13. 8. 2017
Ročník XXIV., číslo 32
19. neděle v mezidobí
Zábřeh
Zvole, Maletín
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 85

Pane, ukaž nám své milosrdenství!

1: 1 Král 19,9a.11-13a
2: Řím 9,1-5
Ev. Mt 14,22-33
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Ježíš hned vztáhl ruku,
zachytil ho a řekl mu:
„Malověrný,
proč jsi pochyboval?“
Mt 14,31
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 14. srpna Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho
Úterý 15. srpna SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Mše svaté: v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 a v kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
Středa 16. srpna sv. Štěpána Uherského
NABÍDKA ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
V ZÁBŘEŽSKÉM FARNÍM KOSTELE
Po dlouhá léta řada věřících využívá toho, že farní kostel v Zábřeze
bývá po celý den otevřen. Přicházejí ztišit se, vystavit se láskyplnému
pohledu Pána, přítomného ve svatostánku, povědět mu o svých trápeních, bolestech, vložit sebe i své rodiny do jeho rukou. Mám z toho
upřímnou radost. Rád bych podpořil tuto eucharistickou úctu, navázal
na ni a vytvořil podmínky pro její růst. Proto budou v zábřežském farním kostele pravidelné tiché adorace Nejsvětější svátosti oltářní. Prozatím každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod.(počínaje 17. srpnem), později se tento termín
bude pravděpodobně upravovat. Od 15.00 do 17.00 hod. bude navíc bývat přítomen kněz
s nabídkou zpovědi či duchovního rozhovoru.
Srdečně zvu každého z vás: najděte si čas na pobývání před naším Pánem. Nechtějme
být těmi, kdo musí všechno zvládnout sami, všemu musí rozumět, všechno musí mít pevně ve svých rukou, kdo nesmějí selhat či chybovat. Chtějme se učit přijímat sebe samé takové, jací jsme, jako dar od Pána – se svými dary, ale i limity, omezeními, se svou slabostí.
Chtějme být těmi, kdo svůj život a své štěstí přijímají v důvěřivé závislosti jako dar z rukou
milujícího Otce. Chtějme být těmi, kdo se klanějí Pánu a očekávají od něj milost a požehnání. Chtějme být těmi, kdo si udělají čas na Boha, aby si On mohl udělat čas na nás a na
naše problémy. Jean Lafrance napsal, že obrácení začíná v okamžiku, kdy si člověk uvědomí, že Ježíš sedí jako žebrák u dveří našeho srdce a žadoní o naši lásku. O. Radek Maláč
LESNÍ BRIGÁDA. Otec Radek prosí o pomoc při brigádě ve farním lese, a to ve čtvrtek
17. 8. od 16.00 hod. Sraz na faře. (Pracovní rukavice vítány, nejsou však podmínkou)

Ohlášky

V sobotu 19. srpna přijmou svátost manželství v kostele sv. Bartoloměje

Tomáš Till a Tereza Švédová ze Zábřeha

POUTNÍ SLAVNOST NA HOŘE MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK
Příští neděli 20. srpna 2017 poutní mši v 10.00 hod. celebruje J. E. kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.
Po mši svaté pan kardinál požehná pamětní desku připomínající období internace v 50. letech 20. století a čtyřicetileté
působení Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny
Marie na tomto poutním místě.
Celá poutní slavnost bude zakončena mší svatou v 15 hod., kterou celebruje rektor poutního kostela P. Karel Moravec. Všichni poutníci jsou srdečně zváni!
red.
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POZVÁNKA NA KONCERT. Přijměte pozvání na společný koncert scholy Gaudium
a mužského pěveckého sboru Řádu sv. Huberta, který se uskuteční v kostele sv. Barbory
příští neděli 20. srpna v 17.00 hod.
Jako host vystoupí varhaník a varhanář Petr Strakoš a posluchačka konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži Eliška Hrochová. Vstupné dobrovolné.

PATROCINIUM A HODY V ZÁBŘEZE

GENERÁLNÍ ÚKLID KOSTELA je naplánován na středu 16.
srpna od 15 hod. Prosíme o výpomoc všechny ochotné farníky,
muže i ženy, mladší ročníky jsou vítány.

Ve čtvrtek 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje, patrona farního a děkanského kostela a ADORAČNÍ DEN ZÁBŘEŽSKÉ
FARNOSTI.
Začneme mší svatou v 9.40 hod., poté bude následovat krátký
varhanní koncert Ivana Kozáka a následně adorace před Nejsvětější svátostí.
Jednotlivá společenství zajistí, aby byl farní kostel po celou
dobu otevřený pro všechny, kteří se přijdou s díky, chválou i prosbami pomodlit před Nejsvětější svátostí.
Den ztišení před Pánem zakončíme mší svatou v 18.00 hod.

O. Radek Maláč

Oslavu patrocinia a zábřežských hodů zakončí v kostele sv. Bartoloměje v neděli 27.
srpna ve 14.30 hod. svátostné požehnání a po něm bude následovat program FARNÍHO DNE za Katolickým domem.

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A DEN S RODINNÝM ŽIVOTEM 26. 8. 2017
NA SVATÉM HOSTÝNĚ
POUTNÍ MŠE SVATÁ na venkovním pódiu v 10.15 hod. – hlavní celebrant Mons. Jan Graubner. Zpěvem a hudbou doprovodí „Děcka ze Skoronic“. Svátostné požehnání v 15.30 hod.
ČESKOMORAVSKÁ FATIMA – KOCLÍŘOV vás v roce Fatimského jubilea zve 2. září na program Mariánské soboty. Odjezd ze Zábřeha – Valové v 11.30 hod. Hlásit se můžete osobně nebo na tel.
732 805 427.
Ludmila Korgerová
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE připravuje na neděli 10. září komentovanou prohlídku židovského hřbitova v Úsově s Achabem Haidlerem. Začátek ve 14.30 hod.
		
Za ČKA Jana A. Nováková

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 6. srpna 4.920 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ VE FARNOSTI ZVOLE začne na faře ve Zvoli ve středu 6.
září v 19.00 hod.
P. František Eliáš
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CURICULUM VITAE otce Kristiána Libanta, faráře v Lošticích
Děkuji Bohu a Strážnému andělu, že v dětství bděli nade
mnou. Mé dětství bylo krásné a plné zážitků. K mým nejoblíbenějším hrám patřili naháněčky (honičky) po skalách, fotbal,
hokej, plávání v jezeře, rybaření, cyklokros a mnohé další. Táta
mě často brával na východy slunce a učil lesní moudrosti. S kamarády jsme stavěli bunkry a navzájem jsme se přepadávali.
Když mi bylo 9 let, mému, o dva roky staršímu bratru, našla
máma v kapse kalhot lísteček se seznamem našeho pokladu.
Mezi jiným tam bylo: 20 sirek, 3 Marsky, 1 Dalila a 2 dlouhé
„špaky“ ze Sparty .
Každý člověk má svou originální cestu. My jsme byli čtyři
bratři. Nejstarší se chtěl ženit, když mu bylo 19 let. Máma však
řekla, že mají před sebou ještě vysoké školy a proto se mohou brát nejdřív po druhém ročníku. A tak se i stalo. Když mého o 6 let mladšího bratra poprvé uviděla prababička, řekla, že z něho bude kněz, proto že má sepnuté ručičky, jako by se modlil. Skutečně, odmala ,chtěl být knězem a po skončení gymnázia šel do semináře. Teď oba působíme v české
republice. O našem nejmladším bratrovi kmotra řekla, že chudák vidí kolem sebe samé
kněze, jeptišky, seminaristy a proto si ani nemůže nic jiného vybrat. Byl tak aktivní, že si
ho už na začátku 2. ročníku zvolili za předsedu křesťanských vysokoškoláků v Nitře. Když
končil výšku, řekl: „Půl na půl. Dva z bratrů Pánu Bohu a dva pro rodiny“ a oženil se.
Já jsem od mala chtěl mít rodinu a být architektem, jako můj táta. Po stavební průmyslovce jsem šel na architekturu. Měl jsem své velké lásky a odborné předměty jsem se
nemusel učit. Chodili se ke mně radit všichni spolužáci. Neměl jsem žádné vlastnosti,
které kněz potřebuje. Byl jsem spíše introvert, flegmatik, neuměl jsem mluvit před lidmi
a ani napsat úvahu. Nešla mi literatura, čtení, psaní, jazyky a nebavili mě žádné humanitní
předměty. Přesto jsem stále intenzivněji cítil, že Bůh mne volá, abych nestavěl domy pro
lidi, ale Boží příbytky z lidí. A tak jsem hned po architektuře šel do semináře.
Miluji mnohé sporty. Když se stěhuji, nejvíc místa mi zabírá sportovní výbava: lyže,
snowboard, brusle, hokejky, tenisové rakety, kola, turistická a horolezecká výbava… Při
kněžských povinnostech mi však na sport mnoho času nezbývá. Spíše se snažím přes své
koníčky přitáhnout mládež k Bohu. Přesto si čas od času potřebuji dát pořádně do těla
a nejlépe si odpočinu v přírodě.
I když na Slovensku chodí do kostela více lidí, nikdy to není o počtech, ale o konkrétních lidech. Nesmíme upadat do Davidova hříchu – sčítání lidu. I na Moravě jsou nádherní lidé a učím se tu pastoraci od srdce k srdci.
Jednou mně oslovila myšlenka od Raniera Cantalamessa, kterou jsem si přetransformoval na své motto. „Pane, nedovol mi zemřít, dokud nebudu milovat a žít naplno.“ Vysvětlit se dá však různě. Milovat Boží láskou a prožívat plnost života, kterou On nabízí,
přece nemůže převýšit žádná lidská láska, ani všechny rozkoše světa. Je to pro mě meta,
i když velice vzdálená, ke které se snažím jít i přes mnohé pády alespoň malými krůčky.
Co se jídla týče, jsem totální všežravec. S otcem jsme chodívali na několikadenní trampy bez zásob a jedli jsme vše, čím nás příroda obdařila. S úcty k Božímu daru jídám to, co
se má první zkazit.
P. Kristián Libant CM
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Co bych chtěl vzkázat čtenářům? Největší životní dobrodružství začíná tehdy, když se
rozhodneme svou vlastní originální cestou následovat Boha.
P. Kristián Libant CM
DOPORUČUJEME: https://www.youtube.com/watch?v=wz_wKm1-M3g (osobný príbeh
v skratke…P. Kristiana Libanta CM)
redakce

PŘÍDOMKY PANNY MARIE

V poslední době se u části věřících rozvinula snaha, aby Církev
uznala Pannu Marii jako SPOLUVYKUPITELKU a jako takovou
abychom ji také uctívali.
Ovšem při důkladném rozboru křesťanské víry docházíme
k závěru, že i při velké úctě a lásce Matku Boží takto nazývat nemůžeme, neboť jediným a naprostým VYKUPITELEM byl Boží Syn
Ježíš Kristus a sama Panna Maria byla svým synem Ježíšem vykoupena.
„Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal
kamenem úhelným.
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ (Sk 4,11-12)
Maria je vyvolena, aby spolupůsobila na tomto velkém díle našeho vykoupení. Ona nalezla
milost u Boha. (Lk 1,37) Tím je řečeno, že vše čím byla, bylo z čiré milosti Boží. Ona sama je nádobou, pouhým nástrojem Božího milosrdenství, zcela Bohem omilostněna k účasti na záchraně lidstva. S Mariiným vyvolením a povolání stát se matkou Vykupitele činí Bůh poslední a zároveň rozhodující pokus zachránit svůj lid, napravit dluh našich prarodičů.
Boží ekonomie z řeckého [oikonomia] – „správcovství“, „péče“ začala už u našich dávných předků – jedním z prvních byl spravedlivý Noe, pak Abrahám, Izák, Jákob…, proroci Izaiáš, Jeremiáš Ezechiel, Daniel…, až k roku jedna našeho letopočtu, kdy se z Marie Panny ve městě Betlémě
narodil Boží Syn, Ježíš Kristus, jediný, výlučný Vykupitel.
V Loretánských litaniích – modlitbě pocházející ze 17. století nejen oslavujeme Pannu Marii, ale chválíme Boha za veliké věci, které s Marií učinil. Základem veškerého uctívání Mariina
je její mateřství. S ním souvisí i její vyvolení k tomuto poslání, neporušenost, uchránění všeho
hříchu, včetně dědičného.
Marii slavíme jako zázračné dílo Nejvyššího. V Ní dostoupily vrcholu všechny dobré stránky vyvoleného lidu, v ní se koncentruje vše, co se Hospodinu v jeho lidu zalíbilo. Dokonalost
vyvolení je darem pro všechny; pro celý svět, neznající dosud Hospodina jménem, je tak Maria
hvězdou, útočištěm, útěchou...
Prodléváme-li s důvěrou u Matky Boží, jsme nejblíže Kristu. Vždyť na něj Maria ukazuje, od
něj má veškerou moc, jím je tolik krásná. Jeho početím shlédl Bůh na svou nepatrnou služebnici. Maria nás vede ke Kristu, k „beránkovi, který snímá hříchy světa“, jak vyznáváme v závěru
litanií. Spojíme-li své prosby, touhy, trápení a bolesti s Marií, Bůh je jistě obrátí v trvalou radost,
tak jako utrpení bolestné Matky. A tuto radost nám už nikdo a nic nebude moci vzít. „Vesel se,
nebes Královno, neboť tvůj Syn vpravdě vstal... Raduj se z jeho vítězství a přimlouvej se za nás
u něho.“
Když v modlitbě Zdrávas královno, vyslovujeme prosbu „obrať k nám své milosrdné oči“,
hned následující slova „a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž“
směřují opět k Ježíši. Panna Maria vždy touží po tom, aby náš pohled a zaměření nekončily u ní,
ale u jejího syna Ježíše, protože v nikom jiném není spásy – než v Ježíši Kristu – Bohočlověku.
		
P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky: Domov důchodců sv. Zdislavy 5. srpna 314; Mlýnický Dvůr 3. srpna 90; Červená
Voda 30. července 3.088 a Křížová Hora 6. srpna 1.718; Písařov 30. července 2.685, 6. srpna 489; Jakubovice 30. července 1.121, 6. srpna 766; Janoušov pouť 30. července 2.754 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
POZVÁNÍ NA POUŤ – SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
 Farnost Jakubovice všechny srdečně zve na pouť v sobotu 12. srpna.
Mše svatá v 15.00 hod., po jejím skončení se koná tradiční, již 35. ročník
koštu vína.
 Farnost Červená Voda všechny srdečně zve na pouť do Šanova a to v neděli 13. srpna. Poutní mše svatá v 9.00 hod.
POUTNÍ MŠE SVATÁ U KAPLIČKY SVATÉHO ROCHA (cestou z Červené Vody na Moravský Karlov) bude v pondělí 14. srpna v 17.00 hod.
Všichni jste srdečně zváni.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 6. srpna: Jedlí 2.100; Klášterec 1.100; Svébohov 1.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 6. srpna na potřeby farnosti: Loštice 2.682 Kč, v Moravičany1.593 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant
NA FAŘE V MORAVIČANECH ZAŘIZUJEME DĚTSKOU KLUBOVNU.
Přijmeme nepoškozené hračky, materiál k výtvarné činnosti a bytové doplňky do klubovny. Věci můžete přinášet v průběhu srpna a začátkem září na moravičanskou faru.
Děkujeme za pomoc.
Ve dnech od 28. do 30. 8. bude na faře v Lošticích probíhat PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO
DĚTI od 6 do 12 let. Tábor bude probíhat od 8:00 do 16:00. Poplatek na osobu (příspěvek
na stravu) bude 50 Kč na den. Hlásit se můžete u otce Jana, nejpozději do 20. 8. 2017.

postřelmovsko

postřelmovsko

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE oslavíme:
v pondělí 14. srpna v Chromči v 17.00, v Postřelmově v 18.30 hodin
a v úterý 15. srpna v Lesnici v 17.00 a v Leštině v 18.30 hodin.
V neděli 20. srpna je mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 5.505 Kč)
a v Chromči (minule 3.700 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 6. srpna: Štíty 1.740; Horní Studénky 950 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jacek Brończyk

DĚKUJEME všem ženám a mužům, kteří se zapojili v pondělí 7. srpna do velkého úklidu
kostela před poutí.
V úterý 15. 8. o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude mše svatá ve farním kostele ve
Štítech v 8.00 hod.
P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 6. srpna: Lubník 2.035; Tatenice 940; Hoštejn 1.390; Kosov 520 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUTNÍ MŠE SVATÁ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ BUDE NA KORUNĚ V NEDĚLI 13. SRPNA VE 14.30 hod.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – změny mší svatých:
Lubník – oprava – v pondělí 14. srpna ve 18.30 hod. (Tatenice nebude)
Hoštejn – v úterý 15. srpna v 18.30 hod.
(ve středu 16. srpna mše svaté slouženy nebudou)
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI LUBNÍK prožijeme ve čtvrtek 17. srpna.
Výstav Nejsvětější svátosti od 15.30 hod., mše svatá v 18.30 hod.
(V Hoštejně mše svatá nebude.)
Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde v HOŠTEJNĚ v neděli 20. srpna v 18.00 hod.
FARNÍ DEN V TATENICI – NEDĚLNÍ ODPOLEDNE 28. SRPNA
		
***

P. Jaroslav Přibyl

KATOLICKÝ TÝDENÍK 32/2017
Kříž nad spáleništěm, symbol naděje. Eucharistickou oběť slavili farníci minulou neděli
v Třinci – Gutech na spáleništi svého kostela.
Rozhovor s onkologem Pavlem Klenerem. Spíše než o jeho medicínské praxi je tento
rozhovor snahou o miniportrét člověka, který se tak závažným oborem zabývá
	Egyptské plody papežovy cesty - překvapí, jak velký dopad tato návštěva na Egypt
a celý muslimský svět měla.
Příště - téma ZÁVISLOST. Žijí možná i ve vaší farnosti: dokonce i věřící bývají postiženi závislostí, tedy nemocí, kterou si nejspíš sami přivodili. Jedni se léčí, jiní přežívají.
A s nimi i jejich nejbližší.
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Sbírky z neděle 6. srpna: Zábřeh 11.747; Postřelmůvek 300 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
Na likvidaci lepry byla z Rovenska odeslána částka 10.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.

P. Radek maláč
Marie Zíková

charitativní služba církve v děkanátu
NABÍDKA BRIGÁDY NA SKLÁDÁNÍ SUŠENÉHO OVOCE
Jako již každoročně i letos budeme realizovat v dceřiné sociální firmě REPARTO Zábřeh s.r.o. na pracovišti v Lošticích zakázku kompletace košíků se sušeným ovocem.
Firma celoročně zaměstnává 23 lidí se zdravotním postižením.
Na období září – listopad se zde otevírá příležitost pro dalších až 50
brigádníků na krátkodobou, sezónní výpomoc z řad studentů, čerstvých a stále aktivních seniorů, žen na rodičovské dovolené, nebo
třeba pečujících osob, které na chvíli (na 1, 2 nebo 3 měsíce) mohou přijít na zcela jiné myšlenky a my je ve starosti o jejich blízké rádi zastoupíme.
Více informací zájemci najdou na webu www.reparto.cz

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM DOBRODRUH HLEDÁ:
 obětavou a vzdělanou dobrovolnici, která by byla ochotna pomoci dívce (8. třída ZŠ) s matematikou
 obětavé farníky pro občasné návštěvy seniorů v domovech pro
seniory Nerudova a na ul. Postřelmovská. Vaše kratičká návštěva
může osamělému člověku pomoci zlepšit náladu, obnovit ztracenou energii nebo dokonce změnit život.
Zájemci mohou kontaktovat vedoucího dobrovolnického centra Tomáše Oreheka,
na telefonu 736 529 295, e-mailu: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz nebo osobně
v zázemí na ul. Žižkova 17.
PŘIJMEME PERSONÁLNÍ POSILU
Charita Zábřeh aktuálně hledá nového spolupracovníka/spolupracovnici na
pozici sociální pracovník/sociální pracovnice sociální rehabilitace.
Služba SOREHA se zaměřuje na podporu lidí s chronickým duševním onemocněním ambulantní formou v zázemí v Zábřehu nebo přímo v terénu
u nich doma. Více informací je možné najít na webu www.charitazabreh.cz
***
I LETOS MŮŽETE POMOCI LIDEM NA HAITI SKLENICÍ VODY
Připít si sklenkou kohoutkové vody a zaplatit za ni libovolnou částku.
Zábřeh – Café Bar Lucerna, Castaňa Tex-Mex, Levandulová kavárna, Santorini. Více o situaci na Haiti či o tom, jak jí Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá, na www.haiti.cz.
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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