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SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
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, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým
Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej
působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.
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 103 Sešli svého Ducha, Hospodine, a
1: Sk 2,1-11
2: 1 Kor 12,3b-7.12-13
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Ještě mnoho jiného
bych vám měl povědět,
ale nyní byste to nesnesli.
Jakmile však přijde on,
Duch pravdy, uvede vás
do veškeré pravdy,
neboť nebude mluvit
sám ze sebe,
ale bude mluvit, co uslyší.
A oznámí vám, co má přijít.
Jan 16,12-13
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obnovíš tvář země.
Ev. Jan 20,19-23

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 21. května
Čtvrtek 24. května

Památka Panny Marie, matky Církve
Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze

KOSTEL SV. BARBORY ROZEZNÍ FLÉTNY JIŘÍHO STIVÍNA
Recitál proslulého jazzového hudebníka, multiinstrumentalisty a skladatele Jiřího Stivína, který interpretuje hudbu
středověku, renesance i baroka a ovládá všechny druhy příčných i zobcových fléten, nabídne další koncert cyklu Bravo
v neděli 20. května od 16 hodin.
Vstupné činí v předprodeji 140 Kč, v den akce podraží o padesátikorunu. Držitelé karty Bravo mají slevu 50 Kč, děti vstup zdarma.
EKUMENICKÉ NEŠPORY
V pondělí 21. května v 18.00 hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na „ekumenické
nešpory“. Pobožnost doprovodí zpěvem sbor Carmen.
Sbírka na NEŠPORÁCH bude určena na mládežnický ekumenický festival
United ve Vsetíně.
Více informací zde:
UNITED je křesťanský multižánrový festival, který se koná na konci prázdnin ve Vsetíně. První ročník proběhl v roce 2011, v minulém roce účast přesáhla 4500 lidí.
Multižánrovost se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího programu – semináře, workshopy, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství.
UNITED ale znamená mnohem více než jen výbornou atmosféru, nová přátelství
a skvělou zábavu. Přejeme si, abychom zde mohli poznávat Pána Boha a On jednal v našich životech. Každý ročník se nese v duchu hlavního tématu. To letošní –
MEZI NÁMI.
Žijeme v době zážitků a informací. Posloucháme a říkáme denně tisíce slov, sdílíme množství dat. Posíláme, přijímáme, lajkujeme – mezi námi se toho hodně děje.
Ale co když jsme předurčeni pro něco úplně jiného? Pro něco velkého, slavného
a neskutečného. Pro absolutní revoluci, která všechno obrátí vzhůru nohama. Pro
Království, které trvá věky, zatímco se všechny ostatní říše a státy dávno rozpadly.
Pro něco, co potichu klíčí a roste právě teď a právě tady – mezi námi.
Záměr UNITED je vyjádřen zkratkou 3P
– tedy být Kristem Propojeni, Proměněni a Povoláni. Propojeni skrze víru v něj,
proměněni do jeho charakteru a povoláni ke službě druhým. To vše se děje skrze práci s mladými lidmi a skrze rozvoj
jejich charakteru, kreativity a zodpovědnosti. www.festivalunited.cz
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10. VÝROČÍ NOCI KOSTELŮ – PÁTEK 25. KVĚTNA 2018.
V Zábřeze budou pro veřejnost otevřeny kostely sv. Bartoloměje
(začátek v 19.00 hod.), sv. Barbory (začátek v 18.00 hod.) a modlitebna CASD na Postřelmovské ulici (začátek ve 20.00 hod.)
Z PROGRAMU V KOSTELE SV. BARBORY: 18.00 – hraní žáků
ZUŠ Zábřeh
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE: 19.00 – SMS PRO BOHA, prezentace Charity, kreativní tvoření pro děti, varhanní hudba, komentované
prohlídky; 21.00 – přednáška Ing. Pavla Korgera, rytmická schola od
sv. Bartoloměje.
MODLITEBNA CASD: prezentace aktivit „Bible včera, dnes a zítra?“
Přihlášené kostely i s programy najdete na www.nockostelu.cz
SURVIVAL: SODOMA GOMORA 2018
Dokážeš včas opustit Sodomu a Gomoru a do svítání dorazit do bezpečí? Máš na to
celou noc. Ale pozor! Kdo se obrátí zpět, promění se v solný sloup!
Akce pro všechny mladé, co mají kuráž a nebojí se výzev.
V noci z 25. 5. na 26. 5. pro týmy o 2 - 4 členech, spodní věková hranice je 13 let, v každém týmu musí být alespoň jeden kluk starší 18-ti let.
Více info na FB, webu a u Štěpána Schiffera (731 637 794).
Čas a místo srazu budou upřesněny krátce před akcí mailem na adresu uvedenou při
přihlášení. Přihlašování běží do 20. 5. na mladez-zabreh.webnode.cz
Těší se na vás zábřežští animátoři :-)
ZASVĚCENÍ ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI BOHU SKRZE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE
PANNY MARIE uskutečníme v neděli 27. května při mši svaté v 8.30 hod.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA V ZÁBŘEZE
Letošní slavení slavnosti Těla a Krve Páně vyvrcholí v neděli
3. června průvodem Božího těla. Ranní mše svatá v 6.50 hod. výjimečně nebude.
Po mši svaté, která začíná v 8.30 hod., bude vystavena Nejsvětější
svátost a budeme pokračovat průvodem Božího těla ke dvěma oltářům, kde budou krátké pobožnosti. První oltář bude u Mariánského sloupu, druhý u kostela sv. Barbory, kde průvod Božího těla
končí.
Cílem eucharistických průvodů není ani demonstrace naší víry, ani
vystrojení velkolepé podívané, ale prohloubení schopnosti věřících
žít z Eucharistie. Vyjádříme svoji úctu a vděčnost Kristu přítomnému v Eucharistii a budeme vyprošovat Boží požehnání pro celou
naši farnost i město Zábřeh.
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SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Z historie:
Slavnost Těla a Krve Páně, dříve Božího Těla začala být slavena jednak jako projev úcty
a oslavy památky ustanovení Eucharistie a jednak pro zdůraznění reálné přítomnosti
Ježíše Krista (Božství i lidství) v Nejsvětější svátosti.
Zavedení této slavnosti souvisí s opakovanými viděními augustiniánské řeholnice sv.
Juliany z Lutychu v Belgii. Ta při adoracích před Nejsvětější svátostí měla mystická vidění měsíce v úplňku, který byl při jedné straně částečně ztemnělý, jakoby s trhlinou.
Bylo jí zjeveno, že měsíc symbolizuje katolickou církev a ztemnělé místo upozorňuje,
že v ní chybí svátek na počest Nejsvětější svátosti a k zadostiučinění za mnohá zneuctění od lidí. Až jako převorka v r. 1230 o svých zjeveních hovořila v Lutychu s provinciálem Hugem (OP) a arcijáhnem Jakubem z Troyes (pozdějším papežem Urbanem IV.).
Ten již jako biskup Verduny zavedl ve své diecézi svátek Božího Těla. Také Hugo, který
se stal kardinálem a papežským legátem v Německu, se zasazoval o slavení Božího Těla
a v r. 1252 nařídil konání slavnosti v jemu podřízených chrámech.
Lutyšský biskup Robert se na základě informací od Huga a Jakuba rozhodl pro zavedení
slavnosti a r. 1246 vydal pastýřský list, kterým ji ustanovil, jenže téhož roku zemřel a slavnost se nekonala.
Jakub z Troyes, poté co se stal r. 1261 papežem Urbanem IV., se zdráhal zavést slavnost
v celé církvi. Tomáš Akvinský mu prý odmítl přijmout biskupský úřad a kardinálský
klobouk s tím, aby raději zavedl svátek Božího Těla v celé církvi. To se stalo až později,
po eucharistickém zázraku v Bolsenne. V rukou řeholního kněze Petra z Prahy tehdy
při slovech proměňování hostie celá zkrvavěla a potřísnila purifikatorium i korporál.
Kněz o tom podal zprávu papeži, který byl právě v blízkém Orvietě. Papež nechal celou
událost prozkoumat a roku 1264 ustanovil eucharistický svátek pro celou církev.
K plnému rozšíření svátku došlo až r. 1311. V témže století se již stavěly čtyři oltáře, orientované na všechny světové strany, které tak mají vyjádřit, že všichni lidé jsou povoláni
ke spáse v Kristu. První monstrance, v níž byla svatá hostie k těmto oltářům přenášena,
měla tvar gotické věžičky dekorované fiálami s křišťálovým
okénkem. Pozdější monstrance ve tvaru slunce, mají vyjadřovat Krista jako slunce života, milosti a lásky.
Ještě za první Československé republiky byla tradice těchto procesí velmi živá a svátek Božího těla byl i státním svátkem. Tradice průvodů na veřejnosti byla potlačena po roce
1948, v období tzv. reálného socialismu, v celém tehdejším
Československu, kdy bylo zakázáno vycházet mimo kostel.
Jakékoliv projevy náboženského života na veřejnosti byly
nežádoucí a považovaly se za porušení zákona o dozoru státu nad církvemi. Po roce 1989 se tradice průvodů při Slavnosti Těla a krve Páně spontánně obnovila především ve
větších městech.
(Zdroj: wikipedie, catholica.cz, pastorace.cz)
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Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum pořádá v září KER - KURZ EFEKTIVNÍHO
RODIČOVSTVÍ, vzdělávací program pro rodiče, jehož cílem je praktický nácvik
nejčastějších problémových situací, se kterými se rodiče při výchově svých dětí setkávají. Poskytuje rodičům podporu a pomoc při zvládání výchovných postupů vedoucích k dobrému fungování vztahu rodič a dítě a k celkovému pocitu spokojenosti v rodině.
Lektorkou kurzu je zkušená Bc. Marcela Anežka Kořenková.
Program tvoří 8 setkání po dvou a půl hodinách, ve kterých jsou probírány základní
principy efektivní výchovy a jejich aplikace do praktického života.
Kurz staví na křesťanských hodnotách.
Termíny setkávání:
26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11. a 14. 11.
Cena kurzu: cena za pár 600 Kč, jednotlivec 400 Kč.
Přihlášky přijímáme nejpozději do 12. 9. na email. svedova.irena@seznam.cz, nebo
na tel: 603 891 571. Počet účastníků je omezen, tak dlouho neváhejte.

SRDCEM SKAUT
O prvním červnovém víkendu se v Zábřeze uskuteční akce
SRDCEM SKAUT, která se koná u příležitosti oslav 50 let nepřetržitého fungování skautů v Zábřeze.
Zváni jsou všichni bývalí i současní skauti, jejich příznivci
a kamarádi, zkrátka všichni lidé dobré vůle.
PROGRAM:
Pátek 1. června – 20.00 hod. LILIUM RECORDIS – průvod
městem se svíčkami + pokus o zapsání do české knihy rekordů – setkání všech, kteří jsou „srdcem“ skauti (Masarykovo náměstí a Humenec)
Sobota 2. června – 9.00 hod. VELKÁ HRA pro děti ze skautských oddílů (Masarykovo náměstí); 10.00 hod. LAKROS – setkání hráčských legend (u rybníka Oborník); 16.00 hod. SKAUT MÁ TALENT – soutěž pro skauty a přátele (Kulturní dům);
18.00 hod. ZLATÉ ČASY – setkání bývalých členů všech oddílů (Kulturní dům);
20.00 hod. COUNTRY BÁL – pro aktivní i bývalé skauty a kamarády (Kulturní
dům), vstupné s místenkou 50 Kč – předprodej v turistickém informačním centru
Zábřeh
Neděle 3. června – 10.00 hod. ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY (před bývalým hotelem Beseda); 11.00 hod. SKAUTSKÁ MŠE V KOSTELE SV. BARBORY
Bližší informace najdete na http://skauting-zabreh.info nebo na facebooku Skauti
Zábřeh.
Za organizátory Srdcem skaut vás zve Lukáš Skrott
KOCLÍŘOV. O první sobotě v červnu 2. 6. 2018 pořádá OREL pouť do Koclířova.
Odjezd v 11.30 hod. z Valové. Cena splatná v autobuse.
Hlaste se u paní Ludmily Korgerové tel. 732 805 427 od pondělí 21. 5. do čtvrtku
24. 5., nejlépe po 18.00 hod.
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Pastýřský list Letnice 2018
Drazí bratři a sestry,
Velikonoční doba se dnes završuje. Ten, který nám ukázal lásku až do krajnosti, když o Velikonocích zemřel místo nás, abychom my mohli žít, nám dnes dává
svého Ducha, abychom mu byli podobní. Ne podle těla, ale podle ducha. I o lidech,
kteří podobně myslí a jednají, říkáváme, že jsou stejného ducha. Mít Svatého Ducha, kterého je Kristus plný, znamená podobat se mu, mít božský život jako on.
Boží život jsme získali už ve křtu. Čím se projevuje? Láskou, protože Duch Svatý je
Boží láska, Láska mezi Otcem a Synem. Kdo miluje čistě a nezištně, vyzařuje Boha,
který je láska, i kdyby Boha neznal.
Proto nás láska přitahuje a dělá šťastnými. Proto toužíme po ráji, po nebi, protože v něm vládne jen láska. Naprostým opakem nebe je peklo, kde láska chybí,
kde nikdo není schopen milovat.
Někdy si děláme peklo z vlastního života sami, nebo nám ho vyrobí jiní. Ale
dokud žijeme na zemi, je možné každé peklo překonat a proměnit, když do něj
pustíme Boha. Stačí milovat. Při jednom duchovním setkání v Nigerii vyprávělo
malé děvče: „Včera, když jsme si hráli, strčil do mne jeden kluk a já jsem spadla.
Řekl mi: promiň a já jsem mu odpustila.“ Slyšel to muž, kterému bojovníci z Boko
Haram zabili otce. Řekl si: Když může odpustit takové malé dítě, znamená to, že
mohu odpustit i já. Odpustil, a našel svobodu, získal pokoj. Nejsou naše situace
většinou daleko lehčí?
Ale jak získat božskou lásku? Jak získat schopnost vítězit láskou? Vytvářet v sobě prostor pro Boha. Nechat v sobě Boha působit skrze jeho slovo, které necháme vtělit do našich skutků. Bůh sám je přítomen ve svém slově. Když
jeho slovo přijmeme, přijmeme Boha. Když podle jeho slova jednáme, on sám
se v nás vtěluje. Chceme, aby Bůh přišel k nám? Aby v nás posilnil svou přítomnost? Žijme jeho slovo. Jsem například mezi lidmi? Nabízí se: Miluj svého bližního, jako sám sebe. Mám bolest a chci naříkat, nebo
nějaká povinnost je příliš těžká? On mně radí: Kdo
chce jít za mnou, ať vezme svůj kříž a následuje mě.
Ztrácím trpělivost? Kdo vytrvá až do konce, bude
spasen. „Tak se Ježíšova slova osvětlí a Ježíš do nás
vstoupí se svojí pravdou, se svojí silou a se svojí láskou. Náš život bude stále více životem s ním, spoluprací s ním. Ani fyzická smrt, která nás čeká, nás už
nebude moci lekat, protože s Ježíšem v nás již začal
opravdový, život, život, který neumírá.“
Velikonoční člověk, který je naplněn Božím Duchem, má moc měnit svět. Ne podle svých představ,
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ale podle toho nejlepšího Božího plánu. Křesťan se nesnižuje k nečestným praktikám, aby získal výhody či dosáhl svých cílů. Ani neuráží Boha hledáním okultních sil, používáním amuletů nebo spoléháním na kouzla či věštění. On dostal
neskonale víc, když přijal pozvání ke spolupráci se samotným Bohem na spáse
světa.
Apoštolové a první učedníci se po Letnicích rozešli do celého světa, aby hlásali evangelium všem a uzdravovali svět mocí Božího slova. Bůh skrze ně dělal
zázraky. Tak to bylo i v životě mnoha svatých až do dneška. Skrze ně se svět měnil k lepšímu i za nejtěžších okolností. Chceme-li patřit k těm, kteří v jejich stopách přinášejí uzdravení a naději, spolehněme na moc Božího slova a sílu Boží
lásky. Štědře se podělme o poklad, který jsme dostali. Podílejme se na uzdravování světa.
Kritizujeme ty, kteří kazí či zneužívají sdělovací prostředky, kulturu či politiku?
Pokud máme potřebné schopnosti, angažujme se sami. V každém případě však podporujme zvláště modlitbou a osobním nasazením pro život z Božího slova ty, kteří
ve sdělovacích prostředcích, v kultuře a politice pracují. Zaslouží si naši duchovní
podporu stejně jako misionáři vyslaní šířit evangelium v cizích zemích. I na ně číhá
mnohé nebezpečí. Jak vidíme ze života, i mnozí dobří lidé to nezvládnou a přijdou
o soukromí, o svou čest a nakonec i o rodinu. Církev jim musí vytvářet duchovní
zázemí stejně jako misionářům, protože všechny své členy angažované v těchto oblastech bere jako své vyslance s úkolem měnit svět k lepšímu prostřednictvím pravdy Božího slova a mocí Boží lásky. Každého z vás upřímně prosím o tuto duchovní
podporu pro ně.
Sestry a bratři, když jsme dostali Svatého Ducha, který nás uvádí do celé pravdy, žijme podle Ducha a ne podle těla, jak nás vyzývá apoštol Pavel. Všichni chceme
plody Ducha, jako je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proto podle Ducha také žijme, aby náš život vytvářel tyto hodnoty, kterých je ve světě pořád takový nedostatek. Zázrak uzdravení světa závisí i na
nás. Žádný z nás ať neříká, že není důležitý, že nemůže nic ovlivnit. Každý z nás je
povolaný ke svatosti a k životu podle Ducha. Kdo žije Boží slovo a miluje Boží láskou, nepřijal Ducha Svatého nadarmo, nese plody Ducha a roste ke svatosti.
Děkuji všem, kteří Boží pozvání přijímají, a všem ze srdce žehnám
arcibiskup Jan
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 13. května: Jakubovice 257; Písařov 960; Domov důchodců sv. Zdislavy
240; Červená Voda 3.137 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
NOC KOSTELŮ – MLÝNICKÝ DVŮR. V pátek 25. května přijměte pozvání do Mlýnického Dvora. Začátek v 18.00 hodin. Vystoupí hudební skupina Kapky, ochotnické divadlo
ze Štramberka a Olga Čtvrtlíková se svojí kapelou. Dozvíte se zajímavosti z historie, při
volné prohlídce kostela se můžete podívat do sakristie, na kazatelnu a na kůr, prohlédnout
si výstavu fotografií a ornátů. Malé občerstvení zajištěno.
Za pořadatele Marta Víchová

Program

NOCI KOSTELŮ PÍSAŘOV,
kostel Rozeslání apoštolů
– 25. 5. 2018
18.00 – zahájení Noci kostelů
18.15 – koncert kapely Olgy Čtvrtlíkové z Olomouce
19.30 – 20.00 – volná prohlídka kostela, kůru, výstup do věže kostela
20.00 – 20.30 – vystoupení písařovské schóly, vyhodnocení výtvarné soutěže dětí
20.30 – divadelní pásmo o p. Antonínu Šuránkovi v podání divadelního souboru Divadlo pod věží ze Štramberka - po představení volná prohlídka kostela, kůru, výstup do
věže kostela
Doprovodný program:
17.30 – 19.00 – tvořivý program pro děti na farní zahradě
17.30 – 20.00 – prohlídka a hodnocení výtvarných prací dětí ze školky a ze školy v Písařově na téma – náš písařovský kostel

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 13. května: Klášterec 1.200; Svébohov 2.200; Jedlí 2.100 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
KLÁŠTEREC – v rámci NOCI KOSTELŮ 25. května v 19.00 hod. vystoupí ve farním kostele Zvěstování Panny Marie Mužský sbor Řádu sv. Huberta ze Zábřeha pod vedením Josefa Hrocha. Host – sopranistka Eliška Hrochová.
FARNOST JEDLÍ – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
V neděli 27. května ve 14.30 hod. jste zváni ke kapličce „U Trojičky“ (za horou), k modlitbě ke cti a slávě Nejsvětější Trojice.
vvv
KATOLICKÝ TÝDENÍK č. 20. Mariánské procesí Prahou bylo na Staroměstském náměstí zakončeno happeningem za obnovu mariánského sloupu. Pod vedením sochaře
Petra Váni přítomní dotáhli na lanech na místo někdejšího strženého sloupu symbolický základní kámen.
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 13. května: Mohelnice 4.424; Úsov 1.089; Studená Loučka 336 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Souček
V úterý 29. 5. v 14.00 hod. na faře se koná PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ.
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Časy mší svatých + text ohlášek naleznete na www.farnostmohelnice.cz

lošticko

lošticko

P. Petr Souček

lošticko

Sbírky z neděle 13. května: Loštice 2.862; Moravičany 1.843 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Příští neděli 27. května bude mše svatá v Paloníně v 11.30 hod., celebruje P. František Lízna SI
ZASVĚCENÍ FARNOSTI BOHU SKRZE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY
MARIE
Zasvěcení farnosti podle výzvy ČBK bude v Lošticích v pondělí
21. května na nově vyhlášený svátek Panny Marie, Matky Církve a v Moravičanech ve čtvrtek 24. května na svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze.
PANNY MARIE MATKY CÍRKVE – 21. KVĚTNA. Vatikán zveřejnil letos v únoru dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, který stanovil, že první pondělí po neděli Seslání
Ducha svatého bude v celé církvi slavena památka Nejsvětější
Panny Marie, Matky církve.
V dekretu se uvádí, že úcta k Panně Marii se v církvi pěstovala od
nejstarších dob. Sv. Lev Veliký říká, že Maria je zároveň Matkou
Krista, Syna Božího, i matkou údů jeho Mystického Těla, které
reprezentuje církev.
red.
FARNÍ STANOVÁNÍ V MORAVIČANECH pro děti 6 - 14 let proběhne
od 8. do 14. 7. 2018 na téma sv. Cyril a Metoděj: PŘÍCHOD NA VELKOU MORAVU.
Přihlášky jsou k dispozici v kostele v Moravičanech a v Lošticích. Vyplněné přihlášky
odevzdejte co nejdřív. Nejpozději do 10. 6. 2018.
ZVEME NA POUŤ Z MORAVIČAN A LOŠTIC DO KŘTIN, vhodnou pro pěší,
cyklisty, nebo i autobusem. Termín 25. - 27. 7. 2018. Přihlašování probíhá v kostele
v Moravičanech a v Lošticích. Akce je vhodná pro všechny věkové kategorie.
Mše svatá v Mitrovicích, za živé a zemřelé obyvatele Mitrovic, je příští neděli
27. května o Slavnosti Nejsvětější Trojice v 17.00 hod.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 13. května: Cotkytle 1.242; Štíty 5.070; Horní Studénky 8.400 Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
v COTKYTLE – 27. května na Slavnost Nejsvětější Trojice bude poutní mše svatá v Janoušově ve 14.00 hod. (ve Štítech ve 12.30 hod., v Horních Studénkách v 7.30 hod.)
v Ve čtvrtek 31. května na Slavnost Těla a Krve Páně budou mše svaté:
ve Štítech v 18.00 hod.; v Horních Studénkách v 16.00 hod.
v V Cotkytli 3. 6. bude slavena mše svatá s adorací v 11.00 hod. (ze Slavnosti Těla
a Krve Páně).
P. Jacek Brończyk
PODĚKOVÁNÍ MĚSTU. Pro štíteckou farnost byl Městem Štíty zhotoven kvalitní kovaný plot předzahrádky
pro zkrášlení okolí farní budovy v hodnotě 60 tisíc Kč.
Také již dříve zmíněné vyhotovení nového kovového
rámu s novou barevnou figurální vitráží sv. Jana Nepomuckého v hodnotě 225 tis.
V předpokládané výši 700 tis Kč probíhá oprava fasády, oprava omítky a oprava římsy. Je v plánu ukončit
opravy do štítecké pouti, kdy budou zároveň probíhat
oslavy 740 let Města Štíty. 11. 8. a 12. 8. 2018, jsou naplánovány další hodnotné akce – oprava oken v kostele a vstupních vchodových dveří kostela.
Chceme tímto vyjádřit poděkování Městu Štíty za
hodnotné dary pro farnost, které nejen zvelebí kostel Nanebevzetí Panny Marie, který
je dominantou Štítů, ale přispěje také ke zkrášlení vzhledu náměstí.
P. Jacek Brończyk a farníci

farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 13. května: Lubník 1.270; Tatenice 2.010; Hoštejn 1.500; Kosov 660 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ dětí bude v Hoštejně v neděli 3. června.
(v Kosově bude sloužena mše svatá s nedělní platností v sobotu 2. června)
v BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 20. května v 15.30 hod.
v SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 20. května v 18.00
hod.
vvv
ARCIBISKUPSKÝ KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ kromě ubytování studentů teologie připravujících se ke kněžství spravuje ubytovací zařízení pro studenty různých fakult.
Přihlášky se podávají začátkem března, najdete je na: http://kolejeaks.cz
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farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 13. května: Zvole 5.200; Pobučí 350; Dary z Lukavice – na Proglas 2.000,
na TV NOE 2.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
		
P. František Eliáš
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ oslavíme ve čtvrtek 31. května při slavnostní mši
svaté v 18.00 hod.
PANNY MARIE, POMOCNICE KŘESŤANŮ
24. KVĚTNA
Dnešní mariánský svátek vznikl roku 1814 a připomíná nám těžkou dobu zkoušek na začátku XIX. století.
K té době se počítá odvlečení papeže Pia VI. z Říma
vojsky revoluční Francie a jeho smrt v zajetí.
Další Petrův nástupce Pius VII. byl zajat Napoleonem
a vězněn od 6. 7. 1809 do března 1814. V té době svěřoval sebe i celou Církev do ochrany Panny Marie a ona
ho nezklamala. Z vděčnosti za návrat do Říma korunoval obraz Panny Marie a zavedl svátek „Panny Marie,
Pomocnice křesťanů“.
Veřejnou liturgií se slaví svátek jen v titulárních kaplích a chrámech zasvěcených Panně Marii, Pomocnici
křesťanů.
Proto budeme ve čtvrtek 24. května v 17.30 hod. slavit v Rájci poutní mši svatou ke cti Panny Marii, Pomocnice křesťanů.
• Tuto neděli 20. května v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše
v Maletíně.
vvv
Srdečně zveme děti na křesťanský tábor „Putování za Svatým grálem“, který se uskuteční 19. - 28. 7. 2018 na faře v Rychnově na Moravě.
Merlinův odkaz se naplňuje, zapomenuté legendy povstávají ze staletého prachu. Sjíždí se rytíři i hrdinové prostí ze všech koutů země na hrad Kamelot. Vydej se společně s družinou rytířů Krále Artuše na dalekou pouť za Svatým grálem. Prožij nezapomenutelná dobrodružství
a poznej opravdovou cenu přátelství. Průvodcem na cestě Ti budiž Merlin i Paní z Jezera. Zasvěť své srdce ušlechtilému cíli, který nevede k pozemskému bohatství,
ale k bohatství duše. Své srdce zasvěť Králi a vydej se na cestu.
Zveme děti od 6 do 12 let. (Cena tábora je 1.500 Kč.) Rádi vám zašleme další informace a přihlášku:
m.p.a.l.k.o.v.a@seznam.cz / mirkadostalova@email.cz
Malá Antiochia o. s. (www.mala-antiochia.cz)
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TUTO NEDĚLI 20. KVĚTNA JE VE VŠECH FARNOSTECH
SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY V DIECÉZI
Sbírka z neděle 13. května: Zábřeh 12.329 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – SVÉBOHOV.
Ve středu 30. 5. 2018 od 15.30 hod. zveme pečující do zasedací místnosti obecního úřadu na informační seminář, na kterém získají mnoho rad v oblasti péče o blízkého, zajištění financí na péči i to,
jaké jiné služby lze využít. Nabízíme také podporu
odborníků a především prostor a možnost si popovídat.
Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou k vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.
BRIGÁDA NA PRÁZDNINY. Na středisko Charitní pečovatelské služby hledáme
spolupracovnice na brigádu: od poloviny června do konce srpna. Jedná se o práci pečovatelky - nutný věk 18 let a řidičský průkaz. Místo poskytování pečovatelské služby
je oblast Zábřeha, Mohelnice a Postřelmova.
vvv

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
PRO VÁS PŘIPRAVILO:
v V úterý 22. května v 9.30 hod. – Jak moc je důležitá rodina? Interaktivní přednáška s psycholožkou a lektorkou Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.
v V úterý 29. května v 9.30 hod. – Dechová rehabilitace aneb cvičíme i dýcháním,
přednáška s fyzioterapeutkou Mgr. Veronikou Papouškovou.
v KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY – pro každého,
kdo chce rozumět své plodnosti. Termíny: 2. setkání kurzu
je 29. 5. od 17.30 hod. do 20.30 hod. v klubovně Hnízda (Masarykovo nám. 7, Zábřeh). 3. setkání je 12. 6., 4. setkání je
19. 6. 2018.
Ke kurzu se můžete ještě přidat nebo si přijít kterékoliv setkání zopakovat. Těší se na vás lektoři L+M Kolčavovi.
E-mail: rodina.kolcavova@seznam.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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