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19. 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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha Svého Syna
a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci:
upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.
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 34

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý

1: 1 Král 19,4-8
2: Ef 4,30 – 5,2
Ev. Jan 6,41-51
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

Já jsem chléb,
který sestoupil z nebe.
Nikdo nemůže přijít
ke mně,
jestliže ho nepřitáhne
Otec, který mě poslal;
a já ho vzkřísím
v poslední den.

Jan 6,41,
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Úterý 14. srpna

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho

Středa 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Dogma o Nanebevzetí Panny Marie vyhlásil v roce 1950 papež
Pius XII. Podle tohoto dogmatu byla na konci svého pozemského života matka Kristova „vzata s duší i tělem do nebeské slávy“.
Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata
do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva,
aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a smrtí. Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí
na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů: Ve
svém mateřství jsi uchovala panenství, ve své smrti (dosl. usnutí —
pozn. překl.) jsi neopustila svět, ó Matko Boží; dosáhla jsi pramene
života, ty, která jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými modlitbami naše duše od smrti.
(Katechismus čl. 963)
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 9.40 hod.
POUTNÍ SLAVNOST NA HOŘE MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK
Středa 15. srpna – mše svaté v 10.00 a v 17.00 hod.
Neděle 19. srpna
– Mši svatou v 10.00 hod. celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský
– Mši svatou v 15.00 hod. celebruje P. Karel Moravec, rektor poutního kostela
15. PEKAŘOVSKÁ POUŤ – 17. – 19. 8. 2018 (PÁTEK – NEDĚLE)
Pekařovská pouť má za sebou dlouhou řádku let, a protože nad námi neustále drží
ochrannou ruku patronka
místní kaple Panna Maria,
zveme vás i letos, již po patnácté, do této nádherné podhorské osady. Tak jako každoročně bude součástí pouti i Mezinárodní setkání flašinetářů,
kterým bude v pátek pouť zahájena v Ruční papírně Velké Losiny a v neděli v papírně i zakončena.
Hlavní program pouti se uskuteční v Pekařově v sobotu 18. 8. 2018
11.00 hod. – slavnostní zahájení pouti a IX. Mezinárodního setkání flašinetářů
15.00 hod. – mše svatá v kapli Nanebevzetí Panny Marie
16.30 hod. – vystoupení souboru PRAŽSKÝ HRADČANSKÝ ORCHESTR
Páteční akce vystoupení flašinetářů ve Velkých Losinách, doprovodný program v sobotu v Pekařově a nedělní program v Ostružné, v Rapotíně a Velkých Losinách, (vystoupení flašinetářů) a aktuální informace najdete na www.vresovka.cz.
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PATROCINIUM A HODY V ZÁBŘEZE

V pátek 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje, patrona farního a děkanského kostela a ADORAČNÍ DEN ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI.
Začneme mší svatou v 7.00 hod. Poté si jednotlivá společenství rozdělí čas adorace před vystavenou
Eucharistií tak, aby byl farní kostel po celý den otevřený pro všechny, kteří se přijdou s díky, chválou i
prosbami pomodlit před Nejsvětější svátostí.
Den ztišení před Pánem zakončíme mší svatou
v 18.00 hod.
FARNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH proběhne v sobotu 25. srpna 2018 od 15.00 hod.
v zahradě za Katolickým domem.
V rámci farního dne vyhlašujeme soutěž o nejlepší štrůdl (sladký nebo slaný). Štrůdly je
třeba doručit do 15.30 hod., aby měla odborná porota čas je ohodnotit.
Pokud byste přinesli i nějaké jiné hodové dobroty k pohoštění spolufarníků, bude to vítáno – není to však podmínkou. Možnost zakoupení pohoštění, např. párku v rohlíku, piva
i nealka bude samozřejmostí.
Můžete se těšit na odpoledne plné her a zábavy pro malé i velké – na lukostřelbu, jízdu na
poníkovi, malování na obličej, petanque, divadélko, soutěžení pro děti …
Přijďte všichni povykládat a posedět se svými spolubratry/sestrami i se svými kněžími.
		
P. Radek Maláč
PATROCINIUM A HODY – NEDĚLE 26. SRPNA
Mše své v 6.50 a v 8.30 hod. bude s námi slavit otec Władysław Mach SDS, farář z farnosti Klášterec.
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. a večerní mše svatá 18.00 hod. mše svatá.
V sobotu 18.8.2018 budou v Horních Studénkách sezdáni
pan Petr Turek z Horních Studének a slečna Vendula Kašparová z Bohutína.
Gratulujeme a přejeme Boží požehnání.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

O SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE BUDOU BOHOSLUŽBY:
 v úterý 14. srpna v Leštině v 17.00 a v Postřelmově v 18.30 hod.
 ve středu 15. srpna v Chromči v 17.00 hod. a v Lesnici 18.30 hod.
V neděli 19. srpna bude mimořádná sbírka na opravy varhan v Postřelmově (minule
8.300 Kč) a na kostel v Chromči (minule 5.000 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
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JAK DŮLEŽITÉ JE UMĚT ČEKAT
Když filozof Henri Bergson mluvil o čase,
poznamenal: „Je snadné říct, že si chci připravit sklenici slazené vody, ale musím počkat, až
se v ní rozpustí kostka cukru.“ Neměl tehdy na
mysli náš dnešní práškový cukr nebo sladidla,
která vodu osladí v několika vteřinách.
I dnes jsou chvíle, kdy musíme čekat. Musíme čekat, až se nám otevře webová stránka,
musíme čekat, až se upeče chléb v domácí pekárně. A ještě že existují tyto chvíle čekání a prázdna, vždyť se v nich můžeme trochu zasnít, odpočívat nebo promýšlet nové věci!
Naše děti přepínají z jednoho kanálu na druhý, vše je brzy unaví a ani už neumějí jen
tak nic nedělat. To není nějaká nová myšlenka: už Blaise Pascal říkal, že drama člověka
je v tom, že nedokáže být ve svém pokoji a nic nedělat. Vždyť právě v těchto chvílích nicnedělání si můžeme přečíst zajímavou knihu, objevit pěšinku za vesnicí plnou ostružin
nebo odhalit své nadání pro kreslení.
Před televizí netvoříme, dokonce ani nepřemýšlíme. Čekat znamená přemýšlet. Čekat
znamená pozorovat, všímat si, žasnout. Kolik vynálezů vzniklo z jednoduchého, ale dlouhého a trpělivého pozorování!
Čekat také znamená nechat zrát touhu. Kdybych si například nemohla hned koupit
kabelku, na niž mi reklama vyskočila na internetu, možná bych si ji nekoupila vůbec, možná bych si v obchodě našla jinou, která by se mi líbila víc a možná bych z ní teď měla větší
radost. A určitě by mi neležela zapomenutá ve skříni.
Čekat nakonec také znamená vychutnat si. Fastfoody nás nutí hltat jídlo, které je tak
měkké, že už ho skoro ani nekoušeme. Polykáme ho vcelku a vůbec si neuvědomujeme, že
jsme již sytí a jíme příliš. Naše obézní společnost je společností rozmlsaných, a ne společností labužníků, kteří mají čas jídlo obdivovat a vychutnávat si ho.
Když matka rodiny čeká na upečení dortu, dává tomuto dílu určitou hodnotu. Když
student čeká na výsledky své zkoušky, dává hodnotu svému úspěchu; když nemocný čeká
na krevní testy, dává hodnotu svému léčení; když muž čeká na svou milovanou, dává hodnotu tomuto setkání; když žena čeká dítě, dává hodnotu životu... Stojí za to čekat, protože
určité věci stojí za to prožít.
Napadlo nás někdy, že příběh Bible je jedno dlouhé čekání, někdy plné důvěry a jindy
plné netrpělivosti a pochybností? Závěrečná slova Bible jsou: „Ano, přijdu brzy! Amen,
přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22,20).
„Na konci svého čekání,“ píše Guy Gilbert, „uvidím tvář Boha. Každé ráno mu v modlitbě říkám: Kéž tě dokážu očekávat ve všech setkáních dnešního dne.“
Občas se nám velmi uleví, když se nám na výletě z mlhy náhle vynoří rozcestník. Vždyť
bloudění dokáže zmařit celý výlet a na vytoužený vrchol pak můžeme zapomenout, protože už nezbývá dost času. Na rozcestník nejsou kladeny vysoké požadavky. Nemusí být
krásný ani umělecky ztvárněný. Musí jen poskytnout službu, která se od něho očekává. Jde
o to, aby splňoval několik podmínek: je třeba, aby ukazoval správný směr, aby byl čitelný,
a konečně jeho poslání vyžaduje, aby stál na kraji cesty, nikoli uprostřed.
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Bývá tomu tak i na našich životních poutích, že občas potřebujeme člověka plnícího funkci ukazatele cesty. Člověka, za kterého jsme vděčni, když se vynoří z okolní mlhy,
uklidní nás a nasměruje. A pravdou je, že stejné nároky jako na rozcestník v horách klademe i na tohoto člověka.
Je třeba, aby byl pevně ukotven, aby se neodkláněl od svého přesvědčení a aby ukazoval správný směr k cíli. Křivě stojící rozcestníky navádějí vzhůru do iluze nebo dolů do
banality.
Obyčejné rozcestníky na horách by se vlastně mohly stát příležitostí ke zpytování svědomí těchto ukazatelů cest působících v lidské rovině: rodičů, vychovatelů, učitelů, umělců, vědců, duchovních…
www.vira.cz (zpracováno podle knihy Reinhold Stecher, Poselství hor,
kterou vydalo nakladatelství Cesta.)

KŘESŤANSKÝ HUMOR
KOSTEL NEBO FOTBAL?
Když Franta přišel v Horní Lhotě na fotbal, běžela desátá minuta.
Pepík se ho ptá: „Proč jdeš tak pozdě?“
„Nemohl jsem se rozhodnout, jestli půjdu do kostela, nebo na fotbal,“ povídá Franta. „A tak jsem si hodil korunou.“ „Ale to ti nemohlo trvat tak dlouho,“ diví se Pepík. „No,“ říká Franta váhavě,
„musel jsem si hodit 35 krát.“
JAK SE PLNĚ VĚNOVAT STUDIU NÁBOŽENSTVÍ
Dcera přivede domů představit rodičům svého snoubence. Když je mladík o samotě se
svým budoucím tchánem, ten se ho ptá: „Čímpak se živíš, hochu?“
„Studuji náboženství.“ „A jak chceš vydělat na pořádný barák?“ „Soustředím se na svá studia a Bůh nás zaopatří.“ „A za co koupíš mé dceři pořádný snubní prsten?“
„Soustředím se na svá studia a Bůh nás zaopatří.“ A takhle to jde pořád dokola – mladík
pořád omílá, že Bůh je zaopatří. Když to otec vzdá a mladík se odporoučí, přijde do místnosti matka a ptá se, jak to šlo.
Otec říká: „No, ten chlapec nemá žádnou pořádnou práci ani žádné plány do budoucna, jak nějakou sehnat. Ale dobrá zpráva je, že si myslí, že jsem Bůh!“
PROČ NEMÁ ADAM DOKONALOU ŽENU
Hospodin se zeptal Adama: „Adame, proč jsi tak smutný? Copak ti není v ráji dobře?“ „Je
tady dobře, Hospodine, ale trápí mě, že jsem sám.“
„Dobrá, mohu ti dát nádhernou, chytrou a pracovitou společnici, která pro tebe bude sbírat potravu. Bude se starat o tvoje děti tak, že ani jednou k nim nebudeš muset v noci vstávat. Až vynalezneš šaty, tak ti o ně bude pečovat. Bude s tebou vždy ve všem souhlasit a
kdykoliv se nechá snadno rozvášnit. Bude tě milovat od rána do večera.“ „A kolik by mě
taková žena stála?“
„Jednu ruku, jednu nohu a jedno ucho.“
„To je moc velká cena, Hospodine,“ přemýšlí na hlas Adam.
„A co bych mohl dostat za jedno žebro?
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 5. srpna: Jakubovice 959; Písařov 1.024; Domov důchodců sv. Zdislavy
766; Červená Voda – Křížová hora 2.019 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 5. srpna: Klášterec 1.400; Jedlí 1.700 + dar na potřeby farnost 1.000; Svébohov 2.000 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ tuto neděli 12. srpna.
Poutní mše svatá v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.
Po svátostném požehnání začne v 15.00 hod. varhanní koncert Ondřeje Muchy.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 5. srpna: Lubník 980; Tatenice 1.430; Hoštejn 1.460; Koruna 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ oslavíme na Koruně v neděli 19. srpna. Poutní mše svatá bude ve 14.30 hod.
NA FARNÍ DEN V TATENICI jste zváni v neděli 26. srpna.
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH:
V Lubníku bude slavena mše svatá s nedělní platností v sobotu 25. 8. v 18.30 hod.
V Kosově bude mše svatá v neděli 26. srpna v 7.30 hod.
V Hoštejně bude slavena mše svatá v neděli 26. srpna v 9.00 hod.
V Tatenici začne slavení farního dne mší svatou ve 14.00 hod.

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 5. srpna byla ve Zvoli 3.480 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

V Maletíně v kostele sv. Mikuláše bude mše svatá v neděli 19. srpna jako obvykle
v 15.00 hod.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 5. srpna: Štíty 1.390; Horní Studénky 1.200; Cotkytle 540 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Štíty:
 POUTNÍ MŠE SVATÁ v neděli 12. srpna v 10.30 hod. bude sloužena v kostele Nanebevzetí Panny Marie Mons. Antonínem Baslerem, olomouckým pomocným biskupem,
koncelebrována P. Radkem Maláčem, zábřežským děkanem a P. Jackem Brończykem,
místním farářem.
 Ve středu 15. 8. zde bude po mši sv. pobožnost k Panně Marii Fatimské.
V HORNÍCH STUDÉNKÁCH bude ve čtvrtek 16. srpna v 18.00 hod. mše sv. ke Slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie.
P. Jacek Brończyk
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

ÚSOVSKÁ POUŤ

V neděli 19. srpna jste zváni do Úsova na tradiční pouť.
Pouťová mše svatá bude slavena v úsovském kostele sv. Jiljí v 8.00 hod.
Od brzkého rána bude také možnost navštívit bezpočet stánků s rozmanitým zbožím, vyzkoušet atrakce pro pokročilé i
začátečníky a občerstvit se krmí i mokem všeho druhu.
Hlavní pouťová mše ke cti sv. Rochuse bude ve středu 22.
srpna v 16.00 hod. přímo v kapličce sv. Rochuse na kopci za Úsovem.
za farnost Leoš Eckelhart
Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – P. Petr Přádka, LP 1991, pokračování
Puč v SSSR
19. srpna dochází v SSSR (Svaz sovětských socialistických republik) k politickému puči
ortodoxních komunistů. Demokraticky zvolený prezident Michael Gorbačov je zatčen a
internován na Krymu. Je vyhlášen výjimečný stav radou pučistů. Po 78 hod. vlády pučistů
vítězí demokratické síly, pučisté jsou zatčeni, hroutí se komunistická moc v SSSR.
Mohelnický dostavník
Na 16. mohelnickém dostavníku slouží otec Petr Přádka poprvé mši svatou pro účastníky dostavníku.
Odchod P. Petra Přádky
1. září 1991 jsme se po nedělní mši svaté loučili s naším milým otcem Petrem Přádkou.
Přes svůj mladý věk a jen krátké působení v Mohelnici, odvedl poctivou práci po stránce
duchovní i při opravě střechy a fasády farního kostela. Byl oblíben dětmi, mladší, střední
i starší generací. Odešel působit do biskupského gymnázia v Brně.
Bartoš H.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 5. srpna na potřeby farnosti: Loštice 2.903 + 2.000 dar na pastorační
místnost; Moravičany 1.640 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
LOŠTICE
 Brigáda na pastorační místnosti bývá každé úterý od 14.00 do 16.00 hod.
 Sobotní mše svaté v penzionu nebudou. Prozatím se přesouvají do kostela.
MORAVIČANY
Otec Ján spolu s mládeží organizuje od 27. 8. - 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.
PETICE NA OCHRANU MANŽELSTVÍ
Otec arcibiskup Jan i ostatní biskupové prosí o podporu petice na ochranu manželství. Petici můžete podepsat v kostele vzadu na stolku.
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Sbírka z neděle 5. srpna byla v Zábřeze 12.694 Kč.
DARY: na TV NOE 1.000, na Proglas 500, na misie 500 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 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 nepřipravených 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 do roku 2020 z 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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