29. 7. 2018
Ročník XXV. číslo 30
17. 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 je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme
tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
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 145

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine

1: 2 Král 4,42-44
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Ef 4,1-6
příště Břízovo č. 503

Ev. Jan 6,1-154

Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je
sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl.
Jan 6,11
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Pondělí 30. července
Úterý 31. července
Středa 1. srpna
Sobota 4. srpna

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitel církve
památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku – 3. srpna od 15.00 hod. můžete přijmout v kostele
sv. Bartoloměje v Zábřeze
PÁTEČNÍ ADORACE V DUCHU TAIZÉ (po skončení večerní mše svaté) až do odvolání, zřejmě do konce prázdnin, bývat nebudou.
P. Radek Maláč
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 4. srpna, mše svatá v Zábřeze v 7.00 hod.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2018/2019
Vážení rodiče, nabízíme vám možnost přihlásit vaše dítě k výuce římskokatolického náboženství.
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 můžete informovat na telefonním čísle 737 806 839. 		
Mgr. Marie Vepřková

Blahopřání

28. července slaví 70 let svého života pan Václav Kupka.
K významnému životnímu jubileu děkujeme za jeho obětavou
práci pro farnost a přejeme Boží požehnání, ochranu Panny
Marie a radost z každého budoucího dne.
P. František, P. Radek, P. Bohuslav, rodina a farníci

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 22. července: Loštice 2.783; Moravičany 1.522 a na potřeby farnosti darovali Bohu známí dárci 10.000 Kč; Bílá Lhota 1.108 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 Brigáda na pastorační místnosti bude bývat každé úterý od 14.00 do 17.00 hod.
 K nemocným přijdeme se svatým přijímáním ve čtvrtek 2. 8. dopoledne.
POSVĚCENÍ PAMĚTNÍ DESKY P. JOSEFU NOVÁKOVI A P. JOSEFU OLEJNÍKOVI
V sobotu 8. září posvětí v Moravičanech po mši svaté v 11.00 hod. pamětní desku emeritní biskup P. Josef Hrdlička
Odpoledne pokračuje farní den posezením na faře v Moravičanech.
Celková výše nákladů na pamětní desku je 14.000 Kč, doposud bylo vysbíráno 5.327 Kč.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 22. července: Jakubovice 947; Písařov 1.364; Domov důchodců sv. Zdislavy 276; Červená Voda 2.913 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
POUŤ NA KŘÍŽOVOU HORU bude v neděli 5. srpna. Poutní mše svatá v 10.00 hod.
Nedělní mše svatá v kostele sv. Matouše v Červené Vodě v tuto neděli slavena nebude.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 22. července: Klášterec 1.700; Jedlí 2.600 + dar na opravy 2.000; Svébohov 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Ve všech farnostech budu nemocné navštěvovat o prvním pátku v měsíci 3. srpna.
P. Władysław Mach SDS
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ
V neděli 12. srpna jste zváni na pouť do Svébohova. Poutní mše svatá bude slavena
v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod., od 15.00 hod. jste zváni na varhanní koncert Ondřeje Muchy.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 5. 8. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.594 Kč)
a v Chromči na farní kostel (minule 2.870 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
SVATOJAKUBSKÁ POUŤ. Tuto neděli 29. července oslaví farnost Lesnice svého patrona, apoštola sv. Jakuba. Mše svatá bude v 9.30 a svátostné požehnání v 15.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
Tichá adorace a možnost svaté zpovědi před prvním pátkem bude:
ve středu 1. 8. v Lesnici od 16.30 hodin, ve čtvrtek 2. 8. v Chromči od 17.00 hodin a v pátek 3. 8. v Postřelmově od 16.00 hodin.
O první srpnové sobotě bude v Postřelmově od 9.00 hodin Večeřadlo – mariánská pobožnost a mše svatá ke cti Panny Marie. Všichni jsou zváni.

Ohlášky
V sobotu 4. 8. 2018 budou v Bludově v 11.00 hodin sezdáni
pan Jaroslav Novák ze Sudkova a slečna Vladimíra Špičková z Hanušovic
Gratulujeme a přejeme od Pána Boha požehnání a stálou ochranu
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Na konci prázdnin oslaví 70. narozeniny
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
metropolita moravský
Náš jubilant se narodil 29. srpna 1948 v Brně, ale dětství prožil ve Strážnici. Po maturitě se hlásil do semináře, nebyl však přijat, protože neměl, jak to vyžadovala praxe komunistického režimu, dělnický původ.
Rok pracoval jako dělník v ZPS v tehdejším Gottwaldově. Na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu
a do kněžského semináře v Olomouci byl přijat v roce
1968. Kněžské svěcení přijal 23. 6. 1973 v Olomouci z
rukou biskupa – apoštolského administrátora olomouckého Josefa Vrany. Působil v duchovní správě v Gottwaldově-Zlíně, Valašských Kloboukách a ve Vizovicích, kde ho zastihlo jmenování pomocným biskupem olomouckým (17. 3. 1990).
Byl jedním z iniciátorů Desetiletí duchovní obrody národa vyhlášeného v roce
1987 kardinálem Františkem Tomáškem. Biskupské svěcení přijal v Olomouci 7.
4. 1990 spolu s dalším nově jmenovaným pomocným biskupem olomouckým Josefem Hrdličkou z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka, který si ho zároveň vybral
za svého generálního vikáře. Po jeho smrti byl zvolen sborem konzultorů 16. 9.
1991 administrátorem olomoucké arcidiecéze. Na svátek sv. Václava, patrona arcidiecéze, 28. 9. 1992 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 70. nástupcem na
stolci sv. Metoděje. K slavnostní intronizaci došlo v katedrále sv. Václava v Olomouci 7. 11. 1992 za účasti tehdejšího papežského nuncia v Československu Giovanniho Coppy.
Za jeho episkopátu kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci 21. 5. 1995 společně moravského kněze a mučedníka blahoslaveného Jana Sarkandra a českou
vyznavačku blahoslavenou Zdislavu z Lemberka. Tato událost představuje mimořádný jev v dějinách katolické církve, protože došlo ke svatořečení dvou blahoslavených mimo Řím.
Arcibiskup Graubner je v rámci České biskupské konference předsedou Komise
pro Charitu a delegátem Rady ČBK pro misie. V letech 2000 až 2010 byl předsedou
České biskupské konference, od roku 2010 zastává funkci místopředsedy. K četným aktivitám olomouckého arcibiskupa patří založení tradice velehradských
poutí při příležitosti svátku křesťanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a v souvislosti se státním svátkem České republiky spojená s projektem Dnů lidí dobré
vůle, při kterém se v předvečer státního svátku prezentují charitativní, vzdělávací,
ekologická, sportovní a umělecká díla vycházející z hodnot, jež k nám přinesli slovanští apoštolové. Další z jeho iniciativ je celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž
výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i v zahraničí. Za své nevšední aktivity byl moravský metropolita oceněn četnými vyznamenáními. V roce 2002 ob4

držel Evropský prsten Dr. Aloise Mocka – cenu, která se uděluje jen osobnostem
či institucím, jejichž působení stojí na evropských hodnotových představách o lidských právech, lidské důstojnosti a demokracii, a které se zasloužily o duchovní,
kulturní, politické, hospodářské a společenské sjednocení Evropy v jejích nových
geografických hranicích.
V roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stupně. Za vynikající zásluhy o skautské hnutí a službu skautským myšlenkám mu byl předán Řád čestné lilie
v trojlístku Zlatého stupně.
V roce 2003 mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci udělen Řád
sv. Floriana Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.
U příležitosti 60. narozenin byl 28. října 2008 vyznamenán prezidentem České republiky Václavem Klausem, byl mu propůjčen Řád T. G. Masaryka za vynikající
zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.
Arcibiskup Jan Graubner je také literárně činný. Napsal řadu článků, publikací a knih, jako např. Proste Pána žně (1998), Zastavení u betléma (2004), Jak si
představuji farnost dnes (2005), Biřmovanci (2005), Duchovní obnova s Aničkou
(2006), Manželství (2007), Burcování (2008), Kněžské osobnosti (2010), Hledání
živého Krista (2010), Cesta světla (2010), Anička Zelíková (2011), Zem posvěcená (2013), Eucharistie (2014), Rok s církví (2018), Bdění u Božího hrobu (2018).
Jeho biskupským heslem jsou slova Panny Marie v Káni Galilejské „Quod dixerit
vobis, facite.“ /Co vám řekne, učiňte./ (Jan 2,5)
Do dalších let přejeme jménem všech kněží a celé arcidiecéze hojnost Božího požehnání. AD MULTOS ANNOS!
Mons. Antonín Basler, Mons. Josef Nuzík, generální vikáři;
Mons. Josef Hrdlička, emeritní pomocný biskup
Při této příležitosti bude otec arcibiskup Jan sloužit děkovnou mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 1. 9. 2018 v 10.30 hod., na kterou zve kněze
i věřící arcidiecéze.
Po mši sv. bude pro Boží lid, který se zúčastní této slavnostní mše svaté připraveno
občerstvení v prostorách vedle katedrály formou zahradní oslavy.
Ze Zábřeha nebude vypravován speciální autobus. Navrhujeme dopravu vlakem
v 9.23 Ex Fatra, příjezd 9.50 nebo 9.38 RegioJet, příjezd do Olomouce v 10.00 hod.
Před nádražím pak můžete nasednout na tramvajové linky 2, 4 nebo 6 a vystoupit
na zastávce U Dómu.
Pokud se rozhodnete oslavit narozeniny otce arcibiskupa účastí na této slavnosti, nahlaste se do 15. srpna otci Radkovi 739 245 986 nebo svým farářům.
Místo osobních darů preferuje otec arcibiskup příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě.
Dar je možné věnovat na č. ú. 377688503/0300, v. s. 911520 nebo osobně do pokladničky na oslavě.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 22. července: Lubník 1.090; Tatenice 1.300; Kosov 920; Hoštejn 1.250 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

Ohlášky
V sobotu 11. 8. přijmou svátost manželství
v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici
Mgr. Jan Čepl z Macourkova a Mgr. Květa Doležalová z Krasíkova
Blahopřejeme a přejeme vše dobré

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 22. července: Zvole 4.080 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

 O prvním pátku v měsíci 3. srpna bude bohoslužba v 18 hod. Eucharistická adorace od
17.30 hod. s příležitostí svátosti smíření.
 O první sobotě v měsíci 4. srpna začneme jako obvykle od 8.00 modlitbou růžence
a v 8.30 následuje slavení mše svaté. Příležitost ke svátosti smíření bude přede mší svatou
i během bohoslužby, celebruje P. Jan Čukáš.
POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU
Pastorační plán nám připomíná, že v sobotu 1. září chystáme pouť farnosti Zvole na
Vřesovou studánku. Mše svatá na Vřesové studánce bude slavena ve 14.30 hod.
Obtíže cesty můžeme obětovat za otce arcibiskupa Jana, který v ty dny slaví 70. narozeniny. Před 15ti lety to byl on, kdo byl na Vřesové studánce hlavním celebrantem
poutní mše svaté.
Rozpis bohoslužeb a další informace najdete na www.farnostzvole.cz
V Maletíně bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše o první neděli v měsíci 5. srpna jako obvykle v 15.00 hod.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 22. července: Štíty 1.890; Horní Studénky 1.400; Cotkytle 772 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
Ve čtvrtek 2. července mše svatá v Domově důchodců v 10.00 hod.
V pátek 3. července v 17 hod. adorace a svátost smíření, v 18.00 hod. mše svatá.
V sobotu 4. července v 8.00 hod. Mariánské večeřadlo.
HORNÍ STUDÉNKY
Ve čtvrtek 2. července v 18.00 hod. mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
V sobotu 4. července v 7.30 hod. pobožnost k Panně Marii Fatimské
COTKYTLE
V sobotu 11. srpna v 17.00 hod. bude mše sv. s nedělní platností.
P. Jacek Brończyk
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Sbírky z neděle 22. července: Zábřeh 11.753 + dar na potřeby farnosti 2.000; Postřelmůvek 510 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
HLEDÁME POSILY DO TÝMU
CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá spolupracovníka/ spolupracovnici na
plný pracovní úvazek na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK denního stacionáře DOMOVINKA pro seniory v Zábřehu na Leštinské ulici.
Do mohelnického stacionáře pro mladé lidi s postižením OKÝNKO zase
přijmeme 2 OSOBNÍ ASISTENT(K)Y: jeden úvazek bude plný a druhý
zkrácený. Jejich úkolem bude poskytovat přímou péči, podporu a dopomoc klientům s mentálním a kombinovaným postižením při zvládání běžných úkonů (při
osobní hygieně, oblékání, přesunech, stravování, doprovody na akce apod.).
Podrobnosti o obou obsazovaných pozicích zájemci najdou na webu www.charitazabreh.cz
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO POZŮSTALÉ
Na období, které přijde po smrti blízkého člověka, se připravit nedá.
Bolest, zármutek, samota, ale i beznaděj, zloba, zoufalství, sklíčenost
– stavy a situace, jimiž pozůstalý často prochází. Pokud cítíte, že se
se svými pocity a myšlenkami potřebujete podělit či jen naslouchat
druhým a v tichosti zavzpomínat, nabízíme vám prostor a čas ve
čtvrtek 2. 8. 2018 od 16.00 hodin (zasedací místnost Charity Zábřeh, Žižkova 15).
Setkáním provází zkušené poradkyně pro pozůstalé. Více informací vám podá jedna
z nich: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441
***

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).
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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