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21. 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 vedeš úsilí věřících k společnému cíli;
uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ,
aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu,
v čem je pravá radost.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý

Žl 34
1: Joz 24,1-2a.15-17.18b
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

„Pane,
ke komu půjdeme?
Ty máš slova
věčného života,
a my jsme uvěřili
a poznali,
že ty jsi ten
Svatý Boží!“

2: Ef 5,21-32

Jan 6,69
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Ev. Jan 6,60-69

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Památka sv. Moniky
I tento veliký dar jsi, můj Bože a mé Milosrdenství, propůjčil své dobré
služebnici, která mne v lůně svém nosila, že kde jen mohla utišovala
rozepře mezi rozhněvanými a se svářícími. Zachovávala ten způsob, že
co od jedné strany nejhanlivějšího slyšela o druhé, jak umí jedna si stěžovati na druhou nepřítomnou hrubými, jedovatými slovy, vypukne-li
náruživá a dosud neusmířená nízká zášť – nic z toho žádné nepověděla, než co přispělo k jejich smíru...
Byla i ona služebnicí sluhů Tvých. Kdokoliv z nich ji znal, neustával
Tě chválit, ctít a milovat v ní, poněvadž cítil Tvou přítomnost v jejím
srdci, jak dosvědčovaly skutky jejího svatého života. Byla zajisté ženou jednoho muže, rodičům vděčnou službou oplatila, dům svůj zbožně řídila a měla svědectví v dobrých skutcích.
Vychovala své syny tak, že tolikrát je v bolestech znovu rodila, kolikrát je viděla vzdalovat se
od Tebe. Konečně, ó Pane, starala se tak o nás všechny, Tvé služebníky, jimž ve své dobrotě
dovoluješ se tak nazývati, když jsme před její smrtí společně žili v jednotě Tvé lásky a v milosti Tvého křtu, jako by nás všech byla matkou a tak nám sloužila, jako by nás všech byla
dcerou. 		
(Sv. Augustin, Vyznání 9, 9).
Úterý 28. srpna
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa 29. srpna
Památka umučení sv. Jana Křtitele
Pondělí 27. srpna

NAROZENINY OTCE ARCIBISKUPA
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.
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.
Pokud se nezúčastníte oslavy osobně, ale přesto byste chtěli přispět otci arcibiskupovi
„na dárek“, můžete tak učinit v kostele sv. Bartoloměje do označené pokladničky (na
stolku u novin)
PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v úterý 4. září
v 18.00 hod. na Charitě.
P. Radek Maláč

Ohlášky
V sobotu 1. září si v kostele Panny Marie Sněžné v Provodově
vymění svatební sliby
Petr Odstrčil ze Zábřeha a Markéta Hověžáková z Vlachovic
Gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání
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ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Prázdniny se přehouply do druhé půli a Česká křesťanská akademie vás
chce seznámit s připravovanými přednáškami, abyste si mohli včas rezervovat termíny ve svých diářích. Nejprve mi však dovolte splatit jeden
dluh. Někteří jste po přednášce projevili zájem o prezentaci Ing. Stanislava Melichara „Poutní cesta Komenského“. Stáhnout si ji můžete zde:
https://1drv.ms/b/s!AhbU0Sshtvhmh8sm8OJ67PTBHt2Q2A
V září v rámci Dnů evropského dědictví se můžete těšit na přednášku
Mgr. Vlastislava Stejskala „Cesta ke vzniku Českobratrské církve evangelické“ ve středu 12. 9. ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2.
V říjnu nás PhDr. Jitka Jonová, Th.D. seznámí s osudy „Katolické církve v době První československé republiky“. Přednáška se uskuteční v úterý 9. 10. v Katolickém domě.
		
Za ČKA Jana A. Nováková

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 12. a 19. srpna: Mohelnice 4.429 a 4.091; Úsov 981 a 950; Studená Loučka
545 a 413 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček

MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK 30. 8. – 2. 9. 2018
Na přelomu srpna a září se v Moravacampu uskuteční
43. ročník festivalu Mohelnický dostavník. Festival nabídne čtyři dny plné trampské, country a folkové hudby
v zázemí našeho kempu a blízkého okolí.
Další informace včetně vstupenek najdete na:
http://www.mohelnickydostavnik.cz
Z Mohelnické farní kroniky 1991- dokončení - Stanislav Peroutka
17. září sloužil ve farním kostele mši svatou olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička, při které posvětil sošku Panny Marie, dovezenou poutníky z Fatimy.
Úmrtí arcibiskupa – Olomoucký arcibiskup Msgr. ThDr. František Vaňák umírá 14. září
1991.
Zánik SSSR – 21. prosince zanikl po sedmdesátileté existenci SSSR. Stalo se tak po rozhodnutí vedoucích představitelů 11 svazových republik bývalého svazu na vrcholném jednání v ALMA-ATĚ. Současně vyhlásili Společenství nezávislých států SNS. Odstupuje
prezident SSSR pan Gorbačov. Zahraniční závazky SSSR přejímá na sebe Rusko.
Výuka náboženství – po dlouhé době nesvobody se vyučování náboženství vrací na školy. Při vyučování pomáhá paní katechetka Věra Kaplová. Ze třech mohelnický škol se přihlásilo 50 žáků.
Vánoce – na půlnoční mši svaté a na Boží Hod zpíval chrámový sbor pod vedením
MVDr. Víta Tichého Českou mši vánoční „Pastýři u Betléma“ od Františka Šimíčka. Na
svátek sv. Štěpána zpíval MEANDR.
Počasí o Vánocích – na Štědrý den prší do sněhu, večer se ochlazuje a padá sníh při silném větru. Po oba svátky je chladno a padá sníh.
Bartoš H.
3

PAPEŽ MLADÝM:
NEBOJTE SE DÁT PRAVOU LÁSKU NA PRVNÍ MÍSTO
11. - 12. 8. 2018 proběhlo v Římě předsynodální setkání italské mládeže s papežem Františkem a italskými biskupy. Během modlitební vigilie odpověděl papež mladým poutníkům na tři otázky, jejichž zkrácené odpovědi přinášíme.
2. V ŽIVOTĚ JE POTŘEBA DÁT VŽDY LÁSKU, PRAVOU LÁSKU NA PRVNÍ MÍSTO
Další téma se týkalo problému rozlišování povolání
a nastolila ho 24letá Martina. Ve své otázce uvedla: „Vnímám, že dospělí ode mě očekávají toto: nejprve dostuduj
a teprve pak začni žít jako ´člověk´.“ Sen mít autentický
vztah a založit rodinu je dospělými často považován za
méně důležitý a podřízený profesionální realizaci.
Papež ocenil odvahu Martiny a řekl: „Vložila jsi prst
do rány: rozhodnout se pro jednoho člověka na celý život, vybrat si lásku…“ „Milí mladí, svoboda každého je
velkým darem, který jste obdrželi a který máte ochraňovat
a nechat ho růst… Svoboda nepřipouští polovičatost.“
Pravá láska přichází, kdy chce, a je potřeba rozlišovat pravou lásku od pouhého
vzplanutí tvářícího se jako láska. Je potřeba mít odvahu mluvit o lásce. „Láska je život, a pokud láska přijde dnes, proč čekat tři, čtyři, pět let, aby dorostla a ustálila se?,“ pokračoval papež
František a obrátil se k rodičům, aby pomohli lásce mladých dozrávat a neodsouvali ji
s výmluvou: „Ne, protože, když se vdáš nebo oženíš nyní, přijdou děti a nebudeš moci budovat
svoji kariéru a kolik úsilí jsme do tebe vynaložili… Takové příběhy známe všichni… V životě je
potřeba dát vždy lásku, pravou lásku na první místo: a zde se musíte naučit rozlišovat, kdy
se jedná o pravou lásku a kdy jde o pouhé vzplanutí.“
„Největším nepřítelem lásky není jen to, že se jí nedovolí růst a dá se přednost kariéře, ale
dvojí život. Oblíbíš-li si totiž dvojí život, láska se vytratí,“ pokračoval dále Svatý otec.
V opravdové lásce mají muž i žena určitý úkol a tím je úplnost. Láska netoleruje polovičatost: buď všechno anebo nic. „Láska musí být upřímná, otevřená a odvážná. V lásce
se vkládá na oheň celé tělo: tak tomu říkáme u nás v Argentině,“ uvedl dále papež František
a připomněl biblickou citaci: „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a
stanou se jedním tělem.“ Proto oba dva, společně, se stávají obrazem Božím. Muž nemůže růst sám v manželství, pokud mu v tom manželka nepomáhá a ani žena nemůže růst
v manželství bez pomoci svého manžela. A tato jedna znamená „stát se jedním tělem“:
stát se jedním, neboť člověk roste skrze druhého.
Na závěr této otázky připomněl Svatý otec příběh muže z evangelia, který prodal všechno, aby si mohl koupit drahocennou perlu: „Láska je toto: prodat všechno, abychom si mohli koupit tuto drahocennou perlu. Všechno. Proto láska je věrná. Pokud v ní je nevěra, není to
láska, nebo je nemocná, malá a neroste. Prodat všechno pro jednu věc… Nemějte strach myslet
na lásku: na lásku, která riskuje, je věrná, vede k vzájemnému růstu… a je plodná… Děti jsou
ovocem pravé lásky. Riskujte pro lásku!“ (Třetí odpověď příště)
(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 19. srpna: Jakubovice – pouť 1.227 + na Haiti 451; Písařov 1.696; Domov
důchodců sv. Zdislavy 268; Červená Voda 2.915 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
POUŤ NA MORAVSKÉM KARLOVĚ je tuto neděli 26. srpna. Poutní mše svatá
v 10.00 hod.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle12. a 19. srpna: Klášterec 1.200 a ? Jedlí 2.000 a na opravy 4.600; Svébohov 4.100 a na opravy 5.700 Kč
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
V sobotu 8. září oslavíme 300 let od vysvěcení (Ferdin. Maria Chotek)
kaple sv. Fabiána a Šebestiána v Drozdově.
Mši svatou, při které budou také požehnány dva obrazy andělů od malířky MgA. Kateřiny Miler, budou slavit otcové Wladyslav Mach a Lev Eliáš
Cap. Po mši svaté bude možnost zakoupit si zmenšené kopie těchto obrazů.
Mše svatá bude slavena také v neděli 9. září v 8.00 hod., celebruje P. František Eliáš.
OSLAVY OBCE SVÉBOHOV. V roce, kdy slavíme 100 let Československa, vás v sobotu
8. září 2018 zveme na sjezd rodáků a přátel obce.
Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 13.00 hod.; 14.00 hod. žehnání opraveného kříže na křižovatce, vysazení lípy, odhalení památníku padlým; 14.30 hod. kulturní
program za obecním domem.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 19. srpna: Lubník 1.180; Tatenice 1.430; Hoštejn 1.200; Kosov 850 (minule 1.550) Koruna – pouť 810 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
NA FARNÍ DEN V TATENICI jste zváni tuto neděli 26. srpna.
Slavení farního dne začneme mší svatou ve14.00 hod. Po skončení mše svaté se přesuneme
na farní dvůr. Občerstvení je zajištěno.
Farní den, při dobrém počasí, zakončí po půl deváté ohňostroj.
Všichni jste srdečně zváni.
P. Jaroslav Přibyl
***
SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ
V sobotu 8. září v 9.30 hod. bude v kostele sv. Martina v Rohli Svatohubertská troubená
mše sloužená za všechny živé a zemřelé myslivce, lesníky, přátele přírody a jejich rodiny.
Hlavní celebrant emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička, koncelebrant otec František Eliáš.
Hudební doprovod: Trubači Zábřeh a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta. Po skončení mše bude pro všechny připraveno pohoštění v zahradě kulturního domu v Rohli.
		
K účasti srdečně zve MUDr. Antonín Kutálek
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FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 19. srpna byla ve Zvoli 4.280 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU
1. září o první sobotě v měsíci se vydáme na Vřesovou studánku.
Autobus ze Zvole na Červenohorské sedlo vyjede v 10.00 hod. z Rájce, v 10.10 hod. přibere poutníky ze Zvoli (případně zajede až do Lukavice). Přes Jestřebí (10.20 hod.) sjedeme do Zábřeha a naproti polikliniky v 10.30 hod. bude zastávka pro zábřežské zájemce.
Z Červenohorského sedla půjdeme pěšky a pro ty, jimž to zdraví nedovoluje, bude až na Vřesovou studánku zajištěna doprava.
Mše svatá na Vřesové studánce začne na nově vybudovaném oltáři
ve 14.30 hod.
I když ještě budou horka, pro nás to žádný problém nebude, protože autobus je klimatizovaný a teplota na horách příjemná. Pokud máte zájem o společnou
dopravu, hlaste se neprodleně. Ve Zvoli se hlaste v zákristii a na vesnicích u kostelníků.
Cena 100 Kč, ministranti a schola zdarma. Pokud se budete chtít přidat ze Zábřeha, hlaste
se zavčas u paní Lexmanové (731 626 509).
Pro jistotu ke svačině přibalte pláštěnku kdyby foukalo nebo pršelo, pokud se ochladí, přibalte i svetr.
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.
P. František Eliáš
PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH / PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. V pondělí
10. září v 18.00 hod. se poprvé sejdu s těmi, kteří chtějí přijmout křest anebo se připravit
na biřmování.
P. František Eliáš
POUŤ NA TURZOVKU se uskuteční v sobotu 15. 9. 2018.
Cena 350 Kč, odjezd v 5.00 hod. z Jestřebí; 5.10 hod. z Valové; 5.15 hod. ze Zvole. Hlásit
se můžete na tel. čísle: 608 311 469.
Na společně prožitou pouť se těší Helena Pěničková
MARIÁNSKÝ MĚSÍC ŘÍJEN - LA SALETTE
Po několikaleté odmlce se letos opět vydáme společně
autobusem 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,
cena 6.000 Kč. Přihlášky u paní Lexmanové na faře v Zábřeze (tel. 731 626 509).
Rozpis bohoslužeb a další informace najdete na www.farnostzvole.cz.
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 19. srpna: Loštice 4.082; Moravičany 1.763 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK.
Koncert skupiny „Devítka“ v rámci Mohelnického dostavníku bude
v pátek 31. srpna v 19.00 hod. v kostele sv. Prokopa v Lošticích.
Mše svatá v pátek 31. srpna začíná v 17.00 hod.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA bude v neděli 2. září v Lesnici (minule 4.973 Kč) a v Chromči na farní kostel (minule 2.820 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
O první sobotě v září 1. 9. bude v Postřelmově v 9.00 hod. Večeřadlo – mariánská pobožnost. Všichni jsou srdečně zváni.
V neděli 2. září požehnáme dětem a školám do nového školního roku. Děti ať si vezmou
školní aktovky a před mší svatou je položí před obětní stůl.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 19. srpna: Štíty 1.750; Horní Studénky 920; Cotkytle 1.900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
Ve Štítech v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude v sobotu 1. září v 8.00 hod. pobožnost Mariánského večeřadla.
V Horních Studénkách bude v sobotu 1. září v 7.30 hod. pobožnost k Panně Marii Fatimské.
NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2018/2019. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o výuku
náboženství svých dětí, které se bude vyučovat ve Štítech a v Horních Studénkách, aby si
vyzvedli přihlášky v kostele ve Štítech, v Horních Studénkách a v Cotkytli. Vyplněné přihlášky odevzdejte do schránky na faře.
P. Jacek Brończyk
***
KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 34
Stránky 4 a 5 rozebírají téma: manželství je celoživotní dílo: Chystáme svatbu! Sdělujeme
si tu krásnou zprávu. Kolikrát ale myslíme spíš na to, jestli už máme šaty, hostinu, hudbu,
výslužky. Vlastní příprava na život v manželství tak, jak o ní stále naléhavěji hovoří církev,
jako by zůstávala v pozadí.
Zajímavá je také str. 8, která pod nadpisem FELIX DAVÍDEK A SKRYTÁ CÍRKEV přibližuje jednu z nejvýraznějších osobností hnutí podzemní církve v totalitní době.
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Sbírka z neděle 19. srpna byla v Zábřeze 12.125 + na dárek pro otce arcibiskupa 2.754 Kč. 		
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
SBÍRKA NA POMOC SESTRÁM ŠEDOVÝM Z HYNČINY
Obec Hynčina a Charita Zábřeh společně vyhlásily veřejnou finanční
sbírku na pomoc sestrám Šedovým, které v noci z 13. na 14. srpna 2018
přišly prakticky o všechno. Velký požár jim vzal nejen střechu nad hlavou,
ale sežehl také veškeré vybavení domácnosti i jejich osobní věci. Nepřežila většina domácích zvířat, se kterými byly obě ženy v hospodářství velmi
úzce spjaty. I přes snahu 11 hasičských jednotek jsou části zachráněných
budov natolik poškozené, že se dá očekávat jejich demolice.
Veřejná finanční sbírka je určena na pomoc s obnovením obydlí či pořízením adekvátní
bytové náhrady, potřebného vybavení a osobních věcí. Lidé se tak mohou svobodně a solidárně podílet na odstranění následků tohoto neštěstí.
Přispět lze: Hotovostí předanou oproti zápisu do sběrací listiny (výhodnější pro vyšší finanční částky, bude vydáno potvrzení pro uplatnění odečtu z daní) anebo do zapečetěné
pokladničky (dar je pak považován za anonymní a potvrzení o něm nelze vystavit).
Sběrací listiny i pokladničky jsou dostupné na podatelně Obecního úřadu v Hynčině
v úředních hodinách PO, ST: 8.30-19.00 hod.; ÚT, ČT, PÁ: 8:30-13:00 hod.; a v recepci
Charity Zábřeh, Žižkova 15, ve všední dny 7.00-16.30 hod.
Bezhotovostně bankovním převodem na sbírkový účet č.
5577830001/5500 pod variabilním symbolem 14082018 (pokud potřebujete potvrzení,
napište si o ně prosím na email: ucetni@charitazabreh.cz). Speciální transparentní účet
je vedený u Raiffeisenbanky v Šumperku a na
webu Charity je zveřejněn, ke kontrole operací
na něm, přímý proklik.
Společná sbírka potrvá do 15. listopadu 2018,
její výtěžek bude předán sestrám Heleně a Marii
Šedovým a využití – čerpání daru – podrobně
zdokladováno.
Věříme, že takto těžká situace nenechá celou
řadu lidí chladnými a rozhodnou se pomoci.
Stačí okamžik a život se ubírá jiným směrem
– vždyť neštěstí nechodí po horách, ale po lidech a nikdy nevíme, kdy „zazvoní“ i u nás.
Naše podaná ruka je příslibem, že ani my nezůstaneme v budoucnu ve svém trápení sami.
Více informací na 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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