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14. 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, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu;
naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou.
Skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 123,1-2a.2bcd.3-4

Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje
1: Ez 2,2-5
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 2 Kor 12,7-10
příště Ebenovo č. 504

Zvedám své oči k tobě,
který trůníš na nebi.
Hle, jako oči služebníků hledí
na ruce svých pánů.
Jako oči služebnice hledí
na ruce své paní,
tak hledí naše oči na Hospodina,
našeho Boha,
dokud se nad námi nesmiluje.

Žl 123
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Ev. Mk 6,1-6

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 11. července
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Bože, Tys povolal svatého opata Benedikta, aby jako veliký učitel duchovního života ukazoval cestu těm, kdo se zasvětili Tvé službě; prosíme Tě, uč i nás, abychom ničemu nedávali přednost před láskou k Tobě a velkodušně kráčeli po cestě Tvých přikázání. (ze závěrečné
modlitby breviáře)
IX. ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH INTERPRETAČNÍCH KURZŮ ZÁBŘEH
Zábřežská základní umělecká škola od 8. do 14. července pořádá již devátý ročník Mezinárodních interpretačních kurzů.
Slavnostní zahájení v neděli 8. července od 19.00 v kostele sv. Barbory. Vystoupí komorní soubor Petrof piano trio.
V pondělí 9. července v 18.00 bude v sále ZUŠ koncert lektorů, od 10. do 13. července
vždy v 19 od. budou v sále ZUŠ koncerty účastníků a v sobotu 14. července v 16 hod. zakončí Mezinárodní interpretační kurzy koncert účastníků v kostele sv. Barbory.
Podrobný program a další informace o celém hudebním a tanečním týdnu jsou k dispozici na www.kurzyzabreh.cz.
red.
BLAHOPŘÁNÍ
9. července se významného životního jubilea – dovršení 80 let –
dožívá pan Metoděj Jílek.
Hospodin, náš Bůh, ať mu žehná a chrání jej, ať naplní jeho duši radostí, uši hudbou a nos vůní a jeho jazyk ať se rozezpívá písní přinášející
naději. Kéž mu Bůh udělí svůj pokoj a vyrovnanost.
P. Radek, P. Bohuslav a farníci
KATOLICKÝ TÝDENÍK – DVOJČÍSLO 26/27 se na str. 2 zaobírá iniciativou poslanců
k ochraně manželství. Na str. 8 uvádí komentář Ronalda Němce „Potřebuje manželství
chránit?
V příloze „Léto s KT“ – najdete články: Na cesty s P. Markem Váchou, Svatba v moravském kroji, Kněz, který se stal šejkem, ale i SOUTĚŽ O POBYT V ŘÍMĚ.
DOMINIK KARDINÁL DUKA, ARCIBISKUP PRAŽSKÝ
POVZBUDIL VĚŘÍCÍ, ABY SE PODPISEM PŘIPOJILI
K PETICI PROTI LEGALIZACI MANŽELSTVÍ
HOMOSEXUÁLŮ
V petici se píše: „My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím
této petice poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy. Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy
vždy představovala nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací.
Proto také taková rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme, aby
také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni – tedy v ústavním pořádku. Více na: http://podporamanzelstvi.cz/wordpress/
V Zábřeze najdete petiční archy v kostele sv. Bartoloměje.
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FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

V neděli 15. července v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 15. července bude mimořádná sbírka na opravy varhan v Postřelmově (minule
5.881 Kč) a v Chromči na opravy (minule 6.100 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

V pátek 13. července bude ve Štítech po mši svaté v 18.00 hod. FATIMSKÁ POBOŽNOST.
Příští neděli 15. července budou sbírky na opravy: při mši svaté v Horních Studénkách v
7.30 hod., ve Štítech při mši svaté v 9 hod., a v Cotkytli při mši sv. v 11 hod. P. Jacek Brończyk

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Od této neděle 8. července začínáme zabezpečovat duchovní správu ve farnosti Bíla Lhota. Mše svaté i tam zůstávají prozatím v čase, v jakém byly slouženy doposud. V neděli
v 10.45 a ve čtvrtek v 18.00 hod.
  
POUTNÍ A EXERCIČNÍ DŮM STOJANOV – PROGRAM NA PRÁZDNINY
22. – 26. 7. Duchovní cvičení pro všechny
Mons. Aleš Opatrný
26. – 29. 7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky
Mons. Aleš Opatrný
29. 7. – 1. 8. Duchovní cvičení pro všechny
P. Miloslav Kabrda SDB
15. – 19. 8. Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety
P. Pavel Hofírek
19. – 22. 8. Duchovní cvičení pro varhaníky a zpěváky
P. Marcel Javora
26. – 30. 8. Duchovní cvičení pro všechny
P. Ant. Dabrowski OFM
Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad,
tel.: 572 571 420, 733 741 896, e-mail: velehrad@stojanov.cz, nebo přímo na http://www.
stojanov.cz
EXERCICIE NA SVATÉM HOSTÝNĚ
21. – 25. 8. Duchovní obnova pro mladé
P. Jiří Pleskač
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.: 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz
POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Neděle 5. srpna – 6. pouť valašských dechových hudeb, pontifikální mše sv. v 10.15 hod.
Sobota 11. srpna – 1. svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů ČR, mše svatá v 10.15 hod.
Neděle 12. srpna – Hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10.15 hod.
Středa 15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost, pontifikální mše sv. v 10.15
Sobota 18. srpna – 10. pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10.15 hod.
18. - 19. srpna – Tradiční orelská pouť s připomínkou památné pouti v roce 1948, Ne pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři
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SBÍRKY V TĚCHTO FI NEJSOU UVEDENY, PROTOŽE VZHLEDEM
K DOVOLENÝM, BYLY PŘIPRAVOVÁNY V PŘEDSTIHU

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
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.
KLUB PEČUJÍCÍCH – pozvání na svépomocnou skupinu.
Zveme vás ve středu 18. 7. od 16.00 hodin do sídla pečovatelské služby (Zábřeh, Valová 290/9) na setkání pečujících. Zde
si můžete s lidmi, kteří se možná stejně jako vy starají o svého
blízkého, popovídat, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat síly. Zkuste si tento čas pro sebe dopřát.
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO POZŮSTALÉ. Vám, kteří se cítíte osamělí ve svém prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, nabízíme
čas a prostor promluvit si o bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která vás potkala. Zveme vás ve čtvrtek 19. 7. od 16.00 hodin do zasedací místnosti Charity (Žižkova 15, Zábřeh). Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.:
736 509 441.






Jerzy Zielinski, z knihy DUCHOVNÍ BOJ, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
Kostelní Vydří 2011
Satanův úděl je pevně určený – je to bytost navěky poražená, přesto má k dispozici krátký
čas existence tohoto časného světa, aby bojoval proti lidstvu. My ovšem máme jen tento
jeden život, a proto musíme vést svůj boj vážně, abychom jej neprohráli.
Každý člověk je Boží chrám, který má své pilíře, o které se celá stavba opírá. Tyto pilíře
symbolizují snahu o pokoru, trpělivost, čisté srdce, tedy postoje, které jsou důležité pro
kvalitu a intenzitu duchovního života.
Snaha trpělivě milovat sebe samého je jedním z nejdůležitějších životních úkolů, protože
Pán Ježíš nám dal přikázání, abychom milovali bližního jako sebe samého.
Bez trpělivosti se nedokážeme pohybovat ani ve světě lidského ducha. Konání dobra je totiž vždycky provázeno překážkami a obtížemi.
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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