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13. 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

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty,
tys nás přijal za vlastní a tím jsi nás učinil syny světla;
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů,
ale ať v nás září světlo tvé pravdy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Žl 16

Amen

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

1: 1 Král 19,16b.19-21

2: Gal 5,1.13-18

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

příště Břízovo č. 503

Ochraň mě, Bože,
neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu:
„Ty jsi můj Pán.“
Ty jsi, Hospodine,
mým dědičným podílem
i mou číší, ty mně
zachováváš můj úděl.

Žl 16
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Ev. Lk 9,51-62

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 3. července Svátek sv. Tomáše, apoštola
Mše svatá v Zábřeze v 9.25 hod.
Čtvrtek 4. července sv. Prokopa, opata
Pátek 5. července
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Mše svaté v Zábřeze v 8.30, v Ráječku v 11.00 hod.
Sobota 6. července sv. Marie Goretti, sobotní památka Panny Marie
Poutní mše svatá u Šubrtovy kaple v 8.00 hod.

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE, STŘEDA 3. ČERVENCE
08.00-09.00 hod.
P. Krzysztof Leon Klat
09.00-11.00 hod.
P. Jaroslav Šima
11.00-12.00 hod.
P. Władysław Mach SDS
12.00-14.00 hod.
P. Vladimír Jahn
14.00-16.00 hod.
P. Kristián Libant CM
16.00-17.00 hod.
P. Vitalij Molokov
17.00-18.00 hod.
P. Krzysztof Leon Klat
Ke svátosti smíření budete moci přistoupit také ve čtvrtek 4. července během výstavu Nejsvětější svátosti a o prvním pátku v měsíci, 5. července od 15.00 hod.
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 a 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
POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI
O státním svátku ke dni upálení Jana Husa, v sobotu 6. července (sv. Marie Goretti, sobotní památka Panny Marie a letos také první sobota v měsíci) bude slavena v 8.00 hod. mše
svatá u Šubrtovy kaple.
2

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ PŘIPOMENOU TŘI VÝROČÍ
Oslavy státního svátku České republiky budou zahájeny
4. července v 17.40 Modlitbou za vlast. 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.
V pátek 5. července v 10.30 hod. bude slavena na nádvoří před bazilikou Slavnostní poutní mše svatá. 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.
X. ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH INTERPRETAČNÍCH KURZŮ ZÁBŘEH
Základní umělecká škola Zábřeh pořádá ve dnech 7. až
13. července již X. ročník
Mezinárodních interpretačních kurzů.
Prvním koncertem v neděli 7. 7. v 19.00 hod. budou v kostele sv. Barbory interpretační
kurzy zahájeny.
V pondělí 8. 7. v 19 hod. vystoupí v kostele sv. Barbory komorní soubor Petrof piano trio.
V úterý a ve čtvrtek v 18.00 a v 19.00 hod. budou koncerty v sále ZUŠ a do kostela sv. Barbory se vrátí v pátek 12. 7. v 19.00 hod. a v sobotu 13. 7. v 16.00 hod. Na programu budou
koncerty účastníků kurzů.
PROMÍTÁME S CHARITOU, pátek 12. 7. 2019 v 10.00 hod, vstupné 60 Kč.
Filmové představení – Malá čarodějnice.
PRO VĚZNĚ NA MÍROVĚ. Pokud máte starší výtisky časopisu NATIONAL GEOGRAPHIC, či jiných časopisů s obsahem zeměpisným, historickým apod., můžete je donést na
faru v Zábřeze.
Tomáš Kobza
V OBDOBÍ PRÁZDNIN NEBUDOU BÝVAT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
ČTVRTEČNÍ MŠE SVATÉ PRO RODIČE S DĚTMI.
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Farnost Velké Losiny hledá pastoračního asistenta/ku. Nástup je možný od 1. 9. 2019.
Požadujeme středoškolské vzdělání a znalost práce na počítači. Jakýkoliv řidičský průkaz vítaný.
Pracovní náplň: výuka náboženství, kancelářské práce a pastorační aktivity. Nabídky s životopisem prosím posílejte na m.palkovic@seznam.cz do konce července. Případné dotazy na tel. 737 467 733.
P. Milan Palkovič, farář farnosti Velké Losiny
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MARIÁNSKÝ SLOUP – STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ PRAHA
15. června 2019 kameníci přinesli na pozemek stavby část kamenné balustrády, aby se lidé mohli kamenů dotknout. Policie
stavební pozemek blokovala svým automobilem. Po skončení setkání kameníci zřídili petiční stánek a snažili se vysvětlit lidem,
že tuto stavbu dělají pro město Prahu jako dar. Dar, na kterém
pracovali zdarma, z materiálu, který věnovali lidé této země.
Dar, který má v současné době podle odhadce hodnotu 50 milionů Kč.
V tomto duchu také občané podepisovali petici, která se jmenuje
Prosba za obnovení Mariánského sloupu. Zasedání magistrátu,
na kterém se měla projednat petice, se uskutečnilo 20. 6. 2019.
Bod nebyl schválen a tím nebyla projednána ani petice.
Pro nás kamenosochaře se však nic nemění. Z celého díla zbývá dokončit jen hlavici a
střední římsu. O osazení díla na Staroměstském náměstí se bude dále jednat. Kámen počká, než se lidé dohodnou.
Převzato z https://marianskysloup.info/

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 23. června: Domov důchodců sv. Zdislavy 217; Písařov 926; Červená
Voda 2.542 + na Haiti 70; Jakubovice z neděle 16. června 634 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 23. června: Klášterec 1.500; Svébohov 2.700; Jedlí – pouť 6.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SVÉBOHOV. Na první pátek budou návštěvy nemocných.
O první sobotě v červenci, 6. 7. bude slavena mše svatá v 7.15 hod.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
V neděli 7. 7. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 1.971 Kč) a
v Chromči na farní kostel (minule 2.000 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
POUŤ V SUDKOVĚ. V neděli 7. 7. oslaví farníci ze Sudkova svého patrona sv. Prokopa. Poutní mše sv. bude v neděli v 11.00 hodin. Nedělní mše sv. v Chromči bude v sobotu
v 18.00 hodin.
Tichá adorace a možnost sv. zpovědi před prvním pátkem bude: ve středu v Leštině od
16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
O první sobotě v červenci je mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie v Postřelmově od 9.00 hodin.
V pondělí 1. 7. bude v Postřelmově mše sv. ke cti Ducha Svatého a po mši modlitby k Duchu Svatému. Všichni jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn
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ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 23. června: Štíty 2.240; Horní Studénky (nenahlášeny); Cotkytle 265 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY:
 Ve čtvrtek 4. 7. bude v 10.00 hod. mše svatá v Domově důchodců ve Štítech.
 V Crhově 5. 7. na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude pouť – mše svatá v 10.30 hod.
 V sobotu 6. 7. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech si při mši sv. v 10 hod.
připomeneme 100 let od narození vzácného kněze P. Antonína Mlčáka, který na štítecku
působil 30 let. Mši sv. bude celebrovat P. Josef Rýznar, rodák z Horních Studének.
HORNÍ STUDÉNKY. Ve čtvrtek 4. července bude v 18.00 hod. mše svatá a pobožnost
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
COTKYTLE. V neděli 7. července bude mše sv. ze Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v 11 hod. 		
		
P. Jacek Brończyk

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 23. června byla sbírka ve výši 6.100 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

ZVOLE – VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA
Tuto 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.
POUŤ V POBUČÍ ke sv. Janu a Pavlovi, mučedníkům římským a prosebníkům proti krupobití a za dobré počasí bude tuto neděli 30. června
v 15.00 hod.
 O Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 5. července,
která připadá na první pátek v měsíci, bude mše svatá ve Zvoli v 8.00 hod.
 O první sobotě v měsíci 6. července bude v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli
od 8.00 hod. modlitba růžence a v 8.30 slavena mše
svatá.
 Patrocinium v Lukavici ke cti sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v neděli 7. července při
mši svaté v 8.30 hod.
FARNOST MALETÍN
Příští neděli 7. července budeme v kostele sv. Mikuláše jako obvykle slavit mši svatou
v 15.00 hod.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 16 a 23. června: Mohelnice 6.693 a 5.024; Úsov 851 a 775; Studená Loučka 624 a 642 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 23. června: Loštice 4.234 + na pastorační místnost přispěl Bohu známý farník částkou 10.000
Kč; Moravičany 4.297 Kč. Dnes je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. Příští neděli je v Lošticích sbírka na opravu věže a střechy kostela.
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 za nastavení zvonů a opravu
světel a za mnohou další nezištnou pomoc pro naši farní
i obecnou rodinu.
 Dnešní neděli 30. června v 17.00 hod. srdečně zveme
do kostela sv. Prokopa v Lošticích na koncert žesťového
kvarteta „VE 2 DOMA“ a jejich hostů.
 V úterý 2. 7. od 14.00 do 17.00 hod. bude v Lošticích brigáda na úklid pastorační místnosti a farního dvoru. V úterý večer v 18.00 hod. máme také setkání farní rady.
 Ve čtvrtek 4. 7. na slavnost sv. Prokopa budeme mít v Lošticích celodenní adoraci od
10.30 hod. do večerní mše, která začíná v 18.00 hod.
 Ve čtvrtek dopoledne navštívíme nemocné.
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE.
V pátek 5. 7. budou mše sv. jako v neděli: v Moravičanech 8.00, v Lošticích 9.30, Bílá
Lhota 11.00 a v Pavlově hodová mše také v 11.00 hod.
Odpoledne v 15.00 hod. zveme všechny farníky na farní posezení u Lumíra v bývalé
Sirkárně.
Pobožnost ke sv. Cyrilu a Metoději bude u kapličky sv. Cyrila a Mětoděje v polích
u Moravičan bude 5. 7. v 17.00 hod.
 V sobotu 6. července bude mše svatá v Moravičanech v 8.00 a v Lošticích v kostele
v 9.00 hod. V Penzionu mše svatá slavena nebude.
 LOŠTICKÉ HODY KE CTI SV. PROKOPA budeme slavit v neděli 7. 7. 2019.
Na loštické hody bychom chtěli požehnat pastorační místnost.
TÁBOR V MORAVIČANECH. Sestřičky vincentky z Brna organizují tábor. Tábor bude
probíhat na faře v Moravičanech 15. 7.–19. 7. 2019. Zveme všechny děti od 12 let, které se
chtějí zapojit. Více informaci u otce Jana.
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OPRAVY V LOŠTICÍCH
Vzhledem k rozběhnutým projektům dovolte, abych vám představil, jaké finanční výzvy
nás v naší farnosti v nejbližší době čekají a jak musíme všichni zapracovat na jejich dokončení. Byl jsem vybídnut, abych byl konkrétní.
Oprava věže a střechy kostela. Od 1. července začneme s opravou rezivějící věže a
ostatních plechových částí střechy naší loštické dominanty. Oprava bude trvat asi dva až
tři týdny. Na opravu se nám povedlo sehnat dotace ve výši 120 a 45 tisíc Kč. Na účtu máme
40.000, ze kterých, aby zůstalo na inkaso, můžeme na střechu použít ještě 20.000 Kč. Na
zaplacení celé opravy nám chybí dalších 30.000 Kč, které bude třeba splatit asi v průběhu
srpna.
Dokončení pastorační místnosti. Když jsme se v roce 2016 pustili do úklidu stodoly
a staré kůlničky pro pastorační místnost, měli jsme na účtu jenom 70.000 Kč. Díky svépomoci některých farníků, kterým srdečně děkujeme, jsme postavili pastorační místnost i
se sociálním zařízením a investovali do ní už neuvěřitelných půl milionu korun získaných
z dotací, sbírek, od dárců a v neposlední řadě i od naší loštické komunity Misijní společnosti. I když jsme postupovali tak, že jsme se nikdy nezadlužili, teď před jejím dokončení
potřebujeme výraznější investice. Aby se děti na příměstském táboře nemusely tlačit v garáži, abychom mohli začít používat pastorační místnost, potřebujeme: na založení šesti
vnitřních dveří 6.000 Kč; dále skříň nad schodištěm do sklepa, kuchyňskou linku, čistící
zóny, atd. – 40.000 Kč; k vyplacení už hotové podlahy nám chybí 15.000 Kč a ještě je třeba
dokoupit osvětlení.
Na zaplacení elektroinstalace včetně rozvodných skříní a na zaplacení prací za dva
roky na faře i v kostele asi 60.000 Kč.
Koberec v kostele pod oltářem. Od ledna intenzivně mluvíme o požadavku výměny
starého koberce pod oltářem. Odstranili jsme již drolící se omítku za židlemi ministrantů
a vybrali vzorek koberce. Na jeho výměnu budeme potřebovat 25.000 Kč.
Dokončení těchto projektů ve velké míře závisí od vás, našich farníků. Když se seženou
peníze, můžeme pokračovat. Tento rozpis bude jak na vývěsce, tak na internetu, abyste mohli podpořit konkrétní věci, které byste chtěli přednostně dokončit.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 23. června: Lubník 790; Tatenice 5.210 – pouť; Hoštejn 2.150; Kosov 670
+ dar 1.000 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.
 V týdnu od 1. do soboty 6. července včetně nebudou ve všední dny ve farnostech spravovaných z Tatenice slouženy mše svaté.
 Během letních prázdnin budou v Hoštejně mše svaté ve čtvrtek v 18.30 hod.
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Sbírky z neděle 23. června: Zábřeh 9.870, pokladnička na DEVÍTKU 2.533; Rovensko
679 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
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 děti; 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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