3. 6. 2018
Ročník XXV. číslo 22
9. 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, od tebe pochází všechno dobré; slyš naše pokorné prosby a dej,
abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s tvou pomocí to také konali.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žl 130 U Hospodina
1: Gn 3,9-15
2: 2 Kor 4,13 – 5,1
Ev. Mk 3,20-35

je slitování, hojné je u něho vykoupení.

Ordinárium: Olejníkovo č. 502 		
příště Břízovo č. 503

Hospodine,
má skálo,
mé útočiště,
zachránce můj!
Můj Bože,
ochrano má!

Antifona k přijímání
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POZVÁNÍ VĚŘÍCÍCH
Drazí bratři a sestry,
z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova jako Den modliteb za posvěcení kněží. S kněžími naší diecéze se budeme společně modlit za své vlastní posvěcení už 5. června
na Svatém Hostýně.
Vás zvu k hojné účasti na mši svaté ve Vaší farnosti 8. června. Všude si
přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to
málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: „Proste a
dostanete.“ Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží.
Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím
pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti.
Ze srdce Vám žehná
arcibiskup Jan
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
pátek 8. 6. 2018
Mše svaté v Zábřeze v 7.00 a v 18.00 hod.
Je krásné si při této příležitosti připomenout milosrdný Pánův pohled,
kterým shlédl na některé ze svých synů a povolal je, aby ho následovali
na cestě svátostného kněžství.
U každého z nás došlo v našem životě „k nějakému setkání s ním“ a všichni si můžeme osvěžit duchovní paměť a navrátit se k radosti oné chvíle, „kdy jsem pocítil, že Ježíš na mne pohlédl“ (papež František, homilie u svaté Marty, 24. dubna 2015).
- Den po Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slavíme v sobotu 9. června památku Neposkvrněného srdce Panny Marie.
- Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 7.00 hod.

JÁHENSKÁ A KNĚŽSKÁ SVĚCENÍ

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 23. 6. 2018
v 9.30 hod. z rukou otce biskupa Mons. Antonína Baslera pro olomouckou arcidiecézi tito
kandidáti jáhenství: Ondřej Talaš z farnosti Uherský Brod a Vojtěch Radoch z farnosti
Ostrožská Lhota.
Do jáhenské služby vyprošujeme novým jáhnům hojnost Božích
milostí!
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 30. 6. 2018 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové: Mgr.
Ondřej Poštulka z farnosti Svitavy, Mgr. Jan Svozilek z farnosti
Dobromilice a Mgr. Jiří Šůstek z farnosti Luhačovice.
		

Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím
hojnost Božích milostí!
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SETKÁNÍ VŠECH BUNĚK
Setkání všech buněk proběhne v úterý 5. června od 17.30 hod. Začínáme jako tradičně chválami v kostele sv. Barbory, pak následuje katecheze
otce Radka.
Setkání zakončíme na Devítce. Zveme nejenom členy buněk, ale i všechny
ostatní farníky!
Karla Hrochová

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
PRO VÁS NA ČERVEN PŘIPRAVILO:

 V úterý 5. června v 9.30 hod. – besedu Fake News a my.
 V úterý 12. června v 9.30 hod. – besedu Nejčastější letní zdravotní
potíže a jak na ně.
 Ve středu 13. června v 17.00 hod. – na Devítce (Farní ul. 9) přednášku renomovaného odborníka PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše na téma: JSME POHLCENI
MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI? JAK NA NÁS PŮSOBÍ POČÍTAČE, JAK POZNÁME, ŽE JSME NA NICH ZÁVISLÍ, JAK OVLIVŇUJÍ NAŠI PSYCHICKOU POHODU
A SPÁNEK? Přihlášky na tel.: 603 891 571
 V sobotu 16. června – Pohádkový les trochu jinak, start 15.00 až 15.30 hod. od evangelického kostela (pod hrází), v cíli Divadélko S RADOSTÍ – pohádku v podání Toma Velzla, s sebou něco na opékání a pohádkovou náladu :).
 V úterý 19. června v 9.30 hod. – Letní tipy a doporučení na rodinnou dovolenou…
 V úterý 26. června v 9.30 hod. – Předprázdninový mejdan v Hnízdě.
***

JARNÍ PRÁZDNINY VE SVATÉ ZEMI – PLÁN POUTÍ

Na jarní prázdniny příštího roku připravuje cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. ve spolupráci s farnostmi Loštice, Velké Losiny a Zvole poutní zájezdy vhodné zejména pro pedagogy a studenty:
8. 3. – 16. 3. 2019
Svatá země s Petrou (Jordánsko)
– duchovní doprovod P. Kristian Libant
9. 3. – 16. 3. 2019 Svatá země
– duchovní doprovod P. Milan Palkovič a
František Eliáš
Další termín pak počítá s návratem před
Květnou nedělí:
5. 4. – 13. 4. 2019
duchovní doprovod P. František Eliáš.
S ohledem na včasné zabezpečení poutí,
již nyní přijímáme závazné i předběžné
přihlášky.
Za AWER TOUR s.r.o.
Zábřeh, Lenka Hamplová, 731 626 506
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ÚMYSLY NA MŠE SVATÉ

K pochopení tématu musíme nejprve oprášit naše
znalosti o modlitbě. Modlitba znamená rozhovor
s Bohem. Předkládáme mu své starosti, děkujeme mu
za vše dobré, co nám dává, a především mu nasloucháme. Snažíme se jen tak s ním být, dát výhradně
jemu kousek svého času.
Pravá modlitba znamená předložit své starosti
Pánu Bohu a u něj hledat sílu k jejich řešení. A především v tichosti naslouchat, jak své problémy máme řešit. Pravá modlitba neznamená,
že se snažíme Pána Boha k něčemu přimět – třeba abychom byli bohatší nebo aby nám
něco vyšlo. Byla by to magie, kdybychom předkládali Pánu Bohu své plány a mysleli
si, že nějakými posty či hodinami strávenými odříkáním růženců dosáhneme svého.
Mše svatá je hlubokou formou modlitby. Je to modlitba ve společenství. V její první
polovině nasloucháme Božímu slovu a v druhé polovině se pak sytíme eucharistickým
chlebem. Tak jako modlitba znamená předkládat Pánu Bohu své prosby nebo díky,
stejně to platí i pro mši svatou. Každý z nás můžeme donést své starosti i radosti na mši
svatou. A když věřící nesou v průvodu obětní dary, můžeme všechno to, co jsme na mši
svatou donesli, symbolicky Pánu Bohu položit k těmto obětním darům. Když pak v závěru mše svaté přijímáme eucharistický chléb, přijímáme v něm sílu nést své trable. Zároveň se v tu chvíli Ježíš s námi raduje z našich radostí, protože je s námi hluboce spojen.
V církvi se stalo zvykem, že každá mše svatá může být sloužena na konkrétní úmysl –
ať už jako poděkování nebo prosba. Není to nic jiného než forma společné modlitby
na určitý úmysl. U nás je zvykem tento úmysl číst jako poslední prosbu v přímluvách.
Díky tomu, že některá rodina si zadá mši svatou na svůj úmysl, tak se ta rodina většinou sejde v kostele a někdo z ní přináší obětní dary. A to je dobře, protože se takto rodina společně za něco modlí.
A ještě je nutné dodat: Pán Bůh je vševědoucí. Není proto potřeba zadávat dlouhý úmysl a vyjmenovat všechny příbuzné, za které je mše svatá sloužena. Pán Bůh
přece ví, zač jej prosíme. Stačí proto říci: Za tu a tu rodinu, nebo Za toho a toho zemřelého. A když si nepřejeme, aby se náš konkrétní úmysl četl, stačí jej zadat Na
úmysl dárce. Mše svatá je tak sloužena na náš úmysl, o kterém víme jen my a Bůh.
Nehledejme v intencích na mše svaté ani magii, ani folklor, při kterém se při mši čtou
jména našich příbuzných. Vnímejme mši svatou jako společnou modlitbu, při které
Pánu Bohu předkládáme svůj úmysl. A nesoustřeďme se přespříliš na to, zdali kněz
správně přečetl všechna jména, která jsme v úmyslu zadali, ale spíše na obrovský poklad, který nám svátost eucharistie přináší.
(Se svolením převzato ze stránek Římskokatolické farnosti Havířov) redakce
Účastni se mše svaté i ve všední dny, kdykoli jen můžeš! “Mše svatá je sluncem všech duchovních cvičení, středem křesťanského náboženství, duší pobožnosti, nevýslovným tajemstvím s bezednou prohlubní lásky Boží.” (Sv. František Saleský)
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farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 27. května: Zvole 4.030 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

POUŤ DO BRATISLAVY
V sobotu 9. června pojedeme na pozvání otce Pavla Kavce CM na pouť do Bratislavy. ODJEZD: Jestřebí 4.45; Zábřeh-Valová 5.00; Rájec 5.05; Zvole 5.10 hod. Cena 350 Kč
splatná v autobuse. Nezapomeňte si vyřídit zdravotní pojištění!
František Deutsch
FARNÍ KRONIKA. Komu by udělalo radost psát kroniku farnosti Zvole a případně Maletín, ať se přihlásí na faře ve Zvoli. Průběžné psaní kroniky je vhodné zejména pro toho,
kdo ve farnosti ještě není zaangažován, nemá v ní žádný zodpovědný úkol a přitom by mu
toto „charisma sedělo“.
MARIÁNSKÝ MĚSÍC ŘÍJEN - LA SALETTE
Po několikaleté odmlce se letos opět vydáme na mariánské poutní místo La Salette
v Savojských Alpách ve Francii. Odjezd ze
Zábřeha – Valové bude v neděli 30. září
v 15.00 hod., tak abychom se již v pondělí
1. října po poledni mohli nadechnout čerstvého vzduchu u Panny Marie v La Salette.
Návrat plánujeme v pátek do půlnoci. Duchovní program tradičně povede P. Lev Eliáš OFM Cap.
Ubytování a polopenze na La Salette tak
jako obvykle, cenu upřesníme. Předběžné
přihlášky u paní Lexmanové na faře v Zábřeze (tel. 731 626 509). Zájem bude zřejmě velký, hlaste se brzy.
FARNOST MALETÍN
Tuto neděli 3. června budeme jako obvykle v 15.00 slavit mši svatou.
Farnost Maletín nabízí levné řezivo (na pergolu, přístřešek, vazbu střechy atd.) z produkce farního lesa v Maletíně. Cena za m3 řeziva 5.000 Kč, termín dodání po dohodě.
		
P. František Eliáš 731 626 500.
***
POUŤ LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA ŠTOLNAVU
– PRAMENY U ŽÁROVÉ
V  pondělí 25. června ve výroční den kostela sv. Jana a Pavla na
Štolnavě vás srdečně zve spolek Obnova kulturního dědictví do
údolí Desné na pouť.
Mši svatou v 17.00 hod. doprovodí schola od sv. Jana Křtitele ze Šumperka. Závěrečné požehnání v 18.30 hod. Doprava vlastními prostředky (pěšky, na kole, autem).
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 27. května: Jakubovice 660; Písařov 487; Domov důchodců sv. Zdislavy
250; Červená Voda 1.877; Mlýnický Dvůr (Noc kostelů) 732 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 27. května: Klášterec 1.100; Jedlí 2.400; Svébohov na církevní školství
3.050 + dar na opravy 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

postřelmovsko

postřelmovsko

SLAVNOST JEŽÍŠOVA NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE oslavíme ve čtvrtek 7. června v 17.00
hodin v Lesnici, v 18.30 hodin v Chromči a v pátek 8. června v 18.00 hodin v Postřelmově.
V neděli 10. června bude při všech bohoslužbách sbírka na odvod pro Arcibiskupství.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 27. května: Loštice 3.819; Moravičany 1.595 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

 Tuto neděli 3. června v 15.00 hod. slavíme mši svatou v Doubravici za živé a zemřelé
obyvatele Doubravice.
 V pondělí 4. června máme mši svatou v Lošticích v 7.30 hod., v úterý mši nemáme.
 V úterý náboženství nebude a ve středu v 19.00 hod. je příprava na faře.
 Příští neděli bude v Lošticích slavnost 1. sv. přijímání. Tělo Kristovo přijme po
prvé sedm dětí z našich farností.

BLAHOPŘÁNÍ.
Srdečně blahopřejeme P. Janu Jakubovičovi
k jeho životnímu jubileu.
V jeho službě na Pánově vinici mu přejeme hodně Božího
požehnání, zdraví, mocnou ochranu Panny Marie a ať je
knězem podle Ježíšova srdce. Farníci z Loštic i z Moravičan.
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.
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 27. května: Mohelnice 6.580; Úsov 2.485; Studená Loučka 385 (z neděle
20. 5. 2018 na církevní školy 1.105 Kč). Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Souček

Z Mohelnické farní kroniky - P. Petr Přádka 1991
Současně s opravou krytiny farního kostela bylo vyměněno
plechování věžičky nad sakristií. Byla otevřena báň věžičky a vyzvednuta schránka s dokumenty vloženými při poslední opravě
v roku 1923.
OBSAH DOKUMENTŮ Z VĚŽIČKY: kanovník Msgr. Josef
Kubíček zde líčí pohnuté náboženské události této doby a vznik
církve Československé. Pro českou menšinu je zavedena v Mohelnici česká bohoslužba
v kostele sv. Stanislava.
Mimo kanovníka Msgr. J. Kubíčka působí v této době ještě v Mohelnici: P. Jan Blashke
– kaplan, P. Josef Životek –kooperátor, P. Josef Šebík – katecheta, August Schmidt – ředitel kůru, Fridrich Frank – kostelník, Josef Schmidt – kostelník. Počet obyvatel Mohelnice:
4.473 katolíků, 57 protestantů, 52 čechoslováků, 100 židů, 24 bez konfese.
Roku 1914 byl obnoven hlavní oltář a presbytář. Byla zavedena elektřina do kostela,
byl pořízen velký lustr, lucerna a 12 nástěnných tříramenných světel.
V témže roce je obnovena farní budova a hospodářská stavení. Je zavedena elektřina
a voda do 1. poschodí. Je postavena kaplanka, nákladem 30 000 Korun. Roku 1915 měl
být kostel zevně opraven. V srpnu 1914 však začala1.světová válka a tím byly znemožněny
opravy až do roku 1918. Tolik vypovídají dokumenty.
Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 27. května: Lubník 1.180; Tatenice 1.200; Hoštejn 1.570; Kosov 750 + dar
na topení v kapli 4.000 Kč. Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 10. června v 15.30 hod.
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 10. června v 18 hod.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 27. května: Cotkytle 1.932; Štíty 720; Horní Studénky 1.060 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
KE SLAVNOSTI  NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA budou mše svaté:
● ve Štítech v pátek  8. června v 18.00 hod.
● v Horních Studénkách ve čtvrtek 7. června mše svatá a pobožnost v 16.00 hod.
● v Cotkytli v neděli 10. června ze Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude mše svatá
v 11 hod.
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Sbírky z neděle 27. května: Zábřeh 11.672; Postřelmůvek 550 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO POZŮSTALÉ
Pro vás, kteří se cítíte osamělí ve svém prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, nabízíme čas a prostor promluvit si o vašich
bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která vás
potkala. Na popovídání vás zveme ve středu 13. 6. od 16.00 hodin
do zasedací místnosti Charity Zábřeh.
Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková,
zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441
BRIGÁDA NA PRÁZDNINY
Pro středisko Osobní asistence a odlehčovacích služeb hledáme brigádníky na období letních prázdnin a víkendů. Jedná se
o práci osobní asistentky, která dojíždí do domácností klientů
– nutný věk minimálně 18 let a řidičský průkaz. Místo výkonu
brigády je Zábřežsko, Mohelnicko a Lošticko.
Bližší informace podá: Kristýna Haltmarová,
tel.: 736 509 439.
PROSBA
Pro naše dva klienty sháníme starší použitou, ale kompletní a
funkční automatickou pračku. Pro pěstouny s dětmi pak hledáme patrovou postel nebo přistýlku s dětskou matrací. Pokud
vám doma něco z uvedeného přebývá, prosím nabídněte nám
to a u vás již nepotřebná věc získá šanci na „druhý život“ a ještě
někomu pomůže. Vyzvednutí a odvoz si po domluvě zajistíme;
email: nadeje@charitazabreh.cz, tel. 736 509 430. Děkujeme!
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – ŠTÍTY
Ve středu 6. června od 15.30 hod. zveme pečující do zasedací
místnosti městského úřadu na informační semináře, kde získají mnoho rad v oblasti péče o blízkého, zajištění financí na
péči i 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.

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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