24. 6. 2018
Ročník XXV. číslo 25
SLAVNOST NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE

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 vyvolil svatého Jana Křtitele,
aby připravil lid ochotný přijmout Krista;
dej svému lidu pravou radost a veď všechny,
kdo v tebe věří, po cestě pokoje a spásy.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Žl 139

Amen

Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně

1: Iz 49,1-6
Ordinárium: latinské č. 509

2: Sk 13,22-26
příště Olejníkovo č. 502

Byl člověk
poslaný od Boha,
jmenoval se Jan.
Přišel jako svědek,
aby svědčil o světle
a připravil Pánu
ochotný lid.

Vstupní antifona
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Ev. Lk 1,57-66.80

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 28. června
Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek 29. června
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Sobota 30. června
Svátek Výročí posvěcení katedrály v Olomouci
ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY VARHANNÍ HUDBY
NA KONCERT
V úterý 26. června 2018 se v 16.00 hodin v chrámu sv. Bartoloměje představí žáci zábřežské ZUŠ: Lubomír Friedl, Jakub Haltmar, František Dvořák, Marie Bartoňová, Matylda Kašparová a Eliška Klimešová.
DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE vyvrcholí ve čtvrtek
5. července od 10.30 na nádvoří před bazilikou
slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem 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.
Více na plakátech nebo na www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program
Ze Zábřeha bude vypraven autobus. Odjezd ze Zábřeha – Valové 5. července v 7.00
hod., cena 300-350 Kč splatná v autobuse. Hlaste se u paní Ludmily Korgerové tel.
732 805 427 nejlépe po 18.00 hod., případně ve farní kanceláři.
POUŤ V RÁJEČKU. Ve čtvrtek 5. července oslavíme svátek
sv. Cyrila a Metoděje. Dovoluji si vás, tak jako každoročně,
pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v 11 hodin mší svatou, kterou bude celebrovat
někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka a hudbou a
zpěvem jí doprovodí SCHOLALE. Slavnost pak bude v hasičském areálu pokračovat tradičním Sousedským posezením.
Pro děti budou připraveny skákací atrakce a bohatý program
v režii DIVADÉLKA S RADOSTÍ. Malí, ale i velcí se tak mohou těšit na klauniádu, balónkovou show, či autorské divadelní představení. Pro všechny pak kromě tradičního guláše
i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří populární
dvojice VAŠEK a PEPA. Slavnost pak ve večerních hodinách
vyvrcholí OLDIES PÁRTY, při které největší taneční pecky
80. a 90. let namíchá DJ HONZA ČADA.
Zkrátka a dobře sláva bude veliká a tak nezapomeňte přijít!
		
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH je v obvyklém termínu 23-24.6 2018. Podrobnější info podá R. Friedl tel. 739 957 933.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 17. června: Cotkytle 1.320; Štíty 2.840 (neděle 10. června 2.050); Horní
Studénky 5.400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
V neděli 1. července budou mše svaté: ve Štítech ve 12.30 hod., v Horních Studénkách
ve 13 hod.
V Cotkytli bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 30. června v 18.00 hod.
POUTNÍ MŠE SV. NA SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE bude v Crhově ve čtvrtek 5. července v 10.30 hod.
P. Jacek Brończyk
VYDAŘENÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST VE ŠTÍTECH
S hojnou účastí jsme se setkali na páteční Zahradní slavnosti – Farním dnu.
Na zahájení výstavy obrazů Ivany Valentové, která byla na faře, přišlo téměř 60 návštěvníků a další přicházeli až do 20.hodiny. Současně probíhaly prohlídky s výkladem v kostele, o které byl také velký zájem. Na farním dvoře při kávě a koláčích postávaly hloučky
návštěvníků, děti tvořily malá dílka a na závěrečné promítání jich zůstalo na dvě desítky.
Počasí nám přálo a akce se vydařila. Děkuji Ivaně Valentové za výstavu a skvěle
připravenou prohlídku kostela, všem kdo pomáhali a zvláště děvčatům z 8. a 9. třídy Základní školy ve Štítech, která nám velice pomohla a to i s přípravou a úklidem. Děkuji.
		
Eva Pecháčková

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 17. června: Zvole 4.280Kč. + dar 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

POUŤ V POBUČÍ KE SV. JANU A PAVLOVI, MUČEDNÍKŮM ŘÍMSKÝM A PATRONŮM DOBRÉHO POČASÍ bude tuto neděli 24. června v 15.00 hod.
ZVOLE – VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA.
V pondělí 2. července si připomínáme 142. výročí konsekrace
kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli olomouckým arcibiskupem kardinálem Bedřichem Egonem z Fürstenberka. Mše svatá k tomuto výročí bude slavena v 18.00 hod.
Rozpis bohoslužeb a další informace najdete na
www.farnostzvole.cz
***
KATOLICKÝ TÝDENÍK č. 25
Str. 4 a 5 „Pane nauč nás modlit se“. Aktuální téma Katolického týdeníku se z různých úhlů
věnuje modlitbě a jazyku. Skrze oboje bychom měli duchovně růst. Pro sebe i pro ty, které
máme rádi a kterým sloužíme.
Na 1. stránce - Pětinu mladých lidí v Česku, což je asi 300 tisíc, ohrožuje chudoba.
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FARNOST DLOUHOMILOV PŘIPRAVUJE SETKÁNÍ RODU MERTŮ.
Vše začalo tímto dopisem na facebooku, který přišel z Las Cruces, New Mexico, USA.
Podepsán ROD J. MERTA, Ph.D.:
„Před pár lety jsem se dozvěděl o historii rodiny Mertových. V prosinci roku 2009 jsem navštívil západní Idaho – vesnici Julietta a Fraser, kam můj pradědeček, John (Johann) Merta emigroval v r. 1890 ze
střední Evropy. V roce 2010 jsem navštívil Dlouhomilov, vesnici na Moravě, Česká republika, odkud
můj praděda, jeho žena a děti emigrovali v roce 1890.
Poté, co jsem vůbec neměl tušení, jaký je můj původ z
otcovy strany, je moc dobré vědět, že jsem Čech, přesněji Moravák.“
Rod Mertů působil v Dlouhomilově na rychtě od
roku 1694 do roku 1904, tj. 210 let a přišli do Dlouhomilova z Třeštiny, když zde vymřel rod rychtářů,
údajně Jílků. První rychtář rodu Mertů je pohřben
přímo pod hlavním oltářem kostela Všech svatých.
Působení rodu Mertů a tím spojené dědičné rychty,
má v historii obce Dlouhomilov nezastupitelné místo a podle dochovaných zápisů z kronik i bohatou historii. Zvláště pak Arnošt Merta byl
ve své době velký obrozenec a národní buditel, založil hasiče v Dlouhomilově, organizoval
různá obrozenecká shromáždění. Z jakého důvodu rod Mertů opouští v. r. 1904 dědičnou
rychtu v Dlouhomilově, není známo. Patrně byla zadlužena a stala se majetkem Občanské
záložny v Zábřehu.
Pan Rod J. Merta Ph.D. se loňského roku pokusil kontaktovat rodáky z Dlouhomilova
prostřednictvím internetu. Měl velký plán. Pobývat v r. 2017 delší dobu v České republice,
měl vyučovat v Praze anglický jazyk, chtěl poznat českou komunitu, české zvyky a tradice
a největším jeho přáním bylo a je – najít a poznat své příbuzné. Do Dlouhomilova přijel
loni na začátku června a bylo mi ctí se s tímto člověkem seznámit, protože chtěl osobně
projít místa, kde působili a jsou pochováni jeho předci. Prošel obcí a zhlédl zvenčí dlouhomilovskou rychtu, kde v minulosti Mertovi pobývali. Nejdelší zastávkou se mu stal farní kostel Všech svatých. Dlouze stál nad místem posledního odpočinku prvního rychtáře
Merty, aby poté klekl před kamenný kříž na hřbitově a dlouze se modlil. Kvůli rodinným
záležitostem se však po kratším pobytu musel vrátit zpět do USA. Jeho jedno přání však
zůstalo nesplněné – najít své žijící příbuzné.
Proto bude dne 7. července 2018 uspořádán velký sraz rodu Mertů v Dlouhomilově,
který začne v 10.00 hod. slavnostní bohoslužbou v kostele Všech svatých. Hlavní celebrant P. Wladyslav Mach SDS bude liturgii částečně celebrovat v AJ a doprovázet bude
Mužský sbor Řádu svatého Huberta ze Zábřehu písní Bože, cos ráčil a Velehradským
ordinariem. Po mši svaté bude krátký koncert mužského sboru, kde zazní mimo jiné i stará píseň „Jsem Moravan“.
		
Na setkání při bohoslužbě vás za farnost zve Pavel Bartoš sen.
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

SBÍRKA NA ODVOD Z 10. ČERVNA: Postřelmov 8.722 Kč, Chromeč 4.330 Kč, Sudkov
1.000 Kč, Lesnice 4.144 Kč.
O první červencové neděli 1. 7. bude mimořádná sbírka na opravy kostela: v Lesnici
(minule 3.135 Kč) a v Chromči na farní kostel (minule 1.040 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

Ohlášky
V sobotu 30. června v 11.30 hod. vstoupí do manželství
v kostele sv. Matouše v Postřelmově

David Šolc z Olomouce a Lenka Vybíhalová z Postřelmova
Gratulujeme a přejeme Boží požehnání

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 17. června: Jakubovice 575; Písařov 1.118; Domov důchodců sv. Zdislavy
223; Červená Voda 2.580; Moravský Karlov 180 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
FARNÍ DEN bude v sobotu 30. 6. od 16.00 hodin probíhat jako každoročně na zahradě za
farou. Pivo a něco dobrého na gril je již nachystáno, když přinesete něco sladkého ke kávě,
bude to fajn. Přijďte si popovídat, zasmát se a užít si hezké odpoledne.
		
pastorační rada farnosti

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 17. června: Lubník 2.200; Tatenice 1.300; Hoštejn 1.300; Kosov 1.250;
Koruna 820 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ KE CTI SVATÝCH PETRA A PAVLA V LUBNÍKU bude v neděli 1. července.
Poutní mše svatá v 10.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: Tatenice sobota 30. 6. – 18.30 hod.; Hoštejn neděle 1. 7. – 8.45
hod.; Kosov neděle 1. 7. – 7.30 hod.
MODLITBA RŮŽENCE 7. července, o první sobotě v měsíci, začne v kostele sv. Anny v
Hoštejně v 17.30 hod.
***
NEBE ZAČÍNÁ V TOBĚ – Anselm Grűn
Buď vrátným svého srdce a nedovol žádné myšlence vstoupit, aniž se jí vyptáš. Vyptávej se
každé myšlenky: „Patříš k našim, nebo přicházíš od nepřítele?“ A jestliže patří k tobě, naplní tě pokojem.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 10. a 17. červena: Mohelnice 4.341 a 5.553; Úsov 789 a 1.433; Studená
Loučka 481 a 571 Kč. Vše dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
V úterý 26. června ve 14.00 hod. se koná pravidelné setkání seniorů na faře.
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY, P. PETR PŘÁDKA 1990
(pokrač).
POUTĚ
Za období totality nebylo jednoduché pořádat poutní výlety.
Byly problémy se zajišťováním autobusů (pro pouť nebyl autobus přistaven). Poutě proto organizovala Čs. strana lidová jako
zájezdy. Poutě do zahraničí byly vyloučeny. Až v letošním roce
se opět otevřel věřícím okolní svět. Této možnosti je náležitě využito. Dvakrát je uskutečněna pouť do známého poutního místa
Rakouska, Maria Zell.
Na podzim se uskutečnila pouť farníků do Lurd. Odjezd z Mohelnice byl 16. 10. 1990 směr
Rakousko, do Itálie, do Turína. Byla prohlídka baziliky a „turinského plátna“. Pokračovalo se přes Monaco a Francii, s příjezdem do Lurd v odpoledních hodinách. Ubytování
se stravou bylo zadarmo, jako protihodnota bylo předáno 40 ks přikrývek. Účast na mši
svaté v Massabiellské jeskyni, kde se zjevovala Panna Maria, byla pro poutníky nevšední
zážitek. Šli jsme křížovou cestu, každý večer jsme šli procesím s rozžatými svícemi a modlili se Růženec.
Z Lurd jsme odjížděli v pondělí 21. října ráno, směr Nevers, Tulon, Avignon, Lyon, do Paray-le-Monial k noclehu. Ráno přes Švýcarsko, Německo a Rakousko domů. Poutníky doprovázeli tři kněží.
CHRÁMOVÝ SBOR
Chrámový sbor doplňoval liturgii zpěvy pod vedením MVDr. Tichého na Velikonoce
i Vánoce. V průběhu roku vznikla 17členná skupina mladých MEANDR. Mimo kostel vystoupila poprvé na veřejnosti na 16. Mohelnickém dostavníku. Skupina se umístila z patnácti skupin na druhém místě.
Na tomto „dostavníku“ byla rovněž poprvé sloužena pro účastníky mše svatá, v doprovodu zpěvů skupiny MEANDR.
VÁNOCE
Opět je otevřen Mohelnický betlém. Mnozí návštěvníci jsou z daleka.
V letošním roce však zemřel jeho tvůrce, řezbář pan Josefa Nedomlel ze Starého Města
u Bruntálu.
O letošních Vánocích připutovalo poprvé do naší republiky „betlémské světlo“. Do Mohelnici je přivezli mohelničtí skauti od rychlíku v Zábřeze, kterým světlo putovalo. Z půlnoční mše svaté si je odnášeli farníci do svých domovů.
Účast na půlnoční mši svaté ve 22.00 hod. je veliká, na oba vánoční svátky je rovněž návštěva vyšší jako v neděli.
Bartoš H.
Časy mší svatých + text ohlášek naleznete na www.farnostmohelnice.cz
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 17. června: Loštice 2.936; Moravičany 4.609 (sbírka z neděle 10. června
1.732 Kč). Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
v Dnes jsou Loštické
SLAVNOSTI HUDBY A TVARŮŽKŮ.
Slavnostní mše svatá za † Antonína a Ludmilu Schwarzovy a
živé a + hudebníky se koná na sportovním hřišti v 10.00 hod.
v Hodovou mši svatou o slavnosti sv. Prokopa v neděli 1.
července bude celebrovat otec děkan Radek Maláč. Na slavnost zveme i věřící z Pavlova a Palonína, kde v tento den nebude sloužena mše svatá.
FARNÍ ODPOLEDNE budeme mít v neděli po hodové
slavnosti. Zveme vás k posezení v kruhu přátel farní rodiny,
které začne v 15.00 hod. u Lumíra.
v ADORAČNÍ DEN VE FARNOSTI LOŠTICE bude v den
památky sv. Prokopa příští týden ve středu 4. července. Nejsvětější svátost bude k uctívání
vystavena od 10.00 do 17.55 hod. Mše svatá z památky v 18.00 hod.

Ohlášky
V sobotu 30. června ve 14.00 hod. uzavřou svátost manželství
v kostele sv. Jiří v Moravičanech

Jiří Martinec z Moravičan a Petra Špičková z Prahy
Pamatujme na ně ve svých modlitbách.

HODOVOU SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE ke stému výročí posvěcení kostela v Pavlově bude celebrovat P. Pavel Kavec CM. Zazpívá sbor Carmen a na varhany bude
doprovázet Petr a Terka Holišovi.
Slavnostní mše bude ve čtvrtek 5. července v 11.00 hod v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pavlově.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 17. června: Klášterec 4.300; Jedlí 5.300; Svébohov - na opravy 4.100 + dar
na opravy 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
POUŤ K SV. JANU KŘTITELI oslavíme v Jedlí tuto neděli 24. června při mši svaté v 9.00 hod., svátostné požehnání v 15.00 hod.
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Sbírky z neděle 17. června: Zábřeh 13.259; Postřelmůvek 1.280 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
Na likvidaci lepry bylo z Rovenska odesláno 2.000 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.

Marie Zíková

KLUB O PÁTÉ – SOREHA
Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním vás zve ve středu
27. 6. 2018 od 15 do 17 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
HLEDÁME SPOLUPRACOVNICI/ SPOLUPRACOVNÍKA na
kumulovanou pozici pečovatel/ka + pracovník/pracovnice úklidu
denního stacionáře pro seniory a osoby s onemocněním demence
(Zábřeh, ul. Leštinská 16), na zkrácený pracovní úvazek.
Obsahem práce je poskytování přímé péče, podpory a pomoci při
osobní hygieně, oblékání, přesunech, stravování; doprovody na
akce, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; úklid prostor stacionáře.
Více na www.charitazabreh.cz
BRIGÁDA NA PRÁZDNINY – vhodné i pro aktivní seniory, kteří si
mohou přivydělat a být stále v kontaktu s ostatními lidmi. Jedná se o
brigádu na středisku Osobní asistence a odlehčovacích služeb v období letních prázdnin a víkendů. Nutný věk minimálně 18 let a řidičský
průkaz. Místo výkonu je Zábřežsko, Mohelnicko a Lošticko. Bližší informace podá: Kristýna Haltmarová, tel.: 736 509 439.

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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