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14. 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, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu;
naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 66,1-3a.4-5.6-7a.16+20
1: Iz 66,10-14c

Jásejte Bohu, všechny země!
2: Gal 6,14-18

Ordinárium: Břízovo č. 503; příště Ebenovo č. 504

Pán ustanovil ještě jiných
dvaasedmdesát (učedníků),
poslal je před sebou
po dvou do všech měst a míst,
kam chtěl sám přijít, a řekl jim:
„Žeň je sice hojná,
ale dělníků málo.
Proste proto Pána žně,
aby poslal dělníky
na svou žeň.

Lk 10,1-2
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Ev. Lk 10,1-12.17-20

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 11. července svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Stal se zakladatelem západního řeholního hnutí.
Jeho radu k vytvoření duchovní rovnováhy člověka připomíná znak kříže, zvedající se nad pluhem. V duchu jeho pravidel byla modlitba prací
a práce modlitbou.

APOŠTOLÁT MODLITBY NA ČERVENEC
JE ZA POCTIVOST V SOUDNICTVÍ
Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
Národním úmyslem je, ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro
tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.
V OBDOBÍ PRÁZDNIN NEBUDOU BÝVAT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
ČTVRTEČNÍ MŠE SVATÉ PRO RODIČE S DĚTMI.
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. v kostele sv.
Barbory budou 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. koncerty účastníků kurzů.
PODHŮŘÍM JESENÍKŮ
Orel, župa Stojanova, jednota Zábřeh vás zve na XXI. ročník turistického a dálkového pochodu „Podhůřím Jeseníků“.
Pro ,,dálkoplazy“ začíná noční 50 km trasa již v pátek 19. 7.
ve 20.00 hod.
Denní trasy – 50, 36, 25, 11 km – mají start stanoven na sobotu 20. 7. mezi 6.až 10.. hod.
Pro zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 35 a 70 km. Start i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh.
Informace: tel. 605 536 270 nebo email kubicek.jana@seznam.cz
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
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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 email m.palkovic@seznam.cz do konce července. Případné
dotazy na tel. 737 467 733.
P. Milan Palkovič, farář farnosti Velké Losiny
PROGRAM 29. LETNÍ FILOSOFICKÉ ŠKOLY
Velké Losiny, pátek 5. – pondělí 15. července 2019
Více na: https://letnifilosofickaskola.webnode.cz/lfs-2019/program/
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum v září pořádá
II. běh KER - 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:
cena za 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.
P. František Antonín Dostál, XXVIII. farář v Hustopečích nad Bečvou s vděčností Pánu Bohu zve v sobotu 13. července 2019 ve 12.00
hod. na slavnostní mši svatou, při které poděkuje za 10 let kněžství.
Po bohoslužbě jste zváni na zámek v Hustopečích nad Bečvou,
kde bude připraveno pohoštění.
Svoji účast potvrďte na tel. 737 448 225
nebo na e-mail fad.tistin@seznam.cz
DOBRÝ SKUTEK PRO PAVLA WALTRA (FI 12 z neděle 24. 3. 2019)
Rád touto cestou děkuji všem malým i velkým dárcům, kteří mi přispěli na rehabilitační
pobyt v Rakousku. Požadovaná částka 100.000 Kč se totiž nakonec podařila sesbírat a následně zaplatit, a to i díky vám. Od 14. do 26. 7. můžete sledovat především na mém twitterovém účtu (https://twitter.com/PavelWalter) krátké zprávy z tohoto pobytu.
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Papež František:
AŤ JSI KDEKOLI, VZÝVEJ OTCE
Ukončení cyklu katechezí o modlitbě Otčenáš.

Základem křesťanské modlitby je oslovovat Boha
Otcem
„Můžeme říci, že tato křesťanská modlitba se
rodí z odvahy oslovit Boha jménem Otče. To je kořen křesťanské modlitby, totiž říkat Otče Bohu. Nejde ani tak o nějakou formuli, jako spíše o synovskou důvěrnost, do níž nás uvádí milost: Ježíš je tím,
kdo zjevuje Otce a důvěrně nás s Ním seznamuje,“
uvedl papež František.
„Nezanechává nám nějakou formuli k mechanickému opakování. Jako u každé ústní modlitby učí
Duch Svatý Boží děti modlit se k Otci prostřednictvím Božího slova,“ je uvedeno v Katechismu katolické církve (čl. 2766).
„Ježíš sám používal v modlitbě k Otci různé výrazy. Čteme-li evangelia pozorně, zjistíme, že slova, která v modlitbě splývají z Ježíšových rtů, odkazují k textu Otčenáše,“ pokračoval dále Svatý otec a uvedl příklad, kdy se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě slovy: „Abba, Otče, tobě je všechno možné; odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co já chci,
ale co ty chceš“ (Mk 14,36). A i z těchto slov lze rozpoznat byť jen letmou stopu Otčenáše:
„Uprostřed temnot vzývá Ježíš Boha jménem Abba se synovskou důvěrou, a třebaže cítí
strach a úzkost, žádá, aby se uskutečnila Otcova vůle.“
Písmo svaté odkazuje často na modlitbu Otčenáš
Na jiných místech evangelia Ježíš svým učedníkům zdůrazňuje, aby pěstovali ducha modlitby. Modlitba musí být naléhavá a především musí pamatovat na bratry, zejména máme-li ve vztazích k nim nějaké těžkosti. Kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš nebeský Otec vaše poklesky“
(Mk 11,25). „V listech svatého Pavla sice nenacházíme text Otčenáše, ale jeho přítomnost vysvítá z oné nádherné syntézy, která křesťanskou modlitbu shrnuje do jediného slova: Abba!, tatínku,“ uvedl dále papež František a nezapomněl zmínit Lukášovo evangelium, ve kterém je zaznamenána žádost Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se,
jako i Jan naučil své učedníky “ (Lk 11,1). A tehdy je Mistr naučil modlit se k Otci.
Duch Svatý je hlavním protagonistou křesťanské modlitby
„Vezme-li se do úvahy celek Nového zákona, je zřejmé, že hlavním protagonistou
každé křesťanské modlitby je Duch Svatý, On se v nás modlí a podněcuje nás, abychom
se modlili dobře. Prosme Ducha, aby nás naučil se modlit, protože On je protagonistou
a uskutečňuje v nás opravdovou modlitbu. On dýchá v srdci každého z nás, Ježíšových
učedníků. Duch nám umožňuje modlit se jako Boží děti, kterými díky křtu skutečně
jsme. Duch nám umožňuje, aby naše modlitba sledovala brázdu, kterou pro nás vyhloubil Ježíš. To je mysterium křesťanské modlitby: milostí jsme vtaženi do dialogu lásky Nejsvětější Trojice.“
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I v momentu největší úzkosti volá Ježíš k Otci
Přesto se Ježíš někdy vyjadřoval způsoby, které jsou zajisté velice vzdáleny textu Otčenáše, např. když pronesl na kříži tato slova: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil“ (Mt
27,46). Může nebeský Otec opustit svého Syna? Určitě ne. Přece však láska vůči hříšníkům
přivedla Ježíše až do tohoto bodu: až k prožitku opuštěnosti Bohem. Jeho vzdálení, protože vzal na sebe všechny naše hříchy. Avšak i v úzkostném zvolání zůstává „Bože můj, Bože
můj“. Ve slově „můj“ spočívá jádro vztahu s Otcem, jádro víry a modlitby.
Křesťan se může modlit v každé situaci
„Počínaje tímto zárodkem, se proto křesťan může modlit v každé situaci. Může si
osvojit všechny biblické modlitby, zejména žalmy, ale může se modlit také mnoha výrazy, jež vytryskly během tisíciletí z lidských srdcí. A nikdy nepřestávejme vyprávět Otci o
svých lidských bratrech a sestrách, aby se nikdo z nich, zejména ti chudí neocitli bez útěchy a podílu lásky,“ řekl papež František v závěru své poslední katecheze k modlitbě Otčenáš a vybídl k zopakování Ježíšovy modlitby: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když
jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti
zalíbilo!“ (Lk 10,21)
(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Vybíráme z Mohelnické farní kroniky, Zdeněk Grass LP 1996
Volby do senátu – 16. listopadu, za 50% účasti voličů bylo první
kolo senátních voleb. Druhé kolo bylo v sobotu 30. listopadu.
Poutě – 12. května Zlaté Hory, Panna Maria Pomocná; 15.
června Žďár nad Sázavou, Zelená Hora se zastávkou v klášteře
v Koclířově; 8. září pouť na Střítež; 21. září pouť na Svatý Hostýn a
na Velehrad. Pouť byla spojena s návštěvou bývalých mohelnických farářů, P. Petríka v Napajedlích a P. Peroutky na Velehradě; 22. října, pouť do Králík.
Vánoce – po teplém a vlhkém adventu přichází Štědrý den s ochlazením a sněhem.
Na vánoční svátky je zimní počasí s mrazy –20°C a se sněhem. Mrazivé počasí vydrželo až
do konce února. Roráty bývaly jednou týdně ráno v 6 hod. ve farním kostele. Vánoční bohoslužby doplnil chrámový sbor vedený MVDr. Tichým, na půlnoční mši zpěvem od J. J.
Ryby (Půlnoční mše), na Hod vánoční zazněla Česká mše vánoční od Hradila. Sbor CARMEN zpíval na svátek sv. Štěpána zpěvy východoslověnské liturgie pod vedením pana Nováka.
Účast na vánočních bohoslužbách je již tradičně větší, zejména na půlnoční přicházejí lidé, kteří během roku do kostela nepřijdou. 26. 12. odpoledne je ve farním kostele vánoční koncert dětského sboru ARIETA z Mohelnice. Velkému zájmu se těší celou vánoční
dobu mohelnický betlém, stavěný panem Pavlem Nenkovským téměř celý advent.
Úkony duchovní správy ve farnosti: sv. křtu 19, sv. manželství 13, církevních pohřbů 21.
Hospodaření: příjmy: 113.000 Kč (nedělní sbírky), 115.000 Kč dary; výdaje 6.350 Kč
bohoslužebné, 109.000 režie fara a kostely, 146.000 opravy, 36.000 odeslané sbírky, zůstatek 41.000 Kč
Mohelnický farář má zatím mimo své farnosti navíc farnosti Úsov a Studená Loučka.
		
Bartoš H.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 30. června: Domov důchodců sv. Zdislavy 345; Písařov 782; Červená
Voda 2.805; Jakubovice 748 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 30. června: Klášterec 2.800; Svébohov 1.600; Jedlí 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 30. června: Štíty 1.780 + 1.000 opravy; Horní Studénky 5.610; Cotkytle
5.498 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY:
 V pátek 12. července bude po mši svaté v 18.00 hod. Fatimská pobožnost. Své prosby Panně Marii můžete odevzdat do schránky na oltáři.
 V neděli 14. července při mši svaté v 9.00 hod. je sbírka na povinný
odvod diecézi.
HORNÍ STUDÉNKY:
V neděli 14. července při mši svaté v 7.30 hod. je sbírka na opravy.
COTKYTLE:
V neděli 14. července při mši svaté v 11.00 hod. je sbírka na opravy.
P. Jacek Brończyk

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 30. června byla sbírka ve výši 4.740 + dar 2.000 Kč na
Cestu 121; Pobučí 1.290 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 Patrocinium v Lukavici ke cti sv. Cyrila a Metoděje oslavíme tuto neděli 7. července při mši svaté v 8.30 hod.
FARNOST MALETÍN
Tuto neděli 7. července budeme v kostele sv. Mikuláše jako obvykle slavit
mši svatou v 15.00 hod.
PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA V MALETÍNĚ
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 dle vašich požadavků a připraveno na pile v Postřelmůvku. Konečná cena do 5.000 Kč za m3.
František Eliáš 731 626 500
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 30. června: Loštice 5.694 Kč + Bohu známí farníci v tomto týdnu přispěli na potřeby farnosti dary ve výši 30.000, 5.000 a 1.000 Kč; Moravičany nenahlášeny; Bílá
Lhota 736 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. Dnes je sbírka na potřeby farnosti.
		
P. Kristián Libant CM
Příští neděli pokračujeme sbírkou na opravu věže a střechy kostela.
Tuto neděli slavíme LOŠTICKÉ HODY KE CTI SV. PROKOPA.
Odpoledne v 15.00 hod. zveme všechny farníky na farní posezení u Lumíra.
TÁBOR V MORAVIČANECH. Sestřičky vincentky z Brna organizuji tábor. Bude probíhat na faře v Moravičanech od 15. 7. -19. 7. 2019. Zveme všechny děti od 12 let. Více informací u otce Jana.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
 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.
***
MARIÁNSKÝ SLOUP – STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ PRAHA
V kostele sv. Bartoloměje můžete podepsat „Prosbu o obnovení Mariánského sloupu“.
Přečetli jsme na stránkách http://www.marianskysloup.cz/
V posledních dnech cítíme velkou podporu obnovy Mariánského sloupu. Děkujeme všem,
kteří nás podporují svými emaily, vzkazy, podpisy Petice za obnovu Mariánského sloupu i
nabídkami konkrétní pomoci.
Pro vaši nejaktuálnější informovanost vám doporučujeme navštěvovat stránky Mariánské
kamenické huti Petra Váni na adrese: www.marianskysloup.info
MODLITBA K PANNĚ MARII MISTRA JANA HUSA
Abychom mohli vybřednout z hříchu,
vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji.
Já ubohý, jak budu schopen chválit Svatou Pannu,
která je větší než všechna chvála?
Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu, kterou pozdravil anděl,
kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch Svatý,
kterou obdivuje celý svět…
Máme k ní tedy přistupovat s bázní a s úctou a chválit ji.
Jestliže spravedliví nejsou hodni, jak budou hodni hříšníci?
A přece by ani spravedliví ani hříšníci neměli ustávat v její chvále.
Neboť v ní je všechna milost Otce, Syna i Ducha Svatého,
je v ní plnost milosti pro ni samu i milost, která se vylévá na nás.
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Sbírky z neděle 30. června: Zábřeh 15.477 + dar na Proglas 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
ČTENÍ NEJEN NA LÉTO
Knížky pro sebe i pro své děti nejrůznějších žánrů k relaxaci, pohodě i oddechu si vyberete na recepci Charity Zábřeh každý všední den od 7.00 do 16.30 hod.
Naše tipy pro dospělé:
EVANGELIUM NA KAŽDÝ DEN 2020 – knížka kapesního formátu je každodenním
průvodcem pro ty, kdo touží číst a rozjímat evangelium v rytmu liturgie církve. Evangelní
úryvek příslušného dne je doprovázen krátkým komentářem.
TŘICET LET NA ZLATÉM SEVERU – největší české dobrodružství až na kraj světa.
Neotřelé vyprávění českého polárníka Jana Eskymo Welzla, který líčí svoji neuvěřitelnou
cestu na sever.
Dětem můžeme nabídnout:
UDATNÉMU BOJOVNÍKOVI – nádherná modlitební kniha pro malé kluky,
ze kterých mají vyrůst velcí muži. Mluvit s kluky o víře a modlitbě je nadlidský úkol.
Tato knížka může být dobrým pomocníkem těm, kdo chtějí kluky k víře povzbudit....
MALÉ MILOVANÉ PRINCEZNĚ – každá dívenka sní o tom, že se stane princeznou. Ta, která věří Bohu je skutečná Princezna! Knížka obsahuje osobní dopisy, které dívence napsal její Král.
MŮJ PRVNÍ MISÁLEK – po několika letech
je konečně opět k dostání leporelko pro nejmenší, které mnozí znáte třeba ze zábřežského kostela.
Máte jedinečnou možnost koupit si ho u nás.
A mnoho dalších knížek!
Na Vaši návštěvu se těší a příjemné léto Vám přejí
pracovnice recepce
***
Příspěvek k diskusi o genderové problematice
Jako příloha ACO vyšla brožurka ČBK s názvem Příspěvek k diskusi o genderové problematice. Tyto texty slouží pro hlubší studium genderové problematiky, která se promítá
do současné společnosti. Pokud byste měli o studium této problematiky zájem, naleznou
brožuru ke stažení v elektronické verzi na www.cirkev.cz/cs/fialova-rada.
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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