15. 7. 2018
Ročník XXV. číslo 28
15. 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, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu;
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému
způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje.
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 84

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou spásu

1: Am 7,12-15
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Ef 1,3-14
příště latinské č. 509

Ev. Mk 6,7-13

Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani
mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy…
Mk 6,7
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 16. července
Panny Marie Karmelské
Maria, Královno a Matko Karmelu! Přicházím dnes, abych se ti zasvětil, protože celý můj život je jen nepatrný projev vděčnosti za mnohé milosti a požehnání, kterých se mi dostalo od
Boha tvýma rukama.(začátek zásvětné modlitby)
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 9.40 hod.
NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY
PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC ČERVENEC 2018
– aby naši bratři a sestry ve víře, kteří nadále trpí na
Blízkém východě, byli obdarováni pokojem a mírem
MŠE SVATÉ O DOVOLENÉ A O PRÁZDNINÁCH.
Ve farnostech olomouckého arcibiskupství na
http://www.ado.cz/farnosti.
Pokud pojedete za hranice arcibiskupství, hledejte na
http://bohosluzby.cirkev.cz/
Pro návštěvníky bohoslužeb v Zábřeze uvádíme, že letos i během prázdnin budou ve
čtvrtek v 17.30 hod. slouženy mše svaté.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2018/2019. Vážení rodiče, nabízíme vám možnost
přihlásit vaše dítě k výuce římskokatolického náboženství. Děti se postupně seznámí s obsahem Bible, se základy křesťanství a se zásadami křesťanského života. Výuka je zařazena
do školních vzdělávacích programů ZŠ.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje „u novin“ nebo na faře v Zábřeze. Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře. V případě dotazů se
informujte na telefonním čísle 737 806 839.
Mgr. Marie Vepřková
PODĚKOVÁNÍ A POZVÁNÍ
Velké díky patří ThLic. Janě Novákové za velkou trpělivost, kterou má s námi a za všechny
krásné chvíle nad stránkami Bible.
Jsme společenství starších žen a scházíme se již mnoho let. Rády bychom na pravidelných
BIBLICKÝCH HODINÁCH přivítali i mladší ročníky – přijďte mezi nás. Začínáme po
prázdninách a scházíme se každé úterý v 17.00 hod.

OHLÁŠKY
V sobotu 28. července přijmou svátost manželství
v kostele sv. Barbory v Zábřeze
Dis. Pavel Kolář ze Zábřeha a Bc. Veronika Foltýnová z Dlouhomilova
Gratulujeme a přejeme Boží požehnání
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 8. července: Lubník 2.540 + 1.000 dar z neděle 1. 7.; Tatenice 2.010 + dar
500; Hoštejn 1.800 + 1.000 dar z neděle 1. 7.; Kosov 570 + 1.000 dar z neděle 1. 7.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Srdečně vás všechny zveme na pouť ke svaté Anně do
Hoštejna. Ta letošní se uskuteční tradičně po svátku
sv. Anny v neděli 29. 7. 2018. První poutní mše začíná
v 9 hod. a celebrovat ji bude P. Josef Malota, z Olomouce.
Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem bude
opět P. Malota. Odpoledne ve 14 hod. bude slavnostní
požehnání.
Stejně jako v letech předešlých zveme vás všechny, především maminky, babičky, ale i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny babičky našeho Pána a maminky Panny
Marie. Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny a vezměte s sebou i děti, vždyť na nás záleží, dokážeme-li jim
předat tradici poutí.
Srdečně zvou farníci z Hoštejna
ZMĚNY: V Tatenici bude slavena mše svatá s nedělní platností v sobotu 28. července
v 18.30 hod. V neděli 29. července mše svatá nebude.

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírky: Zvole z neděle 1. a 8. července 4.410 a 5.620; Lukavice z neděle 1. července 1.260 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V pondělí 16. července ráno vyrazíme s ministranty na hřebeny Jeseníků. Mohou se přidat i otcové (maminky výjimečně).
Cestu nahoru si ulehčíme lanovkou z Ramzové. Odjezd vlakem ze Zábřeha v 7.31 hod. Sraz na nádraží v 7.10 hod.
Josef Bartoň a P. František
POBUČÍ – mše svatá příští neděli 22. července v 15.00 hod.
Rozpis bohoslužeb a další informace najdete na www.farnostzvole.cz
MALETÍN. Tuto neděli, 15. července v 15.00 hod. se sjedeme ke slavení mše svaté do
kostela sv. Mikuláše.
PRODEJ ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA V MALETÍNĚ
Pokud budete mít nadále zájem o řezivo (fošny, trámy, desky) z farního lesa v Maletíně
z podzimní a zimní těžby, objednávejte si je s předstihem.
Ze stávajícího pořezu je k dispozici ještě několik trámů 14 x 14 a 12 x 12 a asi
2 m3 desek.
P. František Eliáš 731 626 500
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KŘESŤANSKÁ DOKONALOST JE V LÁSCE

Člověk je bytost složitá. Nese v sobě vlohy, jež si navzájem odporují: je naivně prostý
a geniálně důmyslný; je hříšník a světec zároveň. Některé jeho sklony by se mohly zvrhnout i v zlobu. Jsou-li však integrovány v celku osobnosti, znamenají velkou pozitivní sílu.
„Dvě duše bydlí, ach, v mých prsou,“ vyznává Goethe.
Křesťanství tyto rozpory nesetřelo, nýbrž naopak ještě prohloubilo. V existenci křesťana se projevuje napětí mezi nevykoupenou lidskou přirozeností a darem nového života,
mezi „starým Adamem“, jak praví svatý Pavel, a „novým stvořením“, mezi člověkem „tělesným“ a člověkem žijícím podle ducha. To může vést ke konfliktům a vnitřním zápasům. Kdo se nechá strhávat tělesnými popudy – ctižádostí, závistí, žárlivostí, smyslovým
potěšením – nebude mít ovšem žádný boj: příroda ho ráda přijme zpět, stejně jako lidská
společnost. Jedině svědomí ho bude občas znepokojovat. Jinak je to u těch, kteří chtějí žít
v Pánu: „Všichni, kteří chtějí sloužit Bohu, budou trpět protivenství“ (2Tim 3,12): uvnitř
zápasy, zevně pronásledování.
„Jestliže někdo okusil ducha, ztratí touhu po věcech tělesných,“ tvrdí svatý Jan od Kříže. Snad jsou to jen prchavé okamžiky, nepatrné záblesky, které prudce osvítí krajinu našeho putování a ponoří ji ihned potom do tím většího temna. Ale co jsme přitom zahlédli,
dává nám jistotu o skutečnosti nového života a určuje směr našeho dalšího hledání. I když
toto světlo zase zapadne, nemůžeme se už nikdy vrátit zcela nazpět k nevykoupené tělesné
existenci. Žíznivá touha, živá víra a zaměření ducha zůstávají.
Nová skutečnost se ukazuje jako jemnější a silnější než přirozené obavy, tužby, úzkosti
a bolesti. V hrozícím nebezpečí jsme prožili závan nevýslovné bezpečnosti; ne že by nás
zhouba nemohla dostihnout, ale jsme nad ni povzneseni, a tím vlastně nezranitelní.
V ponížení, kdy se naše nitro svíjelo jako přišlápnutý červ, jsme se – Bůh ví, s jakou
nezemskou pomocí – smířili a prožili nepohnutý pokoj, plný světla, oddanosti a vroucnosti. V neřešitelných nedorozuměních jsme začali prostě a beze slov sloužit a naše duše
chtěla zpívat.
Církevní modlitby a bohoslužba jsou plny tohoto
neviditelného světla. Svatý Pavel vyznává, že je to účast
na smrti a zmrtvýchvstání Krista: „Což nevíte, že my
všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, jsme tím křtem byli ponořeni do jeho smrti? Tím
křestním ponořením do jeho smrti jsme byli spolu
s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých
Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít úplně novým
životem“ (Řím 6,3). Svatý Pavel nás vyzývá, abychom
zůstali věrni tomuto daru a dále jej rozvíjeli, až se jeho
plnost zjeví na věčnosti: „Zároveň s Kristem jste byli
vzkříšeni. Usilujte tedy o to, co pochází shůry, kde je
Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste už přece mrtví a váš
život je s Kristem skryt v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se s ním ukážete i vy ve slávě“
(Kol 3,1-4).
(Karel Říha – Teologické texty)
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 8. července: Jakubovice 361; Písařov 3.787; Domov důchodců sv. Zdislavy
314; Červená Voda 2.624 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

BLAHOPŘÁNÍ. Dne 12. července oslavila 70 let svého života
milá paní Marie Jurečková z Janoušova u Cotkytle.
Dobré zdraví, osobní spokojenost a Boží požehnání přejí rodáci
z Janoušova, Cotkytle a František.
Farnost Písařov zve na nedělní poutní bohoslužbu, která se koná u příležitosti
740. výročí založení obce Písařov v neděli 15. 7. 2018
9.00 - koncert Scholy Gaudium v kostele Rozeslání apoštolů pod vedením sbormistra
Josefa Hrocha
9.30 – pobožnost ve Sboru českých bratří
9.30 – mše svatá v kostele Rozeslání apoštolů
10.30 – společná ekumenická modlitba u misijního kříže pod lípami
OBEC PÍSAŘOV OSLAVÍ 740 LET OD SVÉHO VZNIKU
Písařov si v letošním roce připomene 740 let svého trvání Sjezdem
rodáků a přátel obce. Třídenní akce, která se koná ve dnech
13. - 15. července 2018, probíhá pravidelně každých deset let
od roku 1968. Jedinou výjimkou byla oslava 725. výročí v roce
2003. První písemná zpráva o obci je v tzv. privilegiu štítecké
rychty z roku 1278, kde je Písařov uváděn latinským názvem
Villa Scriptoris. Organizátorům letošního sjezdu se podařilo připravit bohatý kulturní
program. Setkání bude zahájeno v pátek taneční zábavou a slavnostním ohňostrojem.
Hlavní sobotní program na sále obecního úřadu zpestří známý imitátor Václav Faltus,
vystoupí iluzionista, mažoretky a šermíři. K tanci či poslechu bude hrát Vašek a Pepa.
Večer se můžete těšit na oblíbenou kapelu NOA a Lightshow v podání uskupení Postrpoi.
Souběžný program ve venkovním areálu bude patřit zejména mladším návštěvníkům.
Naše nejmenší zabaví balonkový klaun a jeho diskotéková show. Starší děti určitě zaujme
laser tag arena nebo dobový tábor se střelnicí. Dále můžete navštívit vlasové studio,
svézt se v obrněném transportéru nebo se podívat na práci kynologů či dřevosochaře.
Pestrý program, jehož hlavním cílem je setkání rodáků a přátel obce všech generací,
bude pro všechny návštěvníky zdarma. Můžete navštívit místní školu a kostel, který
bude pro návštěvníky sjezdu rodáků otevřen v pátek od 14 do 18 hodin a v sobotu od
9 do 14 hodin. Rovněž budou zpřístupněny nově zrekonstruované prostory úřadu
a muzea. Pro sběratele je připraveno sjezdové razítko a suvenýry, turisté jistě ocení novou
turistickou vizitku. Nedělní odpoledne bude již tradičně patřit utkáním v kopané. Derby
rivalů z Písařova a Štítů okoření fotbalová utkání žáků a přípravek. Po celý víkend je
zajištěno bohaté občerstvení a pouťové atrakce. Říká se, že „až se všichni Pisaráci sejdou,
bude konec světa“ ale vy se nebojte a letos určitě přijeďte, zvou pořadatelé.
Mgr. Jiří Pavlas, místostarosta obce Písařov
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 1. a 8. července: Klášterec 1.300 a 1.500; Jedlí 2.000 a 2.000; Svébohov
2.300 a 1.700 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 8. července: Loštice 2.870; Moravičany 1.826 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 Mše svatá v Bílé Lhotě bude ve čtvrtek 19. července v 19.00 hod.
 POUŤ Z MORAVIČAN DO KŘTIN začíná ve středu 25. července. Požehnání poutníků
bude v Moravičanech na mši svaté v 8.00 hod.
Autobus odjíždí v pátek 27. července dopoledne. Přihlašování probíhá v kostelech
v Moravičanech a v Lošticích.
 Zveme na přednášku „FRANTIŠEK KRUŠ, UČITEL Z MORAVIČAN A RODINA
FALTÝNKOVA Z OCHOZU“. Historik Petr Pokorný nám přiblíží příběh rodiny,
která ukrývala protinacistického odbojáře. Přednáška, která se uskuteční 25. 7. 2018
v 18.00 hod. v obecním domě v Ochozu u Konice, je součástí programu pěších poutníků
z Moravičan do Křtin.
 POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ. Zveme především lidi z našich farností a jim blízké na
poutní zájezd do Svaté Země a Petry v Zajordánsku. Pouť se uskuteční v době jarních
prázdnin 8. – 16. 3. 2019. Odjezd z Loštic na letiště do Prahy bude autobusem v pátek
v podvečerních hodinách.
Podrobné informace o celém zájezdě jsou na letáčcích v kostele na stolku. Zájemci, hlaste
se co nejdříve, abychom mohli nabídnout zbylá místa dalším zájemcům. Nahlásit se
můžete na faře v Lošticích, nebo u Honzy Adamce ml. v Moravičanech.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

BLAHOPŘÁNÍ. V pondělí 16. července 2018 oslaví 85. narozeniny
paní Anna Knápková z Postřelmova. K tomuto životnímu jubileu jí
přejeme zdraví, lásku, radost, pokoj, Boží požehnání a ochranu Panny
Marie.
členové živého růžence z Postřelmova

***
Caritas -VOŠs spol. s CMTF UP v Olomouci vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení ke studiu Charitativní a sociální
práce nebo Soc. a humanitární práce.
Přihlášky do 31. 7. Ve 3 letech studia studujete současně
dvě školy pouze jedním rozvrhem. Díky 2 titulům a praxe
během studia, máte velkou šanci uplatnit se na trhu práce ve
špičkových organizacích. Dotazy můžete napsat na facebook
obou škol nebo na Aneta.penickova@seznam.cz
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY - otec Petr Přádka, LP 1991
27. února je pro farnost koupeno nové auto, ŠKODA-Favorit. Hrazeno bylo
z části z prodeje starého auta Žiguli, zbytek uhradila konsistoř.
FARNÍ RADA
Počátkem roku bylo opět možné po dlouhé době nesvobody
zvolit ve farnosti farní radu. Zvoleni byli: Hroch František,
Rýznar Jan, Rýznar Miloš, Vepřek Leopold, Bartoš Helmut,
Nenkovský Pavel, Volf Karel, Fričarová Eva, Zatloukal Miroslav, Jakša
Josef, Hrochová Libuše, Tomečková Dana, MUDr. Koukalová Ludmila, Kaplová Hilda,
Kaplová Věra, Hirtová Milada, paní Kroupová za farnost Studená Loučka, pan Šiška za
farnost Úsov a pan Košák za farnost Police.
OPRAVA FARNÍHO CHRÁMU
V dubnu se začalo se stavbou lešení kolem jižní strany kostela. Klempířské a pokrývačské
práce probíhají za pomoci brigádníků z řad farníků po celé léto.
Současně je opravována a nastříkána fasáda.
Postupně se opravují mozaikové vitráže.
Klempířské práce končí počátkem srpna, pokrývači skončili 30. srpna 1991.
Do věžičky nad sakristií je opět vložena schránka s původními a nově přidanými
dokumenty.
Nátěry venkovní omítky jsou skončeny v říjnu. Farní kostel sv. Tomáše Becketa se opět
zaskvěl v plné kráse.
Náklady na opravu jsou 400 tis. Kč.
Je třeba ocenit finanční podporu při zajištění krytiny (bonského šindele) od
bývalých německých občanů města, nyní žijících v Německu. Pan Vladimír Rýznar
oslovil paní Kilian a paní Martin při jejich návštěvě města a požádal je o finanční
pomoc pro opravu střechy. Obě paní zorganizovaly sbírku v německém Brückhobel.
Sbírka vynesla1100 DM (německých marek). Vzhledem k potřebným finančním
prostředkům to však bylo málo. Paní Kilian se proto obrátila na OSTHÜLFE
(pomoc východním zemím) s prosbou o poskytnutí chybějících prostředků na
nákup bonského šindele pro druhou polovinu střechy mohelnického farního
kostela. O Vánocích 1990 došel příslib k uvolnění financí. 1. března 1991 bylo
potřebných 10 500 DM k dispozici. Oprava střechy mohla být úspěšně dokončena.
Rovněž mohelničtí farníci několik let přispívali při mimořádných sbírkách
v kostele na tyto opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům!
Časy mší svatých + text ohlášek naleznete na www.farnostmohelnice.cz

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 8. července: Štíty 2.060; Horní Studénky 1.380 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
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P. Jacek Brończyk

Sbírky z neděle 1. července: Zábřeh 12.404 + dary na potřeby farnosti 1.200 a z Hněvkova 1.000 Kč. Sbírky z neděle 8. července: Zábřeh 11.925; Postřelmůvek 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
KLUB PEČUJÍCÍCH – pozvání na svépomocnou skupinu. Zveme vás ve středu 18. 7. od
16 hodin do sídla pečovatelské služby (Zábřeh, Valová 290/9)
na setkání pečujících, kde si můžete s lidmi, kteří se stejně
jako vy starají o svého blízkého, popovídat, vypovídat se, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat
síly. Dopřejte si pro sebe tento čas.
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO POZŮSTALÉ
Vám, kteří se cítíte osamělí ve svém prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, nabízíme čas a prostor si promluvit
o bolestech, pocitech i starostech v těžké životní situaci, která
vás potkala. Na popovídání vás zveme ve čtvrtek 19. července
od 16 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova
7/15, Zábřeh). Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková,
zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441
ČTENÍ NEJEN NA LÉTO
Knížky nejrůznějších žánrů k relaxaci, pohodě i oddechu pro sebe i pro své děti si vyberete na Recepci Charity každý všední den od 7 do 16.30 hod.
 GAUDETE ET EXSULTATE (Radujte se a jásejte) - třetí apoštolská exhortace papeže
Františka, v níž reflektuje všeobecné povolání ke svatosti. Zamýšlí se nad tím, jak můžeme
na tuto výzvu odpovědět v dnešním moderním světě.
 EVANGELIUM NA KAŽDÝ DEN 2019 - Knížka kapesního formátu je každodenním
průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní
úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem.
 TO OPRAVDOVÉ ZŮSTÁVÁ - Jan Šedivý, učitel kontemplativní modlitby a duchovní
průvodce, vypráví v poutavém rozhovoru se dvěma svými kolegy o životní cestě, která jej
od nesnadného dětství v komunistickém Československu vedla přes ilegální opuštění republiky, vstup do jezuitského řádu a teologická studia až k uzavření šťastného manželství
a dráze duchovního učitele v Německu.
 Dětem můžeme nabídnout například krásně a poutavě zpracovaný MISÁLEK NEJEN
PRO DĚTI a již šesté pokračování sbírky psaných i kreslených vtipů NEZBEDŮV HUMOR.
Na Vaši návštěvu se těší a příjemné léto vám přejí pracovnice recepce.
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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