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18. 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, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe přijali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žl 78

Nebeský pokrm dal jim Hospodin

1: Ex 16,2-4.12-15
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Ef 4,17.20-24
příště Ebenovo č. 504

„Já jsem chléb života.
Kdo přichází ke mně,
nebude nikdy hladovět,
a kdo věří ve mne,
nebude nikdy žíznit.“

Jan 6,35
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Ev. Jan 6,24-35

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 6. srpna Svátek Proměnění Páně
Středa 8. srpna
Památka sv. Dominika, kněze
Čtvrtek 9. srpna Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
Pátek 10. srpna Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
NAROZENINY OTCE ARCIBISKUPA
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský se narodil 29. srpna 1948.
Při příležitosti 70. narozenin 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 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.
 Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozic finančního ředitele/lky a také správce (správkyně) majetku.
Detaily k oběma výběrovým řízením najdete na webu arcidiecéze www.ado.cz.
 Mons. Antonín Pospíšil, autor dlouholetého cyklu „učící se církev“, kterým přispíval
do našeho týdeníku, vydal, přes svůj požehnaný věk (93 let) knihu „O životě a díle Roberta
Schumana – a sjednocení Evropy“. Několik výtisků můžeme zájemcům bezplatně nabídnout na faře v Zábřeze.
BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ
U příležitosti 86. narozenin děkujeme paní Boženě Doubravové
za všechny dobré skutky pro farnost, zvláště za dlouholetou péči
o hněvkovskou kapli.
Blahopřejeme a přejeme, ať jí Hospodin, náš Bůh žehná, chrání ji
a naplní její duši radostí.
P. Radek, P. Bohuslav a farníci
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V roce 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů olomoucké arcidiecéze nazvané „Eucharistická hodina“.
Členové společenství se snaží prožít půl
hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku
každý týden, minimálně však jednou za
měsíc.
Členové se snaží růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Těší se na důvěrné chvíle s ním v modlitbě, ale myslí na
něj i přes den při své práci. Snaží se mu
líbit celým svým životem.
Členům společenství, ale také všem,
kteří chtějí žít v důvěře, a v blízkosti Pána Ježíše nabízíme pravidelnou tichou adoraci,
která je v kostele sv. Bartoloměje každý čtvrtek od 15.00 hod.
VŠICHNI POTŘEBUJEME VYPNOUT. ALE JAK?
Když se potýkáme s únavou a tíha starostí nám sedí za krkem, můžeme mít chuť hodit
všechno na chvíli za hlavu a prostě vypnout. Možná se sesuneme do křesla. A abychom
zapomněli, zapínáme televizi nebo se snažíme přebít všechno jinou činností. Jistě, potřebujeme vypnout, potřebujeme odpočinek! Ale ne každý odpočinek nás občerství. Pokud
totiž zůstaneme v křesle u TV a nevytáhneme své starosti a únavu před Boha, nemá šanci
s nimi pohnout.
Pokud to ale uděláme, může do naší situace promluvit. Neudělá pro nás pravděpodobně
zázrak a během modlitby neodstraní horu problémů, nedorozumění ani příčiny našich
starostí. Ale přijde, stejně jako k velkému zástupu vyčerpaných, aby nám promlouval k
srdci.
Možná teď sedíme unavení, nechce se nám o věcech přemýšlet a ve skrytu snad čekáme
zázrak. Je však třeba se znovu zvednout, najít prostor a čas ke ztišení, předložit Bohu svůj
život, abychom mohli zaslechnout, co k nám, do naší konkrétní situace promlouvá. Ježíše
je třeba, stejně tak jako to dělaly zástupy, hledat. Vytrvale a neodbytně, možná navzdory
pocitům, že ho nelze najít a slyšet. Pak můžeme zakusit občerstvující a uzdravující moc
jeho slov. Těch, co dávají sílu, pozvedají z naší neschopnosti a únavy. On nás dovede k vodám, kde si můžeme odpočinout. (www.vira.cz)
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi,
a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek.“ (Mt 11, 28)
HLAVNÍ POUŤ U PANNY MARIE POMOCNÉ VE ZLATÝCH HORÁCH
sobota 11. srpna 2018
V jubilejním roce – 300 let od založení poutního místa, je možné získat plnomocné papežské odpustky.
Program: v 11.00 děkovnou mši svatou celebrují biskup Mons Josef Hrdlička se spolubratry;13.30 koncert duchovní hudby; 14.30 sv. požehnání
Doprava: v 8.30 hod. bude vypraven autobus z Jeseníku do Zlatých Hor.
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Z KÁZÁNÍ PAPEŽE FRANTIŠKA (8. 1. 2018)

„Chuť deptat někoho slabšího je od ďábla“, kázal Petrův
nástupce.
„Co je to v našem nitru, že jsme ponoukáni posmívat se těm
slabším? Za takovýmto počínáním stojí ďábel, neboť v něm není
soucit“ – konstatoval Svatý otec.
Komentoval tak část knihy Samuelovy (1 Sam 1,1-8), která vypráví o rodičích tohoto starozákonního proroka, o Elkanovi a Anně. Elkana měl dvě manželky: bezdětnou Annu a
Penninu, která děti měla. Avšak Pennina, místo aby se snažila
Annu těšit, nenechá si uniknout jedinou příležitost, jak Annu
ponížit a bezohledně jí dát najevo, že je bezdětná.
V Bibli se podobné situace vyskytují často, poznamenal
papež a připomněl vztah mezi Abrahamovými ženami Hagar
a bezdětnou Sárou, anebo manželky Joba a Tobiáše posmívající se svým ztrápeným manželům. Postoj zesměšňování slabšího však zaujímají také muži jako např. Goliáš vůči Davidovi.
„Kladu si otázku: jaké je nitro těchto lidí? Co je to v našem nitru, že jsme ponoukáni
pohrdat, být bezohlední a posmívat se těm nejslabším? Je pochopitelné mít spadeno na
někoho silnějšího... třeba když tě svádí závist... ale ti nejslabší?? Co nás to uvnitř ponouká? Je to jakýsi návyk, jako bych měl potřebu někým opovrhovat, abych se cítil bezpečně.
Jakási nutnost...Vyskytuje se to i mezi dětmi“ – pokračoval papež a zavzpomínal na svoje
dětství, kdy ve čtvrti, kde bydlel, žila jistá choromyslná žena jménem Angiolina, která se
celé dny toulala ulicemi. Ženy jí přinášely jídlo či oblečení, ale děti si z ní někdy tropily
žerty. Říkalo se: „Pojďme za Angiolinou, bude legrace.“
Kolik zlomyslnosti je i v dětech, když se navážejí do toho slabšího!
A dnes jsme toho neustále svědky ve školách. Fenomén šikany, napadání slabého, protože je „tlusťoch“ nebo „cizinec“, „černý“... to či ono. Atakování přímo bují mezi dětmi a
mládeží.
Nejenom u Penniny či Hagar nebo manželky Tobiáše či Joba, ale také u dětí. To znamená, že v nás je něco, co nás ponouká napadat slabého. A mám za to, že je to jeden z rysů
prvotního hříchu.“
Možná, že psychologové mají nějaká svoje vysvětlení této zvůle deptat druhého, protože je slabší, avšak já tvrdím, že je to jedna ze stop prvotního hříchu. Takovéto počínání
je dílem satana. V něm totiž není soucit.
A tak jako máme dobrou touhu konat dobro, prokazovat skutky lásky, a říkáme, že „je
to Duch svatý, který nás inspiruje“, tak postřehneme-li v sobě tuto chuť napadnout někoho, protože je slabší, nepochybujme o tom, že je v tom ďábel. Napadání slabého je totiž ďábelské počínání.
„Prosme Pána – uzavíral papež František – aby nám dal milost soucitu. Ten je totiž od
Boha. On s námi má soucit a pomáhá nám na cestě.“ www.cirkev.cz
Hnací silou našeho života je svědomí. Je hlasem Božím, který promlouvá v našem srdci, hlasem dobrého Otce, promlouvajícího k milovaným dětem.
Herbert Madinger
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 29. července: Jakubovice 691; Písařov 892; Domov důchodců sv. Zdislavy
162; Červená Voda 2.688; Janoušov 2.749; Moravský Karlov 170 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 29. července: Klášterec 1.200; Jedlí 1.900; Svébohov 1.800 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
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.
Po svátostném požehnání začne v 15.00 hod. varhanní koncert Ondřeje Muchy.
Ondřej Mucha se vedle koncertní činnosti věnuje chrámové hudbě jako
varhaník a skladatel. Působí v klášterním kostele sv. Jana Nepomuckého v
Prostějově, kde mimo jiné založil cyklus adventních a vánočních koncertů, dále v kostele sv. Petra a Pavla a v chrámu Povýšení sv. Kříže. V oblasti
kompozice se věnuje především tvorbě písní a menších sborových skladeb.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 29. července: Štíty 1.400; Horní Studénky 900; Cotkytle 880 Kč.
V neděli 12.8. bude sbírka na opravy ve Štítech a v Horních Studénkách.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
POZVÁNKA NA ŠTÍTECKOU POUŤ A ŠTÍTECKÉ SLAVNOSTI
10. - 12. 8. 2018
Pátek 10. srpna – obřadní síň MÚ 17.00 slavnostní křest knihy „Štíty – historie a proměny města“
Sobota 11. srpna – kostel Nanebevzetí Panny Marie, 16.00 – předání čestného uznání významným osobnostem města Štíty; 17.00 – Chrámový sbor Křížkovský
Sportovní areál Štíty 20.00 – David Deyl, 21.30 – slavnostní ohňostroj, 21.45 – Davide
Mattioli. Občerstvení zajištěno místními spolky - myslivecká kuchyně, speciality z udírny. Vstup zdarma.
Neděle 12. srpna – kostel Nanebevzetí Panny Marie, 10.30 – mše svatá celebrovaná olomouckým biskupem .
COTKYTLE – v sobotu 11. srpna v 17.00 hod. bude mše sv. s nedělní platností, při ní sbírka na opravy.
P. Jacek Brończyk
***
KATOLICKÝ TÝDENÍK č. 31.
„Jsem přesvědčen, že skutečnými démony dnešní doby nejsou Putin, Trump,. Babiš nebo Zeman – skutečným démonem naší doby je strach,“ napsal P. Ladislav Heryán v závěru své knihy Stopařem na této zemi.(str. 1).
Více se na téma strachu dozvíte na stranách 1, 4 a 5.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 22. a 29. července: Mohelnice 3.449 a 4.262; Úsov 780 a 2.107; Studená
Loučka 658 a 1.159 Kč. Vše dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Souček
Časy mší svatých + text ohlášek naleznete na www.farnostmohelnice.cz
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – P. Petr Přádka, LP 1991, pokračování
Zvon pro farní kostel
O odlití nového zvonu o váze 500-800 kg bylo rozhodnuto na
jaře 1991.
Byla zahájena sbírka financí a materiálu (mědi). Sbírky se mimo
věřících zúčastnili i obyvatelé města a přilehlých obcí.
Kostel sv. Stanislava
Je provedena oprava bývalé hřbitovní brány u kostela sv. Stanislava.
Z kostela musel být odstraněn dřevěný obětní stůl zhotovený sochařem panem Beránkem.
Obětní stůl byl značně napaden červotočem a byly obavy z rozšíření červotoče do lavic a
varhan. Proto byl obětní stůl spálen na farní zahradě.
Pro svou podobu lodi byl předmětem mnoha diskusí.
Pouť do Fatimy a Lurd
Poutníci odjížděli z Mohelnice 16. června v odpoledních hodinách. Po večerní mši svaté
před oltářem Panny Marie ve švýcarském Einsiedeln cestovali celou noc autobusem do La
Salette ve Francii. V krásném prostředí švýcarských Alp ve výšce 1800 m byla v 8.30 hod.
česká mše svatá v kapli „Zjevení Panny Marie dětem Melanii a Maximovi“ ( 19. 9. 1846).
Další nocleh byl v semináři ve městě GIRON. Další zastávka je ve španělském Montserat,
v místě pobytu sv. Ignáce.
Přes Barcelonu pokračujeme k moři, kde jsme pobyli do večerních hodin, odjíždíme směr
Portugalsko do Fatimy, kam přijíždíme v 21.30 hod. Nocujeme pod širým nebem.
22. června: česká mše svatá, večerní křížová cesta.
23. června: mezinárodní mše svatá, celebroval i náš P. Petr Přádka. Večer odjezd do Loyoly.
25. června: česká mše svatá v místní bazilice sv. Ignáce, odjezd do Lurd.
Mše svatá v bazilice, křížová cesta, večerní průvod se svíčkami, návštěva domu sv. Bernadety.
Večer odjezd do Cannes, koupání v moři, odjezd přes San Remo, Monte Carlo do Turina,
zde návštěva baziliky, Turinské plátno, česká mše svatá, večer odjezd domů.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 29. července: Lubník 850; Tatenice 750; Hoštejn 9.537 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici tuto neděli v 18.00 hod.
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 29. července na potřeby farnosti: Loštice 3.056; Moravičany 1.510; Bílá
Lhota 1.108 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti
 V pondělí na svátek Proměnění Páně je mše svatá v Lošticích v 18.00 hod.
 Brigáda na pastorační místnosti bude bývat každé úterý od 14.00 do 17.00 hod.
 K nemocným přijdeme se svatým přijímáním ve čtvrtek dopoledne
LOŠTICE
 Úklid a zdobení kostela je každý pátek od 7.00 hod.
 Sobotní mše svaté v penzionu nebudou, z důvodů rekonstrukce, bývat do půlky srpna.
Prozatím se přesouvají do kostela.
Otec Ján spolu s mládeží organizuje od 27. 8. do 31. 8. 2018 (denně od 8.00 do 16.00 hod.)
příměstský tábor na faře v Lošticích. Cena za jeden den je 50 Kč. Přihlášky najdete vzadu
na stolečku a je nutné je odevzdat do 20. 8. 2018.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

BLAHOPŘÁNÍ
Manželé Ludmila a Mojmír Hajdíkovi
z Postřelmova oslaví ve čtvrtek 9. srpna 2018
významné životní jubileum
– 60 roků ode dne, kdy si navzájem udělili
svátost manželství.
K tomuto výročí jim srdečně blahopřejeme a do dalších let vyprošujeme hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie a
dary Ducha svatého.
Členové živého růžence

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 29. července byla ve Zvoli 5.170 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

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 v kostele sv. Mikuláše bude mše svatá tuto neděli 5. srpna jako obvykle
v 15.00 hod.
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Sbírka z neděle 29. července byla v Zábřeze 9.668 Kč.
Dary: na Haiti 500 Kč.
Dary ze Skaličky – na potřeby kostela 1.572, na Radio Proglas 1.200 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
KLUB PEČUJÍCÍCH –
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V MOHELNICI
Setkání, při němž mají pečující prostor ke sdílení svých zkušeností, ale kde také načerpají nové informace potřebné k péči
o blízkého, proběhne tentokrát v Mohelnici ve středu 15. 8. od
16.00 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 nepřipravena na možné
náročné situace (zhoršení zdravotního stavu i mobility, inkontinenci, zástup při onemocnění, apod.).
Předejít těmto obavám a pečující podpořit a povzbudit je také cílem plánovaného setkání. Srdečně zveme! Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské
služby, tel: 736 509 449.
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. Jednu na plný a jednu na zkrácený pracovní úvazek. 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.).
Nově také, v důsledku odchodu na MD, obsazujeme pozici KOORDINÁTORA / KOORDINÁTORKY PODPORY PEČUJÍCÍCH OSOB. Úkoly vyplývají z až do roku 2020 realizovaného projektu – vyhledávání, sociální poradenství i edukace, doprovázení pečujících
osob, nabízení podpůrných služeb, organizace svépomocných setkání, …
Podrobnosti o všech obsazovaných pozicích zájemci najdou na webu
www.charitazabreh.cz
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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