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12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě;
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec
a nikdy nás nepřestáváš vést.
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

Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!

1: Zach 12,10-11
2: Gal 3,26-29
Ordinárium: latinské č. 509, příště Olejníkovo č. 502

„Kdo chce jít za mnou,
ať zapře sám sebe,
den co den bere na sebe
svůj kříž a následuje mě.
Neboť kdo by chtěl
svůj život zachránit,
ztratí ho, ale kdo svůj život
pro mě ztratí, zachrání si ho.“

Lk 9,24
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Ev. Lk 9,18-24

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 24. června Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Mše svatá v Zábřeze v 9.25 hod.
Pátek 28. června Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Mše svaté v Zábřeze v 7.00 a v 17.30 hod.
Sobota 29. června Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Mše v Zábřeze v 7.00 hod.
VARHANNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ZÁBŘEH
Ve středu 26. června 2019 v 17.00 hodin se v chrámu sv. Bartoloměje představí žáci zábřežské ZUŠ: Lubomír Friedl, Jakub
Haltmar, František Dvořák a Vojtěch Bartoš. Na programu budou skladby J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho, L. Vierna, Ch. Widora, L. Böelmanna a soudobého U. Körnna a L. Sobotky. Srdečně vás zveme.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO vás v úterý
25. 6. v 8.30 hod. zve na Mejdan v Hnízdě aneb prázdniny jsou tu!
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 29. 6. 2019 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:
Mgr. Ondřej Talaš z farnosti Uherský Brod
Mgr. Ing. Jan Faltýnek z farnosti Lipník
Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost Božích
milostí!
POUŤ V RÁJEČKU. V pátek 5. července oslavíme svátek sv.
Cyrila a Metoděje. Dovoluji si vás, tak jako každoročně, pozvat
do Ráječka ke společné oslavě těchto apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v 11 hodin mší svatou, kterou bude celebrovat
někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka. Hudbou a
zpěvem jí doprovodí schola od sv. Bartoloměje. Slavnost pak
bude v hasičském areálu pokračovat tradičním Sousedským
posezením. Pro děti budou připraveny skákací atrakce a bohatý
program v režii DIVADÉLKA S RADOSTÍ. Malí, ale i velcí se
tak mohou těšit na klauniádu, balónkovou show, či autorské divadelní představení. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu
bude připravena bohatá tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří populární dvojice VAŠEK a PEPA. Slavnost pak ve večerních hodinách vyvrcholí OLDIES PÁRTY,
při které největší taneční pecky 80. a 90. let namíchá DJ HONZA ČADA. Zkrátka a dobře
sláva bude veliká, a tak nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
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DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE
NA VELEHRADĚ
PŘIPOMENOU
TŘI VÝROČÍ
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.
PROMÍTÁME S CHARITOU, pátek 12. 7. 2019 v 10.00 hod, vstupné 60 Kč.
Malá čarodějnice. Všem známý Večerníček o malé čarodějnici a jejím věrném havranovi Abraxasovi se od tvůrců Heidi, děvčátko z hor dočkal filmového zpracování. Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně koná
na vzdálené hoře. Pozoruje slavnost ukryta za keři. Je však prozrazena a hlavní čarodějka
baba Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát „dobrou“ čarodějkou. Malá čarodějnice při
svém učení však koná jen samé dobré skutky. Jak dopadne její mistrovská zkouška?
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum v září pořádá
II. běh KURZU EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Co to je? Vzdělávací program pro rodiče, jehož cílem je praktický nácvik řešení nejčastějších problémových situací, se kterými se rodiče při
výchově svých dětí setkávají. Kurz poskytuje rodičům pomoc a podporu
a nabízí možnosti, jak budovat dobrý vztah mezi rodiči a dětmi. Lektorkou kurzu je zkušená Mgr. Marcela Anežka Kořenková. Program tvoří 8 setkání po 2 a půl
hodinách, ve kterých jsou probírány základní principy efektivní výchovy a jejich aplikace
do praktického života. Kurz staví na křesťanských hodnotách.
Termíny setkávání: 25. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11. a 15. 11. Cena kurzu:
pár 600 Kč, jednotlivec 400 Kč + 65 Kč za skripta (zůstanou vaše).
Přihlášky přijímáme nejpozději do 12. 9. na email svedova.irena@seznam.cz, nebo na tel:
603 891 571. Počet účastníků je omezen, tak dlouho neváhejte.
P.S. Ohlasy účastníků z loňského kurzu jsou jen pozitivní.
PLETAŘKÁM OBVAZŮ PRO NEMOCNÉ LEPROU.
Pokud máte vypletenou přízi na obvazy a chcete pokračovat, můžete
si materiál vyzvednout na faře v Zábřeze.
HL
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PIETNÍ HROBOVÉ MÍSTO PRO ZEMŘELÉ DĚTI
Ve chvíli, kdy se rodiče těšili a připravovali na příchod miminka, které znenadání, neočekávaně zemře, vyvstane před nimi, kromě všech dalších těžkostí, také
otázka, kam tělíčko dítěte uložit. Často se stává, že rodina zatím nevlastní hrobové místo
a z různých důvodů není možné ho obstarat.
Právě pro tyto účely by mělo sloužit hrobové
místo, kam bude možné ukládat jak zpopelněné ostatky dítěte, tak tělíčko do země. Rodinám, které své dítě v minulosti pohřbít nemohly, například proto, že jim tělo dítěte
nebylo vydáno, a často jim nebylo umožněno se s ním ani rozloučit, by mělo místo sloužit jako prostor pro pietu, zapálení svíce, vzpomínku, modlitbu. Díky iniciativě Mgr.
Jany Březinové z olomoucké pobočky Hnutí pro život vznikl tento projekt. Pietní hrobové místo bude na Neředínském hřbitově v Olomouci a jeho autorem je akademický
sochař Otmar Oliva.
Rádi bychom vám umožnili stát se partnery tohoto projektu a přispět jakoukoli částkou
na transparentní účet, který byl zřízený pouze pro tento účel: 115-8885460237/0100.
Variabilní symbol je vaše telefonní číslo – budeme vás kontaktovat kvůli potvrzení o daru.
Pro bližší informace pište na marketa@ditevsrdci.cz.
Více informací, vizualizaci projektu a náhled do transparentního účtu najdete na stránkách www.ditevsrdci.cz

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 16. června: Domov důchodců sv. Zdislavy 383; Písařov 2.299; Červená
Voda 2.571; Moravský Karlov 300 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 16. června: Klášterec 2.400; Svébohov na opravy 4.000; Jedlí 1.900 Kč. 		
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
JEDLÍ
POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI oslavíme v Jedlí v neděli 23. 6. 2019 při mši svaté v 9.00
hod. Svátostné požehnání ve 14.00 hod.
POZVÁNKA NA ŽEHNÁNÍ OPRAVENÉHO POMNÍKU VOZKY
V letošním roce si připomínáme 165. výročí tragédie, k níž došlo v údolí říčky Nemilky,
v místě zvaném „Na Dole“ mezi obcemi Svébohov a Jedlí (u rozcestí do Horních Studének). Zdejší pomník byl renovován a doplněn o chybějící kříž a vyobrazení události.
O jedelské pouti v neděli 23. června 2019 v 15.00 hodin požehná obnovený pomník místní
farář P. Władysław Mach SDS. Těšíme se na vaši účast.
		
Ing. Zdeněk Axmann, Pavel Odstrčil a Vojtěch Kolář
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 16. června: Loštice 3.997 + na pastorační místnost jste přispěli 1.000 Kč;
Moravičany 1.953 Kč. Dnes je sbírka na potřeby farnosti, příští neděli je sbírka na dokončení pastorační místnosti.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Děkuji všem, kteří minulý týden připravovali eucharistický průvod, včetně zdobení
vevnitř i venku, úklidu před i po, hudbě, dechovce, hasičům za nesení baldachýnu, chlapům za břízky, ale i nastavení zvonů a světel a mnohé další nezištné pomoci pro naši farní
i obecnou rodinu.
 V pondělí o Slavnosti Narození sv. Jana Křtitele bude mše sv. v Lošticích v 18.00 hod.
 V úterý večer v 18.00 hod. máme v Lošticích setkání farní rady.
 V pátek o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova budou mše sv. v Lošticích i v Moravičanech v 18.00 hod.
 V sobotu o Slavnosti sv. Petra a Pavla bude mše svatá v Moravičanech v 8.00 a v Lošticích nebude mše sv. v penzionu, ale v 9.00 hod. v kostele.
 LOŠTICKÉ HODY KE CTI SV. PROKOPA budeme slavit v neděli 7. 7. 2019. Na
loštické hody bychom chtěli požehnat pastorační místnost.
MORAVIČANY
 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

V úterý 25. 6. ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
CHVÁLOVÁ SCHOLA vás srdečně zve na poslední večer chval v tomto školním roce,
v sobotu 29. 6. 2019 v 19.00 hodin. Chvály proběhnou v kostele sv. Stanislava v Mohelnici po mši svaté.
Dana Faltýnková
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Sbírka na církevní školství o Slavnosti Ducha Svatého byla: v Postřelmově 4.862 Kč,
v Chromči 3.300 Kč, v Sudkově 1.200 Kč, v Lesnici 2.199 Kč a v Dlouhomilově 500 Kč. 		
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ oslavíme:
ve čtvrtek v Chromči v 18.30, v pátek v Lesnici v 17.00 a v Postřelmově v 18.30 hodin.
V úterý 25. června 2019 oslaví 70. narozeniny paní Helena Kurucová
z Postřelmova. K tomuto životnímu jubileu jí přejeme zdraví, lásku, radost,
pokoj, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
členové živého růžence z Postřelmova

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 16. června: Štíty na odvody na arcibiskupství 2.200; Horní Studénky
1.300; Cotkytle 372 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
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
OSLAVY 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V HORNÍCH STUDÉNKÁCH 29. – 30. 6. 2019
Sobota 29. 6.
10.00 hod. – slavnostní mši svatou s žehnáním praporu celebruje
Mons. Antonín Basler
14.00 – slavnostní průvod od hasičské zbrojnice; 14.30 slavnostní
zahájení oslav u myslivecké chaty; od 20.00 hod. karneval – skupina NOA
Neděle 30. 6. – od 9.30 hod. soutěže v požárním sportu

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 16. června: Lubník 1.160; Tatenice 1.700 + dar 500; Hoštejn 1.200; Kosov
1.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ ke cti sv. Petra a Pavla bude v neděli 30. června v 10.00 hod. Celebruje P. Ján Jakubovič z Loštic.
Společenství chlapů se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 23. 6. v 19.00 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)
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FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 9. června byla sbírka na církevní školství, 4.070, v neděi 16. června ve
výši 5.110 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Tuto neděli 23. 6. přijmou ve Zvoli poprvé eucharistického Krista tři děti.
POUŤ V POBUČÍ KE SV. JANU A PAVLOVI, MUČEDNÍKŮM ŘÍMSKÝM A PROSEBNÍKŮM PROTI KRUPOBITÍ A ZA DOBRÉ POČASÍ bude v neděli 30. června
v 15.00 hod.
ZVOLE – VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA
V neděli 30.6.2019 při mši svaté v 10:15 hod. oslavíme 143.
výročí konsekrace kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli olomouckým arcibiskupem kardinálem
Bedřichem Egonem z Fürstenberka.
FARNOST MALETÍN
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 července do listopadu 2019
zpracováno a připraveno na pile v Postřelmůvku.
František Eliáš 731 626 500
***
DESET LET S CESTOU 121
Více než deset let se Cesta 121 snaží pomáhat kněžím u nás i v zahraničí. Své služby poskytuje diskrétně a obracet se na ni může každý kněz
bez rozdílu věku.
Ve spolupráci s otci biskupy pomáháme stárnoucím kněžím a kněžím v
nouzi. Poskytujeme zdarma zdravotní pomůcky. Do domova kněze instalujeme schodišťové sedačky, schodolezy, přispíváme na výtahy. Nabízíme speciální náramky, jimiž si kněz v nouzi může přivolat pomoc.
Zasíláme zdarma mobilní telefony s velkými tlačítky. Spolufinancujeme stavební
úpravy, které umožní prodloužit pobyt stárnoucích kněží v prostředí, v němž jsou doma.
Zajišťujeme dveřní telefony s obrazovkou, aby byl kněz chráněn před zloději a násilníky.
Nabízíme zdarma biblickou literaturu pro slabozraké kněze. Přispíváme na ozdravné a lázeňské pobyty. Zprostředkováváme diskrétní pomoc psychoterapeuta. Zajišťujeme léky
zdarma, ve vybraných případech uhradíme doplatky za léky, které neproplácí pojišťovna.
Hradíme operace. Spolupracujeme s církevními nemocnicemi, kněžskými domovy a hospici. Finančně podporujeme osoby, které pečují o nemocné kněze. Pomáháme při havarijních událostech, kdy je fara poškozena požárem, vodou, povětrnostními vlivy apod. Více
o Cestě 121 na www.cesta121.cz. Cestu 121 můžete podpořit zasláním daru na účet:
2102001767/2700.
Mgr. Antonín Randa, ředitel Cesta 121
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Sbírky z neděle 16. června na DEVÍTKU: Zábřeh 16.993; Rovensko 1.073 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
UKONČENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY. V pondělí 17. 6. došlo v zázemí zábřežské Charity
k symbolickému předání výtěžku veřejné sbírky paní Bröcklové z Pobučí, manželce zesnulého příslušníka Vězeňské služby ČR, pprap. Jana Bröckla. Ten tragicky zahynul při
dopravní nehodě v lednu 2019 na Pardubicku během řízení služebního vozidla. Celkový výtěžek v hodnotě 343.271 Kč vdově Pavlíně, spolu s ředitelem Charity Jiřím Kargerem, předali představitelé Věznice Mírov, v čele se zástupcem ředitele plk. Ing. Romanem
Ruprechtem. Finanční prostředky určitě nevyváží utrpěnou ztrátu, ale rodině se 3 dětmi
alespoň pomohou s překlenutím tíživé finanční situace při výpadku příjmů živitele rodiny, při splacení úvěru na bydlení a dokončení rekonstrukce rodinného domku i k podpoře studia dětí. Převážná část darů byla shromážděna od kolegů – příslušníků uniformovaných sborů. Všem dárcům za projevenou lidskost patří velký dík!
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
„DOBRODRUH“.
Máte nějaký volný čas, chcete rozvinout
své schopnosti a přitom pomoci dobré
věci? Cítíte nutkání pomáhat lidem, připojit se k charitativnímu dílu a nemáte zrovna
možnost realizovat se tímto směrem ve svém okolí? Nabízíme vám prostor, kde své schopnosti a dovednosti můžete uplatnit, kde svůj volný čas můžete nabídnout do služby – při
benefičních akcích, sbírkách, v denním programu stacionářů, u osamělých klientů, při
doučování dětí; vše dle vašich možností – pravidelně nebo nárazově. Každý má co nabídnout. Chcete-li víc informací nebo se již rovnou zapojit, kontaktujte koordinátorku dobrovolnické služby Evu Pecháčkovou, tel: 736 529 295, e-mail: dobrovolnicke.centrum@
charitazabreh.cz. Případně ji zastihnete osobně v kanceláři v Zábřeze (dům „U Slunce“,
Žižkova 5) v provozní době: PO 8.00 – 14.30, ST 11.00 – 14.30 hodin. Nově od 1. 6. 2019
funguje kontaktní místo pro koordinaci dobrovolnictví i v Mohelnici (Zámecká 11, bývalá
kancelář Probační a mediační služby) s otevírací dobou ÚT 11.00 – 15.00 hodin. Děkujeme za ochotu a nadšení stávajícím i budoucím dobrovolníkům, kteří pomáhají konkrétním lidem i aktivitám ve svém okolí. Bez vás by mnohé potřebné vůbec nebylo.
ZAMĚSTNÁME ZDRAVOTNÍ SESTRU/BRATRA. Do regionu Postřelmovska, Štítecka
aktuálně hledáme a přijmeme všeobecnou zdravotní sestru/bratra. Úkolem je zajišťování
zdravotní a hospicové péče v domácnostech pacientů dle ordinace lékaře. Práce na hlavní pracovní poměr, na plný nebo zkrácený úvazek, s nástupem dle možností vybraného
uchazeče. Zájemci najdou podrobnější informace k obsazovanému místu 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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