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14. 7. 2019
Ročník XXVI. číslo 28

15. 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 ukazuješ bloudícím světlo pravdy, 
aby se mohli vrátit na správnou cestu; 
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, 
co odporuje křesťanskému způsobu života, 
a ať usilují o to, co se s ním shoduje. 
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 69,14+17.30-31.36ab+37

Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejte v srdci
1: Dt 30,10-14         2: Kol 1,15-20 Ev. Lk 10,25-37
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské 509 

Miluj Hospodina, 
Boha svého, 
z celého svého srdce, 
celou svou duší, 
celou svou silou 
a celou svou myslí 
a miluj svého bližního 
jako sám sebe.

Lk 10,27
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 15. července památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve  
„Dokonalost života nezáleží ve velké učenosti, ani v rozjímavé modlit-
bě, ani ve vznešených výkonech v oblasti duchovního povolání, ale ve 
svědomitém plnění každodenních povinností a ve vykonávání obyčej-
ných věcí nevšedním, dokonalým způsobem.“ 
Úterý 16. července Panny Marie Karmelské
Maria, Královno a Matko Karmelu! Přicházím dnes, abych se ti za-
světil, protože celý můj život je jen nepatrný projev vděčnosti za mno-
hé milosti a požehnání, kterých se mi dostalo od Boha tvýma rukama. 
(začátek zásvětné modlitby) 
Mše svatá v kostele sv. Barbory v Zábřeze v 8.00 hod. 

 
MŠE SVATÉ O DOVOLENÉ A O PRÁZDNINÁCH. 
Ve farnostech olomouckého arcibiskupství na http://www.ado.cz/farnosti. 
Pokud pojedete za hranice arcibiskupství, hledejte na https://bohosluzby.cirkev.cz/ 
Týdenní rozpis bohoslužeb ve farnostech Zábřeh a Zvole najdete na stránkách:  
http://rkfzabreh.rps.cz a http://farnostzvole.cz.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2019/2020. Vážení rodiče, nabízíme vám možnost 
přihlásit vaše dítě k výuce římskokatolického náboženství. Děti se postupně seznámí s ob-
sahem Bible, se základy křesťanství a se zásadami křesťanského života. Výuka je zařazena 
do školních vzdělávacích programů ZŠ. 
Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje „u novin“ nebo na faře v Zábře-
ze. Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře. V případě dotazů se 
informujte na telefonním čísle 737 806 839.

Mgr. Marie Vepřková 

PODHŮŘÍM JESENÍKŮ 
Orel, župa Stojanova, jednota Zábřeh vás zve na 
XXI. ročník turistického a dálkového pochodu „Pod-
hůřím 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 6.00 až 
10.00 hod.  
Pro zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 35 a 70 km. Start i cíl všech tras je v Katolic-
kém domě Zábřeh.  

Informace: tel. 605 536 270 nebo kubicek.jana@seznam.cz

PLETAŘKÁM OBVAZŮ PRO NEMOCNÉ LEPROU.
Pokud máte vypletenou přízi na obvazy a chcete pokračovat, můžete si materiál vyzved-
nout na faře v Zábřeze. HL
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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 ná-
cvik 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. Lektor-
kou 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.

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN – RODINA, TAM MISIE ZAČÍNÁ…
31. srpna 2019 na Svatém Hostýně.
Každoročně se na Svatém Hostýně koná velká pouť 
rodin z celé naší arcidiecéze. Pouť není určena jen pro 
rodiny s malými dětmi, ale pro všechny, kteří chtějí 
Bohu děkovat či prosit za své rodiny.
Celá pouť bude mít dva duchovní vrcholy – tím prv-
ním je slavná mše svatá na venkovním pódiu, kterou 
bude sloužit Mons. Jan Graubner spolu s kněžími, kte-
ré zvlášť zveme i s jejich farními rodinami. 

Druhým vrcholem bude modlitba svatého růžence – ten k pouti a ke Svatému Hostýnu 
neodmyslitelně patří a tentokrát ho chceme společně obětovat za misie – a to nejen ty 
vzdálené, ale také ty doma. 
Během dne bude připravený bohatý program pro děti – mohou se těšit na loutkové diva-
dlo Dana Taraby i na skákací hrad. Na stanovištích budou pro soutěživé děti připravené 
hry a úkoly spojené s životem a posláním misionářů. Náctiletí se mohou vydat na dob-
rodružnou cestu s misionářem nebo vyrobit dárek pro misie. Dospělí jsou zváni na před-
nášky o misiích.
Přijďte poděkovat Panně Marii za ochranu a načerpat inspiraci pro Mimořádný misijní 
měsíc říjen, který vyhlásil papež František. (ACO 2019/06)

Ohlášky
V sobotu 20. července 2019 v kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí

si vzájemně udělí svátost manželství
Marie Winigová z Kosova a Dominik Hroch ze Zábřeha

Ať jim Pán žehná
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MODLITBA VYDANÁ K MIMOŘÁDNÉMU MISIJNÍMU MĚSÍCI ŘÍJNU 
Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn Ježíš Kristus vstal 
z mrtvých, pověřil své následovníky „jděte a učte všechny ná-
rody“.
I nám připomínáš, že skrze svůj křest máme účast na poslá-
ní církve. 
Posiluj nás dary Ducha svatého, abychom byli odvážnými 
a horlivými svědky evangelia tak, aby poslání svěřené církvi, 
mohlo najít nové a účinné nástroje, které světu přinášejí ži-
vot a světlo. 

Pomoz nám umožnit všem národům zažít spasitelnou lásku a milosrdenství Je-
žíše Krista, který žije a kraluje v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. 

Poselství Svatého otce Františka  k 93. světovému dni misií 2019 

Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě 
Milé sestry, milí bratři, 
požádal jsem celou církev, aby se v měsíci říjnu 2019, kdy si připomeneme sté výročí 
vydání Apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV. (30. listopad 1919), 
věnovala mimořádnou pozornost misiím. Prorocká a prozíravá výzva k apoštolátu to-
hoto dokumentu potvrdila, jak je důležité, abychom dnes obnovili církevní misijní úsi-
lí a zlepšili poslání církve hlásat a přinášet světu spásu zmrtvýchvstalého Ježíše Krista. 
Motto tohoto poselství, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: POKŘTĚNÍ  
A POSLANÍ: Kristova církev na misii ve světě. Slavení tohoto měsíce nám pomůže 
především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma 
obdrželi při křtu. Jsme Božími dětmi, a to není nikdy záležitost individuální, ale vždy 
církevní. Ze společenství s Bohem – Otcem, Synem a Duchem Svatým – se rodí nový 
život s ostatními bratry a sestrami. Božský život není nějaký produkt, který máme pro-
dávat, nejsme proselyté; je bohatstvím, které je třeba rozdávat, šířit, hlásat: to je smysl  
misie. Tento dar jsme dostali zadarmo a zadarmo se o něj dělíme (srov. Mt 10, 8), aniž 
bychom kohokoli vylučovali. Bůh chce, aby skrze církev, všeobecnou svátost spásy, 
došli všichni lidé spásy v poznání jeho pravdy a milosrdenství (srov. 1 Tim 2,4; 3,15 II.  
vatikánský koncil, dogmatická konstituce Lumen gentium, 48).

Církev je ve světě na misii: víra v Ježíše Krista dává správný rozměr všem skutečnos-
tem a ukazuje nám svět Boží optikou a Božím srdcem. Naděje nám otevírá věčné ho-
rizonty božského života, na kterém máme skutečně účast. Dobročinná láska, kterou  
můžeme zakoušet ve svátostech a v bratrské náklonnosti, nás pobízí, abychom šli až 
do končin země (srov. Mi 5,3; Mt 28,19; Sk 1,8; Řím 10,18). Církev, vycházející až do 
nejzazších končin, vyžaduje stálé a trvalé misijní obrácení. Je mnoho svatých, mno- 
ho věřících mužů a žen, kteří dosvědčují a ukazují, že lze být zcela otevření, milosrd-
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ní a druhým blízcí a odpovídat tak na neodbytný podnět lásky. Její vlastností je totiž 
dar, oběť a nezištnost (srov. 2 Kor 5,14-21). Ten, kdo hlásá Boha, buď člověkem Božím. 
(srov. Apoštolský list Maximum illud)
Toto poslání se nás dotýká v první osobě: já jsem stále misií, ty jsi stále misií, kaž-
dý pokřtěný je misií. Kdo miluje, dává se do pohybu, je nabádán, aby vycházel ze sebe, 
je přitahován a přitahuje, daruje se druhému a navazuje životodárné vztahy. Pro Boží 
lásku není nikdo neužitečný či bezvýznamný. Každý z nás jako plod Boží lásky je ve svě-
tě misií. I kdyby moje matka a můj otec zradili lásku lží, nenávistí a nevěrností, Bůh  
se nikdy nevzdá daru života a každého svého syna od počátku volá k božskému a věčnému 
životu (srov. Ef 1,3-6). 2 Pokračování příště

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 7. července, v závorce jsou sbírky z 30. června: 
Tatenice 1.360 ( - ); Lubník 1.430 (5.520); Hoštejn 2.300 (2.000); Kosov 580 ( - ). 
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI HOŠTEJN je ve středu 24.  čer-
vence. Nejsvětější svátost bude vystavena od 15.00 hod., mše svatá 
v 18.30 hod. 
• Ve středu 24. července nebude sloužena mše svatá v Tatenici  
a v Lubníku. 

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA  
Letošní pouť ke svaté Anně do Hoštejna bude v neděli 28. července. 
První poutní mše začíná v 9.00 hod., druhá mše je v 10.30 hod., 
slavnostní požehnání ve 14.00 hod. 

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 7. července: Domov důchodců sv. Zdislavy 289; Písařov 1.257; Červená 
Voda 2.757; Jakubovice 600 Kč.  
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 7. července: Klášterec 1.800; Svébohov 3.200; Jedlí 2.000 + na potřeby 
farnosti 5.000; Vyšehoří 500 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

ŠTÍTECKO                 ŠTÍTECKO                 ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 7. července: Štíty 1.770 (6. 7., mše za otce Antonína Mlčáka 2.020); Horní 
Studénky 1.180 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

POSTŘELMOVSKO      POSTŘELMOVSKO

V neděli 14. července bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 
bylo při 1. svatém přijímání 5.830 Kč) a v Chromči (minule 2.400 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn
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FARNOST ZVOLE  A MALETÍN

Ve Zvoli v neděli 7. července byla sbírka ve výši 6.610 Kč. Dar 
na opravu kříže na věži kostela 5.000 Kč
V Lukavici poutní sbírka 1.500 Kč a dar 1.000 Kč na opravu ko-
munitního centra ve Zvoli. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
 P. František Eliáš

OPRAVA KŘÍŽE Z VĚŽE KOSTELA. Farnost Zvole během 
těchto prázdnin chystá exkluzivní opravu nakloněného kříže 
na věži kostela. Kříž je nakloněn již desítky let, ale loni farníky 
vyburcovalo to, že ho začala ničit koroze a začal se rozpadat. 
To pastorační radu přimělo k rozhodnutí, kříž z věže s pomocí 
speciálního jeřábu snést, zrenovovat a obnovený znovu vrátit 
na původní místo.  
Vše závisí na zajištění jeřábu, který dokáže pracovat ve výškách 
nad 50 metrů.   

FARNOST MALETÍN 
V neděli 21. 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

LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z neděle 7. července: Loštice 4.395 Kč + Bohu známí farníci v tomto týdnu při-
spěli na potřeby farnosti dary ve výši 2.000 a 1.500 Kč; Moravičany 1.809, z pohřbu Jiřího 
Chmelaře 2.800; Bílá Voda 2.023 Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Tuto neděli pokračuje sbírka na opravu věže a střechy kostela.                                                                         

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V LOŠTICÍCH. Letos organizujeme už třetí ročník příměstské-
ho tábora pro děti na faře v Lošticích. Tábor se uskuteční poslední srpnový týden od 26. 8. 
do 30. 8. Bližší informace přineseme v dalších týdnech.

PROMÍTÁNÍ V  MORAVIČANECH. Ve čtvrtek začínáme promítání v  podloubí farní 
budovy v Moravičanech. V 18.45 hod. jste zváni na pohádku  „Princezna za dukát“.
Tak dlouho si princezna vybírala ženicha, až králi došla trpělivost. Vyhodil z okna dukát 
a rozhodl, že se princezna musí provdat za toho, kdo dukát najde.
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Vybíráme z Mohelnické farní kroniky, Zdeněk Grass LP 1997
Vstoupili jsme do desátého roku duchovní obnovy a roku milénia sv. Vojtěcha.
Začaly přípravy na třetí návštěvu papeže, sv. Otce Jana Pavla II.
Velikonoce
Na Hod Boží velikonoční je ráno 30. března poprašek sněhu a –3°C.
Účast na velikonočních bohoslužbách se nijak neliší od běžného nedělního průměru. 
Chrámový sbor obohatil liturgii zpěvem České mše od Jar. Otčenáška a slavnostním Re-
gina coeli. Skupina Carmen pod vedením Evy Horníčkové přednesla v kulturním domě 
zpěvohru o umučení Ježíše „Ecce Homo“. Skupina zazpívala i při mši svaté na pondělí ve-
likonoční.
Restituce církevního majetku nejsou zdaleka ukončeny. Ze strany státu je nechuť maje-
tek církvím vracet, nebo se finančně vyrovnat (a dlouho ještě nebude). 60% obyvatel re-
publiky se domnívá, že zabavený majetek nemá být církvím vracen. Charitativní činnost 
je naopak vítána, kde na ni však brát prostředky?
Činnost církví (včetně platů duchovních) je nadále hrazena státem.
Třetí návštěva Svatého otce
26-27. dubna se uskutečňuje třetí návštěva Svatého otce Jana Pavla II. v české republice 
(1990,1995), tentokrát v rámci oslav milénia sv. Vojtěcha. V sobotu 26. dubna se setkal 
Svatý otec v Hradci Králové s mládeží, při účasti 50 tis. mladých poutníků. Hradec Králo-
vé byl zvolen pro blízkost Libice, rodné obce sv. Vojtěcha, kterou papež rovněž navštívil.
V Břevnovském klášteře v Praze se setkal Svatý otec s nemocnými.
V neděli 27. dubna sloužil papež mši svatou na letenské pláni v Praze za účasti asi 120 tisíc 
poutníků z Čech, Moravy a Slezska. V promluvě vyzval Svatý otec křesťany, aby se neuza-
vírali do sebe, ale aby se otevírali společenství.
V odpoledních hodinách jednal papež s představiteli státu o navrácení církevního ma-
jetku.
Následovalo ekumenické shromáždění v chrámu sv. Víta. 
Papež naznačil možnost zařazení mistra Jana Husa mezi 
reformátory katolické církve.                                   Bartoš H.

Dne 23. července si ve farnosti Úsov připomeneme 278. 
výročí od vysvěcení našeho kostela sv. Jiljí. 
Svěcení provedl tehdejší olomoucký biskup   Jakub Ar-
nošt z Liechtensteinu   a ve světící listině se můžeme do-
číst: „My, Jakub Arnošt z Boží milosti biskup olomoucký, 
kníže svatého římského impéria, představený královské 
kaple české a hrabě z Liechtensteinu, dosvědčujeme svojí 
přítomností, že vysvětíme kostel a oltář k poctě Boha vše-
mohoucího ... .“ 
Vyprosme si v těchto dnech hojnost Božích milostí a kos-
telíku v Úsově vyprosme, ať slouží ke cti Páně dalších tři 
sta let.
 farníci z Úsova
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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. 
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 21. ČERVENCE JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU 

Sbírky z neděle 7. července:  Zábřeh 11.442; Postřelmůvek 500; Rovensko 800  Kč.
DARY: na likvidaci lepry 300, na Haiti 300, na Devítku 5.000, na „Cestu 121“ 2.500 a na 
potřeby farnosti 6.500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
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 ná-
stupem dle možností vybraného uchazeče. Zájemci najdou podrobnější informace k ob-
sazovanému místu na webu www.charitazabreh.cz 

KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V ZÁBŘEZE 
Uskuteční se ve středu 17. 7. od 16 hodin v sídle pečovatelské služ-
by (Zábřeh, Valová 290/9). 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 rozu-
mí tomu, co prožíváte i vy. Podpoří vás odborníci, jejichž rady vám 
pomohou při péči, a pokud s péčí začínáte, dají vám mnoho uži-
tečných 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, ve-
doucí pečovatelské služby, tel: 736509449.

DOMA JE DOMA - Charita vyzývá peticí k záchraně domácí zdravotní péče. Jako celá síť 
pod hlavičkou Charity Česká republika nyní bojujeme o záchranu domácí zdravotní péče. 
Podpořte prosím oprávněné požadavky zdravotních sester z našich řad! Pomozte nám za-
chovat domácí zdravotní péči, dostupnou všem vašim blízkým, a připojte svůj podpis pod 
petici. Petiční archy jsou umístěné v recepci Charity Zábřeh (Žižkova 7/15, Zábřeh - ote-
vřeno ve všední dny od 7.00 do 16.30 hodin).Více informací o důvodech pro tuto akci na-
jdete na webu www.charita.cz/domajedoma


