10. 9. 2017
Ročník XXIV., číslo 36
23. 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

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni,
kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 95

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
„Nezatvrzujte svá srdce!“

1: Ez 33,7-9
Ordinárium: Ebenovo č. 504

Bratři!
Nebuďte nikomu
nic dlužni
– jen vzájemnou
lásku.
Neboť kdo druhého
miluje,
splnil zákon.

2: Řím 13,8-10
příště latinské č. 509

Řím 13,8
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Ev. Mt 18,15-20

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Středa 13. září Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Čtvrtek 14. září SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Mše svaté: Ráječek 8.00, kostel sv. Bartoloměje v 9.40 a v 17.30 hod.
Pátek 15. září
PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 7.00 a v 18.00 hod. (pouť k Šubrtově kapli
v sobotu 16. 9. 2017 – v 8.00 hod.)
BRAVO NA ÚVOD NABÍDNE KYTAROVÝ RECITÁL. Zahajovací koncert nové sezony hudebního cyklu Bravo připravil kulturní
dům na tuto neděli 10. září, kdy v kostele sv. Barbory v 16.00 hod.
vystoupí kytarista a písničkář Jan Matěj Rak, jehož otcem je významný český kytarista a hudební pedagog Štěpán Rak.
Držitelé karty Bravo zaplatí za vstup sedmdesát korun, ostatní stokorunu, děti mají vstup
zdarma.
Tuto neděli 10. září přijměte pozvání na komentovanou prohlídku židovského hřbitova v Úsově s Achabem Haidlerem. Sraz ve 14.30 hod. v Úsově
před synagogou. Doprava je možná ze Zábřeha i autobusem ve 13.38 z Valové, přestup v Leštině. Zpět odjíždí autobus z Úsova v 18.41 hod. (Pokud by
někdo spěchal, je možný i odjezd v 16.20 – s přestupem v Leštině.)
Za ČKA Jana A. Nováková, PhD.
OTEC BISKUP JOSEF HRDLIČKA V TELEVIZI NOE
Doporučujeme zhlédnutí pořadu v Televizi NOE „O kultuře srdce
a naději s Josefem Hrdličkou“. Premiéra pořadu je v sobotu 9. září ve
20.20 hod., repríza v neděli 10. září v 8.35 hod.
red.
POSTŘELMŮVEK – hodová mše svatá v kapli sv. Michaela začíná tuto neděli 10. září
v 10.00 hod.
BLAHOPŘÁNÍ. Dne 22. září se dožívá významného životního jubilea
80 roků života náš kostelník
pan František Kulil z Postřelmůvka.

Hodně zdraví a Boží požehnání mu přejí farníci z Postřelmůvka
KATECHETÉ DĚKANÁTU ZÁBŘEH se sejdou ve středu 13. září v 16.00 na adoraci
v kostele sv. Bartoloměje.
ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ najdete na stránkách farnosti Zábřeh http://rkfzabreh.rps.cz/default.html a ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje
Vaší pozornosti doporučujeme knihu „Náš kardinál“ k nedožitým 85. narozeninám
Miloslava kardinála Vlka. Vše potřebné naleznete na: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170519nas-kardinal-vychazi-kniha-k-nedozitym-narozeninam-miloslava-vlka
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Tradiční BIBLICKÉ HODINY po prázdninách zahájíme v úterý 12. září v 17.00 na faře
v Zábřeze v knihovně. Do našeho společenství rádi přivítáme i nové zájemce o společné
setkávání se nad Písmem svatým.
Jana A. Nováková, PhD.
MISIJNÍ KLUBKO. Zveme všechny děti předškolního věku (od 3 do 7 let) do
Misijního klubíčka. Na co se můžete těšit? Na modlitbu (a to nejen za misie),
na zajímavé příběhy, hry, tvořivé činnosti a mnoho dalšího. Budeme se scházet 1x za 14 dní ve čtvrtek před dětskou mší svatou od 16.30 do 17.15 hod.
v prostorách mateřského centra Hnízdo. První schůzka bude ve čtvrtek 14. září.
		
Těší se na vás Lucka Velzlová
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE:
V pondělí 11. září v 9.30 hod. na představení výukové metody „Výuková
metoda Helen Doron“, přednáší Mgr. Marie Čvančarová.
A v úterý 12. září na přednášku Mgr. Zuzany Staroštíkové na téma „Samostatnost a zodpovědnost u dětí – jak na to?“ Snad každý rodič si přeje vést
své dítě tak, aby SAMO A ZODPOVĚDNĚ obstálo ve velkém světě. Jak tedy na to? Jak
můžeme dětem pomoci a co jim rozhodně škodí? Prakticky laděná beseda přinese tipy
a doporučení pro každý den.
Více na http://www.hnizdozabreh.cz/
Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu Vás zve do

Podhájské a do Svaté země v roce 2018

Pod duchovním vedením P. Františka Eliáše a P. Milana Palkoviče připravujeme:
PODHÁJSKA 23. 1. - 28. 1. 2018 relaxační pobyt ve slovenských lázních. Cena 7.700 Kč
zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5 x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenzi a permanentní vstupenku na venkovní
termální koupaliště. Součástí programu bude každodenní mše svatá, společné večery pak
opět obohatíme duchovním i kulturním programem.

SVATÁ ZEMĚ 16. 3. – 24. 3. 2018 poutní zájezd po stopách Ježíše Krista.
Přijměte pozvání osobně poznat nejposvátnější místa všech křesťanů a navštivte Nazaret,
Betlém, Kánu Galilejskou, Jeruzalém, oblast Genezaretského jezera či Mrtvého moře –
přírodní rezervaci Ein Gedi a mnohá další místa. Vydejte se společně obnovit a posílit
svoji víru.
Cena poutního zájezdu 18.200 Kč zahrnuje letenku, 7 x hotelové ubytování, polopenzi, autobus v Izraeli a služby průvodce.
Více informací a přihlášky získáte již nyní v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh,
mob. 731 626 506.
Lenka Hamplová

Ohlášky

V sobotu 16. 9. na Hoře Matky Boží v Králíkách uzavřou sňatek
Pavel Lakomý ze Štítů a Markéta Vaňourková z Kosova.
Blahopřejeme a přejeme Boží požehnání
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PŘÁTELSTVÍ

V Božím díle stvoření se utvářejí společenství v řádu rostlinném, živočišném a lidském.
Tomu poslednímu společenství říkáme RODINA.
V přeneseném slova smyslu se dá tento termín použít i v jiném řádu, než lidském. Když jsem byl kluk a chodil do lesa na houby, vedle
jednoho hříbku se obyčejně schovávali v mechu další a my jsme radostně volali: Hle, bratříček! A jednou k našemu velkému překvapení jsme kolem statného hřibu našli na 60 bratříčků
a sestřiček.
Pravou lidskou rodinu musí spojovat vzájemné a upřímné přátelství všech jejich členů
a pravé a upřímné přátelství v rodině vyžaduje srdečnou otevřenost. Ta spočívá v tom, že členové rodiny nejen sdílí své radostné a pěkné stránky, své úspěchy, ale i prohry, že se přiznají
i ke svým povahovým chybám a pochybením. Pokud je to oprávněné, pak vytknou druhému
jeho chybu, poklesek, bratrsky napomenou, a on to vděčně přijme. Bez této snahy o upřímnost by přátelství bylo falešné. Napomínání by však mělo být vlídné a laskavé, osočování
a hrubá kritika zavírají dveře přátelského vztahu.
Křesťanská rodina je na cestě k Bohu! Jsme si jisti, že dojdeme k cíli pod podmínkou, že
se vždy znovu vydáme na cestu, že po pádu nezůstaneme ležet na zemi, ale uznáme svou chybu, když z cesty sejdeme. K cíli dorazíme jedině tehdy, když s neochvějnou důvěrou vložíme
svou ruku do ruky Ježíšovy.
Jednat s úsměvem a láskou otevírá srdce, je to základ dobrých vztahů v rodině. Plody lásky jsou pak radost, pokoj a milosrdenství – opravdové přátelství. A to je radostí nejen nám
pozemšťanům ale i andělům a samé Nejsvětější Trojici.
Přátelství je přirozeným požadavkem také lidského, křesťanského bratrství. Je to velké
dobro pro člověka, pro všechny, muže i ženy, děti i mládež. Vede nakonec k duchovnímu společenství.
U kněží a řeholníků, vázaných darem celibátu, kteří nemají vlastní rodinu, je často na
sklonku života, v jejich stáří a nemoci bolestnou otázkou, kdo jim pomůže, kdo je podpoří.
Oporou by měla být širší rodina křesťanů, kterou spojuje jedna víra, jedna církev.
O lásce k Bohu a bližnímu, o přátelství k oběma mluvil několikrát k apoštolům sám Ježíš.
Čteme v Markově evangeliu 12,28-31. Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich
rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ Druhé
je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“ To proto, že
oba vztahy se sebou těsně souvisí, jeden nemůže být bez druhého.
Rodina není jen dílnou modlitby, ale také místem vzájemné pracovní činnosti a to podle
zásady subsidiarity: pomoc státu, církve, vyšších společenství má být jen podpůrná a v takových oblastech, na jejichž řešení nemůže nižší jednotka – rodina – stačit.
Křesťané neprožívají něco jiného než druzí lidé, ale prožívají to jinak (nebo se o to alespoň snaží!). Vzorovou křesťanskou rodinou je Svatá rodina. Maria, Josef a Ježíš žili ve své
vesnici úplně obyčejně jako kterákoliv jiná řemeslnická rodina. Nedělali nic mimořádného,
ale všechno dělali s mimořádnou láskou: s láskou, která nebyla pouze lidská, s láskou nadpřirozenou, která je ve všem spojovala s Otcem. Tato nadpřirozená láska mění všechno. 		
		
P. Antonín Pospíšil
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Ve čtvrtek 14. září se dožívá požehnaných 92 let Mons. P. Antonín Pospíšil,
který už deset let pravidelně přispívá do našeho týdeníku.
Za jeho lásku k Božímu slovu, píli a vytrvalost s jakou se této službě
věnuje, děkujeme, a přejeme: „Ať mu Pán žehná, ať k němu obrátí svou
vlídnou tvář, ať je mu milostiv a obdaří ho pokojem.“
Spolubratři kněží zábřežského děkanátu a všichni čtenáři Farních informací
P.S. Za dar života otce Antonína poděkujeme ve čtvrtek 14. 9. při mše svaté v 9.40 hod.

–

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka
na měsíc září 2017
za všechny strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 3. září: Písařov 720; Červená Voda 2.550; Domov Důchodců sv. Zdislavy 455; Jakubovice 640 Kč. DARY ŠANOV – od německých poutníků na opravu varhan
3.180 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
NA POUŤ ke cti Narození Panny Marie jste zváni do Mlýnického Dvora tuto neděli 10. září.
Poutní mše svatá začíná v 9.00 hod.
P. Vitalij Molokov

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 3. září: Mohelnice 3.294; Úsov 1.037; Studená Loučka 349 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček

postřelmovsko

postřelmovsko

 V neděli 10.9. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 3.771
Kč) a v Chromči (minule 3.000 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
 Středa 13. 9. je fatimským dnem, kdy při modlitbě k Panně Marii Fatimské můžeme získat v tomto jubilejním roce mnohé milosti a plnomocné odpustky. Mše sv. za naplnění příslibů, které Panna Maria vyslovila a modlitby budou v Postřelmově od 18.00 hodin. Mše sv. v
Lesnici bude v 17.00 hodin.
 V neděli 17.9. budeme při mši svaté děkovat Bohu za úrodu.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 3. září: Jedlí 1.600; Klášterec 1.400; Svébohov 1.750 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Účastníkům poutního zájezdu ke sv. Hedvice Slezské do TRZEBNICE v Polsku dne 19. 9. 2017
oznamujeme, že odjezd autobusu je ze Zábřeha – Valové v 5.30 hod., z Václavova – rozcestí
v 5.40 hod., ze Svébohova – od Jednoty v 5.45 hod., z Jedlí – rozcestí k Drozdovu 5.55 hod.
Dochvilnost nutná! Dále je zajištěn oběd v ceně 20 zlotých. Kdyby se někdo s přihlášených nemohl zúčastnit, nahlaste to Marii Šanovcové na tel. 583 412 138 nebo mobil 732 307 218 (je
mnoho zájemců). Případné dotazy tamtéž.
P. Władysław Mach SDS

STAVĚJTE DRAKY! DRAKIÁDA SE BLÍŽÍ! TERMÍN KONÁMÍ BUDE UPŘESNĚN.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 3. září: Štíty 1.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty:
 Ve čtvrtek 14. 9. bude mše svatá na svátek Povýšení svatého Kříže v 18.00 hod., po ní
pobožnost k Panně Marii Fatimské.
 V sobotu 16. 9. v 18.00 hod. se na faře sejdou biřmovanci.
 V neděli 17. 9. bude sbírka na opravu fary
P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 3. září: Lubník 1.020; Tatenice 1.480; Hoštejn 1.500; Kosov 900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 10. září v 18 hod.
 Se začátkem školního roku se přesouvá v Hoštejně čtvrteční mše svatá na 18. hodinu.
		
P. Jaroslav Přibyl

farnost zvole
Sbírka z neděle 3. září byla ve Zvoli 3.160 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Jestřebí
pondělí 13.45 hod.
	Zvole
středa 14.30 hod.
Rájec
středa 14.30 hod.

P. František Eliáš

poprvé 11. září
poprvé 13. září
poprvé 13. září

MALETÍN. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude slavena v neděli 17. září ve 15.00 hod.

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 3. září: Loštice 3.822 a Moravičany 1.320 Kč.
Bohu známí dárci darovali na výstavbu pastorační místnosti 5.000 Kč a 1.000 Kč.   
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem brigádníkům z Loštic, kteří pomohli při betonování základové desky
pod přístavbou sociálního zařízení pastorační místnosti.
Moravičanským brigádníkům pak děkujeme za úklid trusu po netopýrech na půdě
kostela.
Děkujeme také všem, který pomáhali při přípravě na farní den v Moravičanech a také
všem, kteří se jej zúčastnili.
 Brigáda v Lošticích bude úterý od 15.00 hod.
 Setkání biřmovanců bude ve středu 13. září 2017 v 19.00 hod.
 Příští neděli budou v obou filiálkách v Pavlově i v Paloníně mše svaté v 11.00 hod.
 Na farní pouť k soše Fatimské Panny Marie pojedeme v pondělí 25. září na Svatý Kopeček u Olomouce.
6

BŮH OTEVŘEL SVÉ SRDCE I PRO TEBE
VINCENTINSKÉ LIDOVÉ MISIE V LOŠTICÍCH A MORAVIČANECH
15. – 24. září 2017

Z programové nabídky vybíráme:
SOBOTA 16. 9. 2017: 14.30 evangelizační koncert v Lošticích, na
náměstí Míru u kašny (společenství
sv. Egídia a misionáři), 18.30 film
s besedou „Bůh není mrtev“ (kulturní dům) 21.00 krátká adorace
s požehnáním (kostel)
NEDĚLE 17. 9. 2017: 14.30 ekumenická cesta smíření – začátek v husitském kostele v Lošticích. Cesta
pokračuje k synagóze, kolem radnice a skončí se v kostele sv. Prokopa.
Na závěr cesty smíření bude svědectví křesťana z Iráku.

PONDĚLÍ 18. 9. 2017: mše svatá v Lošticích i Moravičanech v 18.00 hod.
ÚTERÝ 19. 9. 2017: Loštice – Děkujeme, odpouštíme a prosíme,
pobožnost za zemřelé (hřbitov Loštice v 17.00 hod.); Moravičany mše svatá v 18.00 hod.
STŘEDA 20. 9. 2017: Loštice – 9.30 příležitost ke svátosti smíření; 10.00 mše svatá s udělováním svátosti pomazaní nemocných (kostel) – promluva: Stáří – čas na svědectví; 11.00
radostné posezení pro seniory na Sirkárně v Lošticích – téma: Umění stárnout;
19.00 Přednáška a beseda s misionáři. Téma: Existuje Bůh? Který to je? Je mi k něčemu?
(kulturní dům)
ČTVRTEK 21. 9. 2017 – Loštice: 19.00 – 21.00 Nikodémova noc (svátost smíření nebo
osobní rozhovor s misionáři). Obdivuhodné svědectví života (promítání, kostel)
PÁTEK 22. 9. 2017 – Moravičany: 18.00 mše svatá pro mládež (kostel)
promluva: Povolání pro tvořivost; 19.00 adorace na způsob modlitby francouzského Taizé
(kostel); příležitost ke svátosti smíření nebo rozhovoru s misionářem
SOBOTA 23. 9. 2017 – Loštice: 14.00 „Cesta manželů“ – nejen pro manžele. Začíná u naučné stezky v blízkosti městského koupaliště.
Moravičany: 16.30 „Za dveřmi ložnice“ – přednáška manželů Kolčavových v podloubí na
faře; 16.30 program pro děti na farní zahradě; 17.30 modlitba růžence; 18.00 mše svatá
s obnovou manželských slibů (kostel)
NEDĚLE 24. 9. 2017 – po nedělních bohoslužbách v Lošticích a Moravičanech požehnání
misijního kříže a odevzdání dekretu o ukončení misií
Více na plakátech v kostelích a na stránkách farnosti Loštice:
http://www.farnostlostice.cz/ a www.misievefarnosti.cz
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Sbírky z neděle 3. září: Zábřeh 10.596 Kč. DARY Zábřeh: na potřeby farnosti 10.500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
LETECKO-MODELÁŘSKÝ KROUŽEK V ZÁBŘEHU zahajuje letos již 21. ročník své
činnosti a to ve čtvrtek 14. 9. 2017 v 16.00 hod. v klubovně v Katolického domu, ulice Sušilova 38, Zábřeh.
Členové si zde v průběhu školního roku vyzkouší své konstruktérské dovednosti a zručnosti, kde vrcholem stavebního snažení bývá sestavení vlastního létajícího modelu na
ovládání. Noví zájemci, kteří v tomto školním roce dovrší alespoň 10 roků se mohou přihlásit osobně. Pravidelně každý čtvrtek ve výše uvedené klubovně nebo i telefonicky na
tel. čísle 602 463 219 u pana Janů.

charitativní služba církve v děkanátu
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČUJÍCÍ O SVÉ BLÍZKÉ
Zveme Vás k setkání, podpoře, povzbuzení, načerpání sil i vzájemnému sdílení svých starostí. Setkání se uskuteční ve středu 20. září 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).
BABÍ LÉTO S CHARITOU
Srdečně vás zveme v pátek 22. září od 15 hodin před
zábřežský kulturní dům na akci Babí léto s Charitou.
Svými písničkami nás potěší mladá zábřežská rodačka Maki. Pohádku o tom „Jak si Honza zasloužil
princeznu“ zahrají děti z dramatického kroužku Ráčci Roveňáčci a setkání završí valašskomeziříčský Karel Zich – Revival Band s Parádou, Alenkou v říši divů, Mosty a dalšími hity Karla Zicha. Děti se mohou těšit na skákací hrad, tvoření, malování na obličej i kolo štěstí.
Návštěvníci se během Babího léta dovědí také o činnosti Domovinky, zahradní terapii, ale
i dalších projektech Charity.
Výtěžek z akce bude věnován na vybudování chodníku v Denním stacionáři Domovinka
a pořízení dalšího vybavení pro zahradní terapii klientů. Vstup na akci je zdarma.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „PODOBY DOMOVA“
Zveme vás do Muzea Zábřeh na výstavu fotografií Jindřicha Štreita, který v ní mapuje
osudy lidí bez přístřeší – jejich nouzi, strádání, ukazuje hranice lidské důstojnosti, emoce
a prožívání života. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 20. 9. v 17 hodin. Několik fotografií bude „putovních“ a prohlédnete si je na Babím létě s Charitou, v kostele sv. Bartoloměje, při Dni otevřených dveří či v prostorách Gymnázia Zábřeh.
Více informací k jednotlivým akcím včetně termínů najdete na stránkách Charity Zábřeh:
www.charitazabreh.cz.
	 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.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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