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SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština
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 Otče, tys poslal světu svého Syna a Svatého Ducha,
a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám,
abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu
a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách.
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 8 Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
1: Př 8,22-31
2: Řím 5,1-5
Ev. Jan 16,12-15
Ordinárium: Ebenovo č. 504; příště latinské č. 509

Když se zahledím
na tvá nebesa,
dílo tvých prstů, –
na měsíc, na hvězdy,
které jsi stvořil:
Co je člověk,
že na něho myslíš,
co je smrtelník,
že se o něho staráš?

Žl 8
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NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
NA MĚSÍC ČERVEN 2019
Abychom v plnosti otevřeli svá srdce Duchu Svatému proudícímu z Kristova Srdce.
SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 20. června SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 17.30 hod.
V roce 1263 při pouti českého kněze Petra do Říma, který si chtěl
vyprosit osvobození od svých pochybností při transsubstanciaci
(přepodstatnění chleba a vína), došlo v italské Bolseně k církevní
události, která vyvracela pochybnosti dotyčného kněze o přítomnosti Krista v Hostii.
Kněz o tom podal zprávu papeži, který byl právě v blízkém Orvietě. Papež Urban IV. nechal celou událost prozkoumat a roku 1264
ustanovil eucharistický svátek pro celou církev.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA V ZÁBŘEZE

Slavení slavnosti Těla a Krve Páně vyvrcholí v neděli 23. června
průvodem Božího těla. Ranní mše svatá v 7.00 hod. výjimečně
nebude.
Po mši svaté, která začíná v 8.30 hod., bude vystavena Nejsvětější
svátost a budeme pokračovat průvodem Božího těla ke třem oltářům, kde budou krátké pobožnosti. První oltář bude před kostelem sv. Bartoloměje, druhý u Mariánského sloupu a třetí u kostela
sv. Barbory, kde průvod Božího těla končí.
Cílem eucharistických průvodů není ani demonstrace naší víry, ani vystrojení velkolepé
podívané, ale prohloubení schopnosti věřících žít z Eucharistie. Vyjádříme svoji úctu a
vděčnost Kristu přítomnému v Eucharistii a budeme vyprošovat Boží požehnání pro celou naši farnost i město Zábřeh
V pátek 21. června po večerní mši svaté v kostele sv. Bartoloměje bude adorace s možností přijmout přímluvné modlitby.

POUŤ K MARII GORETTI 22. 6. 2019
Srdečně zveme všechny mladé na pěší pouť do Hoštejna.
V 8.30 hod. se sejdeme na vlakovém nádraží v Zábřeze. S sebou
dobré boty, oblečení a svačinu na cestu.
Čeká nás adorace v Pobučí s otcem Kristiánem Libantem
z Loštic a putování se sestřičkami boromejkami. Pouť zakončíme mší svatou v kostele sv. Anny v Hoštejně, ve kterém je obraz
sv. Marie Goretti uctíván.
Přihlaste se na https://mladez-zabreh.webnode.cz.
Těšíme se na vás.
animátoři Zábřeh
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DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ PŘIPOMENOU TŘI VÝROČÍ

Letos uplyne dvacet let od prvního
ročníku Dnů lidí dobré vůle. Ty se konají každoročně ve dnech 4. a 5. července u příležitosti státního svátku
Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila
a Metoděje. Letos si na Velehradě navíc připomeneme i tři důležitá výročí
– 1.150 let od smrti sv. Cyrila a současně jmenování prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje, 200. výročí jmenování Jana Rudolfa Habsbursko-Lotrinského olomouckým arcibiskupem a 30. výročí svatořečení Anežky České.
Oslavy státního svátku České republiky budou zahájeny 4. července v 17.40 Modlitbou za
vlast, která se bude konat v bazilice ve spolupráci s Armádou ČR. V 19.30 hodin pak začne
na pódiu před bazilikou slavnostní benefiční koncert Večer lidí dobré vůle, kterým provede duo Barbora Černošková a Filip Tomsa.
Dny lidí dobré vůle 2019 vyvrcholí v pátek 5. července v 10.30 na nádvoří před bazilikou
Slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem a kazatelem bude apoštolský nuncius
a diplomatický zástupce Vatikánu v ČR Charles Daniel Balvo. Koncelebrovat budou biskupové nejen z Čech, Moravy a Slezska, ale také ze zahraničí.

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA U PŘÍLEŽITOSTI
30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY
Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. Vám nabízí možnost zúčastnit se národní pouti do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky a společně s našimi biskupy poděkovat za dar
svobody a vyprošovat duchovní obrodu naší země.
10. 11. - 14. 11. 2019 autobusová doprava – cena 5.900 Kč
11. 11. - 15. 11. 2019 letecká doprava – cena 12.200 Kč
Několik posledních míst nabízíme na poutní zájezd do Bavorska s duchovním doprovodem Mons. Pavla Posáda v termínu 8. 7. - 13. 7. 2019, cena 12.700 Kč.
Více informací na www.awertour.cz nebo v kanceláři CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh,
mob.: 731 626 506.
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

Ohlášky
V sobotu 22. června přijmou svátost manželství
v kostele sv. Barbory v Zábřeze

Ing. Martin Janků z Jestřebí a Bc. Ľubica Rollerová ze Zábřeha
Do společného života přejeme Boží požehnání

PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH
Pěší pouť se uskuteční ve dnech: sobota 22. a neděle 23. června. Podrobnější informace
na tel. 739 957 933.
Radomír Friedl
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POUŤ RODIČŮ, KTEŘÍ PŘIŠLI O DÍTĚ
Pouť rodičů, kteří přišli o dítě, proběhne 7. - 8. 9. 2019 na Hoře Matky Boží v Králíkách. Pouť pořádá hospic Dítě v srdci a je, po prvních
dvou hojně navštívených ročnících, pořádaná již potřetí. Rodiče se po
ztrátě dítěte mohou setkat s lidmi, kteří jim mohou porozumět, protože prošli něčím velice podobným; mohou si promluvit s někým, kdo
má odstup a pochopení (kněz, terapeut, řeholní sestra) a současně odevzdat svou bolest v modlitbě.
„Myslíme si, že mluvit o smrti dítěte (třebaže žilo pouze pár týdnů v těle
matky) je v naší společnosti tabu. Rodiče o svých dětech, které odešly, často mluvit nechtějí, a
když chtějí, často není s kým. Bolest, kterou partneři prožívají, se také násobí ztrátou přátel,
kteří ze strachu, aby něco neřekli špatně, přestanou komunikovat úplně. Tato pouť je určená všem, jejichž rodina prošla ztrátou miminka. Nejintenzivněji samozřejmě ztrátu prožívá
matka a otec. To ale nijak neumenšuje bolest jejich rodičů a třeba i sourozenců, kteří se také
na vnuka/neteř/synovce, těšili, a na jejichž bolest často okolí ohled nebere, a kteří se ani neodvažují o pomoc požádat,“ říká Petra Kolčavová, členka hospice.
Dotazy a přihlášky je možné posílat na email marie@ditevsrdci.cz nebo petra@ditevsrdci.cz.
MARIÁNSKÝ SLOUP – STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ PRAHA
Dne 8. června se odehrála ekumenická modlitba za obnovu
Mariánského sloupu.
Modlitbu vedli kněz Církve římsko-katolické Tomáš Holý a
kněz Církve československé husitské Rudolf Valenta, který
se mimo jiné pomodlil modlitbu Mistra Jana Husa k Panně Marii.
V pondělí 10. 6. začala cesta obnoveného Mariánského
sloupu lodí do Prahy. Průběžné informace o cestě Mariánského sloupu a dalších událostech můžete sledovat na
webu: https://marianskysloup.info/.
Tuto sobotu, 15. června v 16.00 hodin se na Staroměstském
náměstí v Praze koná (konala) ekumenická modlitba na
místě strženého Mariánského sloupu.
Ekumenická modlitba má otupit tvrzení některých odpůrců, že jde o protireformační
symbol, související s pobělohorskou rekatolizací, pro evangelíky a husity nepřijatelný.
Připojme se k modlitbám a vyjádřeme tak svou podporu obnově Mariánského sloupu. 		
		
Red.

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 9. června na církevní školství: Domov důchodců sv. Zdislavy 362; Jakubovice 1.310; Písařov 1.956; Červená Voda 3.433 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 9. června na církevní školství: Loštice 3.363; Moravičany 7.437; Bílá Lhota 1.567 Kč. Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 Dnes, v neděli 16. 6. o Slavnosti Nejsvětější Trojice bude v kapli v Doubravici v 15.00
hod. sloužena výroční mše sv. za živé a zemřelé obyvatele Doubravice.
 V úterý ráno mše sv. v Lošticích nebude, z důvodu poutě kněží na Svatý Hostýn.
 V neděli 23. června v 10.00 hod. vás zveme na hřiště, na mši svatou při příležitosti
LOŠTICKÝCH SLAVNOSTÍ HUDBY A TVARŮŽKŮ. V tuto neděli mše svatá v Paloníně nebude.
 LOŠTICKÉ HODY KE CTI SV. PROKOPA budeme slavit v neděli 7. 7. 2019. Na
loštické hody bychom chtěli požehnat pastorační místnost.
MORAVIČANY
 Farní stanování v Moravičanech proběhne v termínu 21. - 27. 7. 2019 na téma Letopisy Narnie. Máme poslední volná místa. Prosíme o urychlené odevzdání přihlášek.
 Zveme na Večer chval s adorací za studenty a mládež. Večer chval na poděkování za uplynulý školní rok
se bude konat v pátek 21. června ve 20.30 hod. v kostele
sv. Jiří v Moravičanech. Hudebně doprovází studenti.
 Na moravičanské faře postupují stavební práce na
Komunitním centru Beseda. Tento projekt je podpořen grantem Nadace Via v programu Živá Komunita
(ve výši 71.000 Kč). Informace o tom, jak můžete přiložit ruce k dílu, naleznete na nové nástěnce u kostela
nebo na propagačních letácích v kostele. Budeme rádi
za Vaši přízeň. Již nyní děkujeme všem, kteří tento záměr podporují a pomáhají s vytvořením společenského prostoru pro setkávání, vzdělávání a rozvoj aktivit v této farnosti a obci.
Pro farnosti Moravičany, Loštice a Bílá Lhota aktuálně vzniká nová webová stránka,
kde již brzy naleznete veškeré důležité informace z našich farností. V příštích týdnech
tento web spustíme a zveřejníme platnou adresu.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 2. června a 9. června na církevní školství:
Mohelnice 5.452 a 6.753; Úsov 1.166 a 1.753; Studená Loučka 560 a 1.412 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
V úterý 25. 6. ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 9. června na církevní školství: Klášterec 2.000; Svébohov 2.500; Jedlí
1.650 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
JEDLÍ
Přijměte pozvání na tradiční POUŤ KE KAPLIČCE ZA HOROU K OSLAVĚ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, která bude letos tuto neděli 16. června 2019. Pobožnost začne ve 14.30
hod. Drobné občerstvení zajištěno.
POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI oslavíme v Jedlí v neděli 23. 6. 2019 při mši svaté v 9 hod.
Svátostné požehnání ve 14 hod.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ budeme slavit: ve Svébohově ve středu 19. 6. v 19 hod.
Po mši svaté bude následovat průvod k oltářům, v Jedlí ve středu 19. 6. v 17 hod., a v Klášterci ve čtvrtek 20. 6. v 18 hod.
Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého hudebního fondu uvádí tuto
neděli 16. června v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu koncert s názvem
„Mistři komorní hudby“. Účinkuje TRIO GIDEON (Pavel Wallinger – housle, Karel Plocek – viola, Jan Škrdlík – violoncello)

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ oslavíme ve čtvrtek v Chromči mší svatou v 17.00
a průvodem obcí v 18.00 hodin. V neděli v Postřelmově mší svatou v 8.00 a průvodem
obcí v 9.00 a v Lesnici mší svatou v 10.30 a průvodem obcí v 11.30 hodin.
 Ve středu bude BIBLICKÁ HODINA v Postřelmově na faře od 19.30 hodin. Všichni
jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

Ohlášky

V sobotu 22. 6. v Postřelmově v 10.30 hodin budou sezdáni
slečna Pavla Hufová z Postřelmova a pan František Pivnička ze Studené Loučky.
Gratulujeme a přejeme od Pána Boha trvalou vzájemnou lásku a porozumění.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 9. června na církevní školství: Štíty 2.100; Horní Studénky 1.465; Cotkytle 480 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
V neděli 23. 6. bude mše sv. ze Slavnosti Těla a Krve Páně:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod.
		
P. Jacek Brończyk
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HORNÍ STUDÉNKY
Pojďte s námi za hvězdami
Srdečně zveme děti i dospělé v pátek 21. června na večerní
pěší výlet na Olšanské hory. Sraz u kostela v Horních Studénkách je v 18.30 hod.
Buřty na opečení a občerstvení s sebou. Při zpáteční cestě bude
výklad o hvězdách.
farníci z Horních Studének
11. ROČNÍK SETKÁNÍ NA POMEZÍ ČECH A MORAVY
29. 6. 2019
Přírodní prostředí obce Valteřice u Výprachtic
12.00 mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích,
13.30 slavnostní zahájení; odpoledne koncerty a doprovodný
program. Více na www.stity.cz

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 9. června na církevní školství: Lubník 1.550; Tatenice 3.850; Hoštejn
2.700; Kosov 800 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ ke cti sv. Jana Křtitele v Tatenici bude v neděli 23. června v 10.00 hod.
ZMĚNA MŠÍ SVATÝCH:
V Lubníku bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 22. června v 18.30 hod.
V neděli 23. června budou mše svaté v Kosově v 7.15 a v Hoštejně v 8.30 hod.
POUŤ ke cti sv. Petra a Pavla bude v neděli 30. června v 10.00 hod.
ZMĚNA MŠÍ SVATÝCH:
Hoštejn v neděli 30. 6. v 8.30 hod.; v Tatenici, Kosově a na Koruně mše svatá slavena nebude (ani v sobotu s nedělní platností)

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 9. června byla sbírka na církevní školství ve výši Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

Mše svatá o Slavnosti Těla a Krve Páně bude ve Zvoli ve čtvrtek 20. června v 17.30 hod.
MALETÍN
Tuto neděli 16. června v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA
Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa
v Maletíně, můžete si ho objednat. Po dohodě bude dřevo od srpna do listopadu 2019
zpracováno a připraveno na pile v Postřelmůvku.
František Eliáš 731 626 500
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TUTO NEDĚLI JE VE FARNOSTI ZÁBŘEH SBÍRKA NA DEVÍTKU
Sbírky z neděle 9. června na církevní školství: Zábřeh 14.016; Rovensko 1.082; Postřelmůvek 600 Kč. DARY: na TV NOE 500; na církevní školství 1.000; na potřeby farnosti
1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
BRIGÁDA NA PRÁZDNINY
Je vám 18 let a více? Aktivně a rádi řídíte automobil? Rádi pomáháte druhým? Hledáte brigádu na letní prázdniny? Právě vás hledáme!
Pro naše Středisko osobní asistence a odlehčovací služby a Charitní pečovatelskou službu hledáme v rámci brigádní výpomoci na letní měsíce 2019 na pozice osobní asistentka,
pracovnice odlehčovacích služeb a pečovatelka (dopomoc s nákupy, aktivizační programy, podávání stravy, dopomoc s hygienou). Hodinová odměna je 109,40 Kč, resp. 104,10
Kč (pozice pečovatelky), místo výkonu práce v teritoriu Charity Zábřeh, převážně Zábřežsko, Mohelnicko a Lošticko. Pokud vás nabídka zaujme, lze více informací získat u vedoucí Střediska osobní asistence paní Kristýny Haltmarové, DiS.: 736 509 439, e-mail: osobni.
asistence@charitazabreh.cz, nebo u vedoucí Charitní pečovatelské služby Mgr. Ludmily
Ryšavé, tel: 736 509 449, e-mail: pecovatelska@charitazabreh.cz.
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V ZÁBŘEZE. Zveme vás ve středu 19. 6. 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, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat síly. Dopřejte si pro sebe tento čas. Více
informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V MOHELNICI. Uskuteční se ve středu 19. 6. od 16 hodin
v budově Městského úřadu Mohelnice (jídelna v přízemí budovy). Pokud jste se již svépomocné skupiny zúčastnili, víte, že se zde setkáte
s lidmi, kteří se také věnují péči o svého blízkého, prožívají stejné nebo
podobné starosti a tedy rozumí tomu, co prožíváte i vy. Podpoří vás odborníci, jejichž rady
vám pomohou při péči, a pokud s péčí začínáte, dají vám mnoho užitečných rad, jak tuto
situaci zvládnout. Pozvěte pečující, o kterých víte, ale kteří ještě neví o této možnosti pomoci a podpory. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské
služby, tel: 736 509 449.
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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