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10. 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

je slitování, hojné u něho je vykoupení.
2: 2 Kor 4,13 – 5,1

Ev. Mk 3,20-35

Ordinárium: Břízovo č. 503 		
příště Ebenovo č. 504

Z hlubin volám k tobě,
Hospodine,
Pane, vyslyš můj hlas!
Tvůj sluch ať je nakloněn
k mé snažné prosbě!
Budeš-li uchovávat
v paměti viny, Hospodine,
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění,
abychom ti mohli
v úctě sloužit.

Žalm 130
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 11. června
Památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa 13. června
Památka sv. Antonína z Padovy
Pátek 15. června
sv. Víta, mučedníka
V pátek 15. června po večerní mši svaté v kostele sv. Bartoloměje bude adorace s možností přijmout přímluvné modlitby.
V sobotu 16. června v 18.00 hod. vás zveme do kostela sv. Barbory na večer chval, kterým nás bude provázet chválová skupina z Valašských Klobouk „Projekt ON“.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
PRO VÁS PŘIPRAVILO:
 Středa 13. června 17.00 hod. – Devítka (Farní ul. 9) přednáška 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?
 Sobota 16. června – POHÁDKOVÝ LES TROCHU JINAK, start 15.00 až 15.30 hod.
od evangelického kostela (pod hrází), v cíli Divadélko S radostí – pohádka v podání Toma
Velzla, s sebou něco na opékání a pohádkovou náladu :).
POUŤ K MARII GORETTI 23. 6. 2018
Srdečně zveme na pěší pouť do Hoštejna. V 8.30 hod. se sejdeme na vlakovém nádraží
v Zábřeze.
Čeká nás adorace v Pobučí a putování zakončíme mší svatou v Hoštejně.
Zájemci o guláš – oběd přihlaste se prosím do 19. června na https://mladez-zabreh.webnode.cz. Těšíme se na vás.
animátoři Zábřeh
V BARBORCE ZAZNÍ KONCERT PRO STO STRUN
Závěrečný koncert letošní sezony nabídne hudební cyklus
Bravo v sobotu 23. června od 16 hodin v kostele sv. Barbory.
Vystoupí na něm vynikající harfistka světového formátu, žádaná sólistka světových pódií a sólistka České filharmonie
Jana Boušková. Tu doprovodí přední český cembalista a člen
Britské cembalové společnosti Martin Hroch.
Koncert věnovaný dvěma královským nástrojům a skladbám pro více než sto strun nabídne kromě jiného Dvořákovu suitu Americká, úpravu symfonických básní Bedřicha Smetany Vyšehrad a Vltava, modlitbu Ave Maria nebo duet pro cembalo a harfu od Johanna
Christiana Bacha.
Vstupné na tuto výjimečnou hudební událost činí v předprodeji 140 Kč, držitelé karty
Bravo mají slevu 40 Kč, děti vstup zdarma.
PhDr. Zdeněk David
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Dvoudenní
akce
s bohatým programem - soutěže, ekohry, program pro
rodiny s dětmi, prezentace CHARITY
ČR, výstavy, hudba, promítání filmu
a další program.
Ve středu 4. července od 19.30 hod. VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE Přímý přenos slavnostního večera ve 20.00 hod. na ČT 2 a ČR Dvojce.
SOUČÁSTÍ DNŮ LIDÍ DOBRÉ VŮLE JE NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRAD. Slavnostní mše svatá na nádvoří před bazilikou v 10.30 – hlavní celebrant Mons. Dominik
kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, kazatel Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha
		
Více na plakátech nebo na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
NA MĚSÍC ČERVEN 2018
– Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti
na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.
V červnu – měsíci, kdy si s větší vnímavostí připomínáme jemnocit
Božího Srdce pro nás, se více ponořme do tajemství eucharistie. V síle
tohoto odkazu lásky se křesťanské společenství shromažďuje každou
neděli a každý den kolem svátosti Kristovy výkupné oběti. Křesťané,
přitahováni jeho reálnou přítomností jej adorují a kontemplují v prostém znamení chleba,
jenž se stal Tělem. Pokaždé když slavíme eucharistii, tak prostřednictvím této svátosti, tolik
střízlivé a tolik slavnostní zároveň, zakoušíme Novou smlouvu, která v plnosti uskutečňuje
společenství mezi Bohem a námi. A jako ti, kdo mají na této smlouvě účast, navzdory své
malosti a ubohosti, spolupracujeme na budování dějin podle plánu, jaký chce Bůh. Proto každá eucharistická slavnost představuje veřejný kult prokazovaný Bohu, ale zároveň odkazuje
k životu a ke konkrétním událostem naší existence. Když se sytíme Kristovým Tělem a Krví,
připodobňujeme se jemu, přijímáme v sobě jeho lásku, nikoliv však proto, abychom ji žárlivě
drželi pro sebe, nýbrž abychom ji sdíleli s ostatními. Toto je eucharistická logika vepsaná do
eucharistie. V ní totiž kontemplujeme Ježíše, lámaný a darovaný chléb, krev prolitou pro naši
spásu. Je to přítomnost, jež v nás jako oheň spaluje sobecké postoje, očišťuje nás od sklonu
dávat pouze tehdy, když jsme sami dostali, a rozněcuje touhu stávat se, ve spojení s Ježíšem,
lámaným chlebem a krví prolitou pro bratry. Eucharistie je tajemstvím přitažlivosti ke Kristu
a proměny v něho. A je také školou konkrétní lásky, jež je trpělivá a obětovaná, jako Ježíš na
kříži. Učí nás stávat se vstřícnějšími a otevřenějšími pro ty, kdo hledají pochopení, pomoc,
povzbuzení, kdo jsou na okraji společnosti a osamělí. Přítomnost živého Ježíše v eucharistii je jako brána, brána otevřená mezi chrámem a ulicí, mezi vírou a dějinami, mezi Božím
městem a městem lidským.
www.cirkev.cz
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 3. června: Jakubovice 439; Písařov 627; Domov důchodců sv. Zdislavy
226; Červená Voda 2.811 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
OHLÉDNUTÍ ZA VYDAŘENOU NOCÍ KOSTELŮ V PÍSAŘOVĚ
Součástí programu letošní Noci kostelů v Písařově, kterou místní farníci pořádali již potřetí, byla nově zařazená výtvarná soutěž
s názvem „Písařovský kostel očima dětí“. Do
soutěže bylo zařazeno celkem 41 prací dětí
z Písařova, Bukovice a Jakubovic, a to ve třech
kategoriích od mateřské školy až po žáky 5.
ročníku. Soutěž pořádala Základní a Mateřská škola Písařov ve spolupráci s MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví.
„Již počátkem kalendářního roku jsme byli
osloveni hlavní pořadatelkou Noci kostelů, zda bychom jako škola uspořádali tematickou výtvarnou soutěž. Nápad nás zaujal a formou místně zakotveného učení, které klade
důraz na propojení širších souvislostí se vztahem k obci a regionu, jsme téma zapracovali
do výuky. Výtvarné práce hodnotili samotní návštěvníci Noci kostelů formou hlasovacích
lístků. Nejvíce hlasů získala zdařilá maketa kostela, kterou zpracovali děti z mateřské školy. Odměnou pro malé nadšené výtvarníky bylo vyhodnocení soutěže ve večerní atmosféře kostela.“ Říká ředitel školy a místostarosta obce Jiří Pavlas a dodává, že výtvarné práce budou vystaveny v kostele Rozeslání Apoštolů v Písařově až do poloviny července, kdy
proběhne Sjezd rodáků a přátel obce Písařov u příležitosti 740. výročí vzniku obce Písařov.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 3. června: Klášterec 1.600; Jedlí 1.300; Svébohov 2.100 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SENIOŘI VE SVÉBOHOVĚ se sejdou na obecním úřadě ve středu 13. června.
Od 18.00 hod. bude beseda s pracovnicemi zábřežské CHARITY na sociální téma a od
19.00 hod. bude pokračovat setkání obvyklým programem.
Marie Šanovcová

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

VEČEŘADLO – modlitby a mše svatá ke cti Ducha Svatého bude v Postřelmově v pondělí 11. června od 16.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
V neděli 17. 6. bude mimořádná sbírka na opravy varhan v Postřelmově a na kapli
v Chromči. O minulé třetí neděli byla svatodušní sbírka na školství: Postřelmov 5.125 Kč,
Chromeč 3.100 Kč, Sudkov 760 Kč, Lesnice 3.221 Kč, Dlouhomilov 1.051 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 3. června: Loštice 3.518; Moravičany 1.885 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
BRIGÁDA. Na pastorační místnosti pokračujeme v pondělí 11. června od 13.00 hod.
O SLAVNOSTI MIKROREGIONU bude v Paloníně v sobotu 16.
června v 15.00 hod. mše svatá za živé a zemřelé rodáky a obyvatele Palonína.
HODOVOU SLAVNOSTNÍ MŠI SVATOU ke cti sv. Prokopa bude
v neděli 1. července celebrovat otec děkan Radek Maláč. Na slavnost
zveme i věřící z Pavlova a Palonína, kde v tento den nebude sloužena mše svatá.
PORADENSKÉ MÍSTO PRO OSOBY TRPÍCÍ DEMENCÍ

A OSOBY O NĚ PEČUJÍCÍ otvírá Charita Zábřeh od
CO BUDE JINAK
května v Denním stacionáři Domovinka
 Na prosbu15.
generálního
vikáře a biskupa Josefa Nuzíka přebíráme od 1. července do
(Leštinská 16, Zábřeh.. Zájemcům nabídne
informace
všech možných typech demence,
správy také farnost
Bílao Lhota.
poskytne praktická doporručení v oblasti
Bude zapotřebíkomrunikace,
nastavit pastoraci
abychom
pastoračně pokrýt požadavky všech
stravování,tak,
hygieny
a vytvořímohli
jim
tří farností. prostor pro sdílení životních sitruací. Soručást slružby
brude také sociální poradenství – zajištění fnancí na

péči, možnosti sociálních slružeb pro osoby trpící
 K 1. září 2018
otevírá
naše Misijní společnost nové dílo na pomoc kněžím v plzeňské
demencí
a další.
diecezi. NovouSlavnostní
komunitu
budeporadenského
tvořit P. Pavel
Kavec
a F.vJozef
Števica.
Oběma
přejeme
pootevření
místa
proběhne
úterý 15.
5. od 15
hodin, jehož
soručást
brude působení
představení na
projektru
(podpořeného
z příspěvkru Fondru podpory Siemens., promítnrut
žehnaný čas jejich
novém
místě.
dokrumentru o problematice demence, prohlídka stacionáře Domovinka i drobné občerstvení.
P.S. A my musíme
hledat
kostelníka.
P. Kristián
Libant
Pravidelně
pak nového
brude poradenské
místo otevřeno vždy v úterý od 14.30
do 16 hodin.
BližšíCM
informace podá Bc. Anna Krieglerová, tel: 583414622, mail: domovinka2@charitazabreh.cz.

MOHELNICKO
MOHELNICKO
MOHELNICKO
KLUB PEČUJÍCÍCH – pozvání
na svépomocnou skupinu: Zveme
vás ve středru
16. 5. od 16 hodin do sídla pečovatelské slružby (Zábřeh, Valová 290/9. na

Sbírky z neděle
3. června:
Mohelnice
4.470;
Úsov
Loučka
525 Kč.
setkání
pečrujících,
kde si můžete
s lidmi,
kteří 1.210;
se stejněStudená
jako vy starají
o
svéhoať
blízkého,
Všem dárcům
odplatípopovídat,
Pán. vypovídat se, předat si zkrušenosti, vzájemně se podpořit,
P. Petr Souček
povzbrudit i načerpat síly. Zkruste si tento čas pro sebe dopřát.

BRIGÁDA NA PRÁZDNINY: Na středisko Charitní
KLUB PEČUJÍCÍCH
pečovatelské slružby hledáme spolrupracovnice na
– SVÉPOMOCNÁ
PROdoPEČOVATELE
brigádru:SKUPINA
od poloviny června
konce srpna.
Jedná se o práci pečovatelky - nrutný věk 18 let a
V MOHELNICI.
řidičský průkaz. Místo poskytování pečovatelské
Setkání, při němž
prostor ke sdílení
slružby jemají
oblastpečující
Zábřeha, Mohelnice
a Postřelmova.
svých zkušeností,
ale kde také načerpají nové informace potřebné k péči o blízkého, proběhne v Mohelnici
ve středu 20. 6. od 16 hodin na Městském úřadě Mohelnice (jídelna v přízemí budovy). Na základě dlouhodobých zkušeností, které máme
s poskytováním našich služeb, víme, že téměř polovina pečovatelů se cítí nepřipravených
na náročné situace vzniklé při péči o blízkého (onemocnění pečovatele, zhoršení zdravotního stavu pečovaného ap.). Předejít těmto obavám a pečující podpořit a povzbudit je také
cílem našeho setkání. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.

Časy mší svatých + text ohlášek naleznete na www.farnostmohelnice.cz.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 3. června: Cotkytle 974; Štíty 1.480; Horní Studénky 1.150 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
 POBOŽNOSTI K BOŽSKÉMU SRDCI JEŽÍŠOVU ve farnostech Štíty, Horní Studénky a Cotkytle budou v červnu ve všední dny po mších svatých.
 FATIMSKÁ POBOŽNOST bude ve Štítech ve středu 13. června po mši svaté v 18 hod.
 BOHOSLUŽBY PRO DĚTI A SBÍRKY NA OPRAVY budou v neděli 17. června:
ve Štítech v 9.00 hod., v Horních Studénkách v 7.30 hod., a v Cotkytli v 11.00 hod.
 POUTNÍ MŠE SV. KE SLAVNOSTI NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
bude v Herolticích v sobotu 16. června v 17.00 hod.
 Ve Zborově bude poutní mše svatá na SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE v neděli 24. června v 11 hod.
V Cotkytli bude mše sv. v sobotu 23. 6. v 17 hod. s nedělní platností.
P. Jacek Brończyk
Přijměte srdečné pozvání na ZAHRADNÍ SLAVNOST
FARNOSTI ŠTÍTY. Začínáme v 17.30 hod. v nové pastorační místnosti vernisáží obrazů Ivany Valentové s tématikou Štíteckých panoramat.
Od 18.00 budou probíhat v kostele Nanebevzetí Panny
Marie prohlídky s výkladem o historii, kterou vám přiblíží I. Valentová. Během prohlídek je současně v kostele program i pro děti.
Od 18.00 hod. bude na farní zahradě možnost společného setkání, tvořivá dílnička pro malé i velké, dětský
koutek, občerstvení a grilování.
Rodinné promítání pod letní oblohou ve 20.30 hod. zakončí naši slavnost. Přijďte strávit příjemné společné
odpoledne s rodiči, dětmi i vnoučaty.
Eva Pecháčková

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 3. června: Lubník 1.010; Tatenice 2.960; Hoštejn 1.500; Kosov 630 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici tuto neděli 10. června v 15.30 hod.
v  POLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 10. června v 18 hod.
POUŤ K SV. JANU KŘTITELI oslavíme v Tatenici v neděli 24. června při mši svaté
v 10.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 3. června: Zvole 4.330 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZVOLE se sejde ve středu 13. června v 18.00 hod. na
faře ve Zvoli, v Jestřebí bude proto mše svatá již v 17.00 hod.
POUŤ V POBUČÍ KE SV. JANU A PAVLOVI, MUČEDNÍKŮM ŘÍMSKÝM A PATRONŮM DOBRÉHO POČASÍ bude v neděli 24. června v 15.00 hod.
FARNOST MALETÍN – NABÍDKA ŘEZIVA
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.
Mše svatá bude slavena v Maletíně příští neděli 17. června v 15.00 hod.
***
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.
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 údolí Desné na pouť.
Mši svatou v 17.00 hod. doprovodí schola od sv. Jana Křtitele ze Šumperka. V 18.30 hod.
závěrečné požehnání. Doprava vlastními prostředky (pěšky, na kole, autem).
***
KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 23
Mezináboženský dialog v Brně (str. 1)
Třetí ročník festivalu Meeting Brno, který hledá porozumění, se konal během minulého
týdne v Brně. Mons. Tomáš Halík při něm diskutoval s představiteli jiných náboženství,
nechyběla ani česko-německá mše a pouť smíření.
Téma: Stavět mosty důvěry (str. 4)
Vztahy mezi sousedními národy bývají někdy náročné. Zvláště když jsou zatížené křivdami spáchanými v minulosti. Jak se daří nacházet přátelství českým a německým křesťanům?
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Sbírky z neděle 3. června: Zábřeh 9.634; 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 hodin do zasedací místnosti
Charity Zábřeh. Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441
KLUB O PÁTÉ – SOREHA
Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním vás zve ve
středu 27. června 2018 od 15.00 do 17.00 hod. do charitního domu
na ulici Žižkova 15, Zábřeh, na setkání na téma: „Prevence duševního zdraví“. Lektorkou bude Mgr. Petra Tošnerová.
Klub o páté je aktivitou zaměřenou na zpřístupnění světa osob s duševním onemocněním většinové společnosti, na destigmatizaci osob
s duševním onemocněním. Je realizován s přispěním nadačního fondu GSK.
Nabízí široké veřejnosti setkání a možnost diskuze nad zajímavými tématy dotýkajícími
se oblasti duševního onemocnění (informace o specifikách duševního onemocnění, o jednotlivých závislostech, možnostech prevence v této oblasti, o zásadách komunikace s lidmi s duševním onemocněním apod.). Setkáním vždy provází odborník na daná témata
tak, aby účastníci dostali veškeré informace, které je z této oblasti zajímají.
Bližší informace podá: Simona Drlíková, tel: 735 764 444, mail.: socialni.rehabilitace@
charitazabreh.cz
PROSBA
Pro naše klienty ve spolupráci s institucemi, které se o ně starají, sháníme tyto starší, použité, ale pěkné, kompletní a funkční věci:
automatickou pračku; dětskou patrovou postel nebo přistýlku; matrace nedělené
vcelku.
Pokud vám doma něco z uvedeného přebývá, prosím nabídněte nám to a u Vás již nepotřebné získá šanci na „druhý život“ a ještě někde pomůže.
Vyzvednutí a odvoz si po domluvě zajistíme - email: nadeje@charitazabreh.cz, tel. 736 509
430. Děkujeme!
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
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