh – mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 a v 18.00 hod.
Zvole – 18.00 hod.
pátek 26. května
památka sv. Filipa Neriho, kněze
		
NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY
PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC KVĚTEN
- ZA NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
– proti pokušení malomyslnosti se modleme k Pánu, aby posílal
dělníky na svou žeň, aby nám dával kněze zamilované do evangelia,
schopné stávat se pro bratry jejich bližními; prosme, aby byli živým
znamením milosrdné Boží lásky.
Přinášíme stanovisko českých a moravských biskupů (České biskupské
konference) k současnému politickému dění v ČR. Tuto výzvu k modlitbě za vyřešení současné vládní krize zveřejňujeme v plném znění.
Bratři a sestry, milí spoluobčané,
dobře chápeme rozhořčení společnosti nad současnou závažnou politickou situací v naší
zemi. Aktuální dění v České republice doprovázíme modlitbou a žehnáme všem, kterým leží
na srdci blaho naší země. Věřící vyzýváme k modlitbě za vyřešení současné vládní krize
a chceme všechny ujistit, že podporujeme myšlenky demokracie, založené na pravdě, spravedlnosti, vzájemné úctě a zodpovědnosti při vědomí, že vládnout znamená sloužit.
		
Čeští a moravští biskupové
MALETÍN. Tuto neděli 21. 5. v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše
v Maletíně.
P. František Eliáš
ZÁBŘEŽŠTÍ ZVONÍCI NA ČT2
Tuto neděli 21. května ve 13.25 hod. v rámci odpoledního pořadu „Cesty víry“ můžete
zhlédnout dokument o zábřežských zvonících „Zvoníci sobě“.
red.
O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ MEZI NÁMI
(Jak hovoří Bible o Bohu a co z toho vyplývá pro člověka)
Česká křesťanská akademie vás zve ve čtvrtek 1. června v 18.00 do Katolického domu v Zábřeze na setkání
s Dr. Ing. Ladislavem Heryánem, Th.D., SDB na téma „Boží
milosrdenství mezi námi“.
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB vyučuje biblistiku
a spirituální teologii na VOŠ Jabok Praha, částečně učí rovněž na IES ETF UK Praha a CMTF UP Olomouc. Je salesiánským knězem.
ThLic. Jana A. Nováková, Ph.D.
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POJEĎTE S NÁMI NA SV. HOSTÝN
Autobusový zájezd na nejnavštěvovanější moravské poutní místo – Svatý Hostýn a do Štípy připravovaný na středu 31. května je již vyprodán.
Nabízí se možnost putovat dvěma autobusy. Pokud zvažujete, že se k nám
připojíte, přihlaste se prosím co nejdříve na kontaktech: Josef Klimek, tel.
731 465 717 nebo Josef Flášar, tel. 737 618 172. Odjezd v 7 hodin z Valové,
cena 300 Kč splatná v autobuse.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
BIŘMOVÁNÍ V KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA V OLOMOUCI
O slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 4. června 2017 bude v katedrále
svatého Václava v Olomouci otec arcibiskup Jan udělovat svátost biřmování.
Také ze Zábřežska budou biřmováni mladí lidé, kteří po této svátosti touží
a připravují se k jejímu přijetí.
P. František Eliáš
AKTUÁLNÍ DĚNÍ OČIMA MICHAELY ŠOJDROVÉ.
Beseda s europoslankyní Michaelou Šojdrovou (KDU-ČSL), která přijala pozvání Františka Johna, starosty města Zábřeha. Zveme Vás na kus
řeči a belgické pralinky. Pondělí 22. 5. 2017 v 16.30 hod., Kino RETRO
Zábřeh, ul. Farní 14. Těšíme se na Vaši účast.
Pořádá KDU-ČSL Zábřeh
PŘEDNÁŠKA O JIŽNÍ KOREJI POMŮŽE HANDICAPOVANÝM
V sobotu 27. května zve kino Retro na další z cyklu cestovatelských přednášek.
Přednáška Petera Chalupianského s názvem Jižní Korea bude ale poněkud netradiční, nabídne totiž nejen řadu zajímavostí o exotickém prostředí, ale formou dobrovolného vstupného i možnost přispět potřebným.
Výtěžek zábřežské přednášky bude věnován na rehabilitace patnáctiletého Zdeňka, který
trpí těžkou mozkovou obrnou a je odkázán na stálou péči své maminky.
Přednáška o Koreji a pro handicapovaného Zdeňka má začátek v 17 hodin.
		
Více na www.kdebylpeta.cz.
Řád sv. Huberta z Kuksu, Trubači Zábřeh a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta pod
vedení Josefa Hrocha vyjíždí ve čtvrtek 25. května do Belgie a katedrálního města Saint
Hubert, aby se připojili ke slavnostem k 1.290 let od smrti sv. Huberta, patrona nejen
Řádu sv. Huberta ale myslivců vůbec.
KOMPONOVANÝ VEČER „CESTY NADĚJE“, kytara Štěpán Rak, umělecký přednes
Alfred Strejček. Dubicko v sobotu 27. 5. 2017 v 18.00 hod. v kostele Církve československé husitské.
Čtrnáct zastavení na cestách naděje pro připomenutí, že víra i láska může hory přenášet a že
nikdy není vše ztraceno. S využitím myšlenek moudrých tohoto světa napsal a sestavil Alfred
Strejček a hudební kompozici složil Štěpán Rak.
V pořadu zazní texty z Bible, Sakja-Pandity, sv. Pavla, sv. Františka z Assisi, sv. Františka
Saleského, Ch. Rosenkreutze, R. Kiplinga, A. Schweitzera, Ch. Džibrána, A. Saint-Exupéry,
J. Vrchlického, J. Foglara, Osho, J. Urbanové, J .Veselého.
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MARIÁNSKÝ MĚSÍC KVĚTEN
Celá příroda je velkolepé dílo Boha Stvořitele – dílo jeho moudrosti
a lásky.
Každá roční doba má svoje zvláštnosti, svoji krásu a hodnotu, ale nám
věřícím se často na mysl vkrádá zvídavá otázka: „Proč právě měsíc květen je
věnován zvláštním způsobem úctě Nejblahoslavenější Panny?
Protože po dlouhém období ledu a sněhu, po tísnivém počasí zimy, po
jarních bouřích a deštích se ověnčí země v měsíci květnu novou zelení a čerstvou krásou květů.
Protože všude na poli a v zahradě, na stromech i na oknech rozkvétají květy a provází
nás celým májovým měsícem. Dny se prodlužují a slunce začíná mít sílu.
Toto němé jásání přírody je přirozeným vyjádřením naší pocty té, která bývá nazývána „Mystickou růží“ a „Zlatým domem“.
I když počasí není ještě stálé, přesto měsíc květen slibuje už léto, je jeho oznamovatelem a otevírá mu cestu. Nebe může být zahaleno pochmurnými mraky a vyskytnou se
i chladné mlhy, ale my víme, že dříve nebo později přece jen jimi prorazí slunce a jasné
světlo prozáří naši duši.
Vždyť prorok říká: „Jas krásy jednou vzejde a nezklame nás. Jestliže se opožďuje, mějme trpělivost! Určitě přijde a my nebudeme zklamáni ve své naději.“
Když tedy květen není dobou naplnění, je měsícem zaslíbení. Panna sama je jistým zaslíbením přicházejícího Vykupitele a měsíc zaslíbení, rašení a pučení v přírodě i radostného očekávání v lidských duších ji proto musí být zasvěcen.
V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního období, do doby, ve které zní „aleluja“ a Kristovo mystérium se vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání a velikonoční víry. Je to
i doba očekávání Ducha Svatého, který o Letnicích s mocí sestupuje na rodící se církev.
S probouzením přírody i s velikonočním tajemstvím dobře ladí církevní zvyklost zasvětit měsíc květen Panně Marii.
Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, je „růží“, jež se rozvinula v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro. A současně je pokornou
a diskrétní protagonistkou prvních kroků křesťanského společenství: Maria je jeho duchovním srdcem, protože sama její přítomnost uprostřed učedníků je živou pamětí Pána
Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha. (S použitím textů bl. J. H. kardinála Newmana a Benedikt
XVI.)
P. Antonín Pospíšil
Proroctví milosrdné lásky Otce, učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna, znamení hořícího
ohně Ducha Svatého, uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým.
(ze zásvětné modlitby k Panně Marii Fatimské)
***
Farníci z Olšan srdečně zvou v neděli 21. května na MÁJOVOU MŠI SVATOU ke kapli
sv. Martina na Olšanských Horách, začátek mše svaté v 15.00 hod.
 RÁJEC - titul zasvěcení kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů si připomeneme ve
středu 25. května při mši svaté v 18.00 hod.
 ZÁBŘEH – ŠUBRTOVA KAPLE. Na zakončení májového měsíce bude slavena mše
svatá ke cti Panny Marie v pondělí 29. května v 18.00 hod.
Májová pobožnost v kostele sv. Barbory nebude!
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PROJEKT KNIHOMOL

Motto:
Chceš-li pomoci chudému, pomož mu nejdříve jako člověku, až pak jako chudému…
		
Matka Tereza
Krásný den, ozývám se po dlouhé,
velmi dlouhé době a už vůbec ne z afrického kontinentu, ale z toho evropského.
Žiji nyní zcela běžný život Evropanky, ráno do práce, malé dítě
k tomu, sem tam nějaký výlet, večeře s přáteli, plná lednička, teplá postýlka – modlitba na konci dne…a je to tak, jak to má teď býti:
i když to víte, že se mi stýská velmi.
A přeci…dlouho se odhodlávám k tomu, napsat tuto zprávu, zprávu
o tom, jak funguje knihovna v Buranire a další projekty. Chci Vám
napsat, protože jsem vděčná za vaši pomoc.
Byla jsem se v Burundi podívat v listopadu 2016, byla to návštěva
na poslední chvíli, nikomu z místních nehlášená a tak trochu překvapení – i pro mě do poslední chvíle, protože jsem nevěděla, zdali nám tedy udělí „povolení
ke vstupu do země,“ či nikoli…
Našla jsem zemi, kterou jsem před dvěma lety opustila, ale byla již zcela jiná. Nevím, jestli
je to tak trochu tím, že se změnil úhel pohledu a s mým dvouročním synem po probdělé noci
v letadle se svět zdál být trochu unavenější, ale jenom malinko (protože kolem mě pobíhal
při 14 hodinovém čekání na zpožděný let na letišti s knížkou a vykřikoval: „číst, číst“ čehož
já po zcela probdělé noci schopná nebyla).
…Našla jsem zemi, která ztratila spoustu svobody, ztratila tu nádhernou pestrost a volnost
bytí, kterou měla, navzdory chudým poměrům, když jsem jí opouštěla.
V Burundi před dvěma lety proběhl prezidentský puč, málokdo z Vás to asi ví…ve světě se
toho děje moc, co je mimo naše zorné pole a co nás zase tak nezajímá (a nebylo by na tom
ničehož špatného, kdyby nás místo toho zajímalo, jaké tragédie se dějí v našich vlastních
rodinách).
Na každé ulici v Bujumbuře – hlavním městě Burundi, potkávám vojáky dohlížející na ten
správný pořádek, každou chvíli projíždí ozbrojená auta, pátrá se po nepřátelích státu, je zákaz
shlukování se, mizí mladí muži, nacházejí se mrtvá těla, která občas někde vyplavou. Dobytek se nesmí volně pást – ani kdybyste měli vlastní pastvinu. Chudí se stávají ještě chudšími
a…pro vstup do země nestačí už jenom mít vízum, je nutný souhlas ministra bezpečnosti.
Takovou zemi jsem našla, a přesto…v skrytých koutech lokálních barů na venkově stále sem
tam sní o tom, že se to přeci jenom někdy promění – možná ne mávnutím proutku, ale…JE
TU NADĚJE.
Pokračování příště. Eliška (Maradová)

***

KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 20
Vrací se v církvi k nejdůležitější události minulého týdne – 100. jubileu fatimského zázraku
a svatořečení fatimských dětí.
Perspektivy se věnují politické krizi v naší zemi.
Na stranách 4 a 5 najdete články a anketu ke slavení „sedmého dne“ a na straně 14 článek o Základní umělecké škole v Zábřeze.
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červenovodsko

červenovodsko

 Biřmovanci se setkají tuto neděli 21. května ve 14.30 hod. na faře v Písařově.
 V neděli 21. května bude májová pobožnost v 18.30 hod. v šanovském kostelíku.
 Mše svatá za živé a zemřelé členy společenství živého růžence v Písařově a Jakubovicích bude v pondělí 22. 5. v 16.00 hod. v Písařově. Po mši svaté bude setkání na faře
v Písařově.
 Senioři se setkají ve čtvrtek 25. května v 8.40 hod. na faře v Červené Vodě.
 Mše sv. v Janoušově bude v neděli 28. května v 16.00 hod.
 Vedoucí buněk se setkají v neděli 28. května v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
			
P. Radek Maláč
BIŘMOVÁNÍ V PÍSAŘOVĚ
Římskokatolická farnost Písařov zve všechny v sobotu 27. května v 10.30 hod. do Písařova
na pontifikální mši svatou, při které udělí arcibiskup Mons. Jan Graubner svátost biřmování třinácti biřmovancům.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 14. května na potřeby farnosti: Loštice 3.088; Moravičany 1.659 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
 Náboženství v Lošticích bude v úterý v obvyklém čase ve 14.30, náboženství v Moravičanech nebude.
 V kapli sv. Josefa v Mitrovicích budeme slavit mši svatou za živé a zesnulé obyvatele
Mitrovic v neděli 28. 5. 2017 v 17.00 hod.
 DUCHOVNÍ OBNOVA. Sestry vincentky zvou na duchovní obnovu děvčata a svobodné ženy. Uskuteční se v klášteře vincentek na Mendryce u Litomyšle ve dnech 9. 11. 6. 2017. Duchovně doprovází otec Ján Jakubovič CM.
 	 FARNÍ STANOVÁNÍ V MORAVIČANECH. Kdo máte ještě přihlášku doma nebo
jste ještě nepřihlásili děti na „FARNÍ STANOVÁNÍ“, které bude v Moravičanech 16. 22. července 2017, odevzdejte vyplněnou přihlášku co nejdřív v sakristii kostela, nebo
na faře v Lošticích.
 CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCi. Do konce května platí zvýhodněná cena. Rodiny jsou zvány na sobotu 19. 8. 2017, kdy pro ně bude připraven celodenní program. Více informací je na vývěsce nebo na www.olomouc2017.signaly.cz.
FATIMA. Pořád se ještě můžete hlásit na poutní zájezd do Fatimy. Letecky z Prahy do Lisabonu od 17. – 24. 11. 2017. Navštívíme místa jako Fatima, Lisabon, Batalha, Alcobasa,
Nazaré, Coimbra a Santiago de Compostela. Cena 18.900 Kč zahrnuje: letenku Praha – Lisabon, 7 x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze – 5 x Fatima, 2 x Santiago de Compostela, autobusová doprava po území Portugalska a Španělska, kompletní
pojištění E1122220, služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb. Nahlaste se na
faře v Lošticích.
P. Kristián Libant, CM

postřelmovsko

postřelmovsko

Bohoslužby o slavnosti Nanebevstoupení Páně budou: ve středu 24. 5. v Lesnici v 18
hod., ve čtvrtek 25. 5. v Chromči v 17 hod. a v Postřelmově v 18.30 hod. P. Vladimír Jahn
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farnosti spravované z kláštercee
Sbírky z neděle 14. května: Jedlí 2.100; Klášterec 1.600; Svébohov 1.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
		
P. Władysław Mach SDS
KOMPONOVANÝ VEČER „CESTY NADĚJE“
Čtrnáct zastavení na cestách naděje pro připomenutí, že víra i láska může hory přenášet
a že nikdy není nic ztraceno. S využitím myšlenek moudrých tohoto světa napsal a sestavil
ALFRED STREJČEK. Hudební kompozici složil ŠTĚPÁN RAK.
Ve Svébohově v pátek 26. 5. 2017 v 17.00 hod. v síni obecního domu.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z nedělí 7. a 14. května: Mohelnice 7.703 a 6.471; Úsov 1.310 a 1.270; Studená
Loučka 500 a 310 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara    
PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ bude v úterý 23. 5. 2017 ve 14.00 hod. na faře.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 14. května: Štíty 1.590; Cotkytle 332; Horní Studénky 3.310 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty
 Tuto neděli 21. 5. je sbírka na opravy pastorační místnosti.
 Ve čtvrtek 25. 5. na Slavnost Nanebevstoupení Páně je mše sv. v 18 hod. a začíná Novéna k Duchu Svatému.
 V neděli 28. 5. bude bohoslužba pro děti.
 Ve čtvrtek 1. 6. se sejde na faře pastorační rada farnosti.
P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 14. května: Lubník 950; Tatenice 1.320; Hoštejn 1.150 Kč; kosov 810 +
dar 1.000 kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
VARHANNÍ KONCERT V HOŠTEJNĚ. V neděli 21. května ve 14.00 hod. vás srdečně
zveme do kostela sv. Anny na varhanní koncert Kristýny Novotné, posluchačky 1. ročníku
Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude předán na podporu léčby Valerie Petrové z Tatenice (viz minulé číslo FI)
DĚTSKÝ DEN V HOŠTEJNĚ. Zveme děti a rodiče na oslavu dětského dne, která se koná
28. května od 14.00 hod. na hřišti v Hoštejně. V případě špatného počasí bude program
v GLÓBUSE.
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Sbírky z neděle 14. května: Zábřeh 9.180; Zvole 3.690; Postřelmůvek 560; Pobučí 390 Kč.
DARY: Zábřeh – na Proglas 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

charitativní služba církve v děkanátu
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČUJÍCÍ
Využijte setkání ke vzájemnému sdílení s lidmi, kteří se starají o své blízké
podobně jako vy a načerpejte sílu a další povzbuzení do vaší nelehké služby.
Nabízíme vám tuto příležitost ve středu 24. května 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM DOBRODRUH HLEDÁ DOBROVOLNÍKA
Dobrou duši se znalostmi (a možná i povoláním) učitele s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním, současně se srdcem na pravém místě, který je ochoten 1-2 hodiny týdně
věnovat doučování:
- chlapce vietnamského původu (1. třída), který si potřebuje procvičovat češtinu. Protože jeho rodiče jsou cizinci a znají pouze základy češtiny, chlapec nenalézá potřebnou podporu pro vzdělávání.
- dívky (3. třída), která potřebuje zdokonalit své znalosti matematiky a češtiny. Jelikož
školní výuka matematiky je realizována Hejného metodou, je zapotřebí, aby i dobrovolník
tuto metodu ovládal. Dívka, která se momentálně nachází v pěstounské péči, by dále potřebovala procvičit základy češtiny.
Zájemci o tuto aktivitu mohou kontaktovat vedoucího dobrovolnického centra Tomáše Oreheka, na telefonu 736 529 295, e-mailu: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz
nebo osobně v zázemí na ul. Žižkové 17.
***
KURZ MINIFOR (MINISTRANTSKÁ FORMACE)
V září začíná nový kurz pro ministranty nad 15 let. Přihlášky je třeba poslat do 15. 9. 2017. Ke stažení je najdete na www.ministranti.
info/minifor.
Program kurzu připravují bohoslovci a stojí na dvou pilířích: teoretická část (přednášky o liturgii, duchovním životě a práce s ministranty ve farnosti) a praktická část (nácviky, služby při liturgii, hry
jako inspirace na schůzky, apod.).
Velký důraz je kladen na prohloubení osobního vztahu ke Kristu, a proto je vždy součástí
kurzu společná mše svatá, adorace a jiné.
Víkendy jsou převážně na farách v olomoucké arcidiecézi. Začíná se vždy v pátek večeří
a končí v neděli obědem. Bližší informace o MiniForu naleznete na internetových strán
kách pro ministranty naší olomoucké arcidiecéze: www.ministranti.info.
		
P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty a Filip Hochman, bohoslovec
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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