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16. 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, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání.
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 15,2-3a.3b-4.5bc Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku?
1: Gn 18,1-10a
2: Kol 1,24-28
Ev. Lk 10,38-42
Ordinárium: latinské 509
příště Olejníkovo č. 502

„Marto, Marto!
Děláš si starosti
a znepokojuješ se
pro mnoho věcí.
Ano, jen jedno je třeba.
Marie si vybrala
nejlepší úděl
a ten jí nikdo
nevezme.“

Lk 10,42
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 22. července – svátek sv. Marie Magdalény
Úterý 23. července
– svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Čtvrtek 25. července – svátek sv. Jakuba, apoštola
Byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho manželky Salome. Se svým bratrem Janem
byli Ježíšem povoláni do apoštolského sboru. S ním byli se syny Marie Kleofášové natolik v
blízkém příbuzenském vztahu, že po tehdejším zvyku v rodném kraji byli zváni Ježíšovými
bratry.
Jakub jako první z dvanácti apoštolů podstoupil mučednickou smrt. Tak sdílel s Ježíšem pití
hořkého kalicha, podle předpovědi.
Pátek 26. července
– památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Z těchto svatých manželů vzešla bez dědičného hříchu počatá dcera a Matka Spasitele světa.
Jejich život tedy musel odpovídat svěřenému poslání a to je i důvodem naší úcty. U sv. Anny
vždy bylo zdůrazňováno, že je matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a učitelkou, a
také babičkou našeho Pána Ježíše Krista.
Sobota 27. července – památka sv. Gorazda a druhů
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2019/2020. Vážení rodiče, nabízíme vám možnost
přihlásit vaše dítě k výuce římskokatolického náboženství. Děti se postupně seznámí s obsahem 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 Zábřeze. Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře. V případě dotazů se
informujte na telefonním čísle 737 806 839.
Mgr. Marie Vepřková
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.

Ohlášky

V sobotu 3. srpna 2019 přijmou svátost manželství
v kostele sv. Barbory v Zábřeze
Ing. Radka Jílková z Rapotína a Bc. Petr Bartoš, DiS. ze Zábřeha.
Do společného manželského života přejeme Boží požehnání.
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Papež František o naději

Důvěřovat Bohu znamená vstoupit do jeho úmyslů bez jakýchkoli
nároků a zároveň přijmout skutečnost, že Boží záchrana a pomoc
k nám mohou dospět jinak, než bychom očekávali. Prosíme Pána
o život, zdraví, lásku a štěstí – to vše je správné, avšak za vědomí,
že Bůh dokáže vyzískat život také ze smrti, že rovněž v bolesti lze
zakusit pokoj a že i v samotě může spočívat vyrovnanost a v pláči blaženost. Nemůžeme Boha poučovat, co by měl dělat a čeho
bychom měli zapotřebí. Ví to lépe než my a máme Mu důvěřovat,
protože naše cesty nejsou Jeho cestami a Jeho smýšlení není naše.
Generální audience, 25. 1. 2017

BATŮŽKOVÝ PROJEKT S MARY´S MEALS
Do nového školního roku s novou školní taškou? Co se starým batůžkem?
Jednoduchý způsob jak „recyklovat“ a přitom pomoci chudým dětem ve světě je přidat se
k projektu Mary’s Meals.
Hnutí Mary’s Meals poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den nejchudším dětem po
celém světě. Dílo je pojmenováno po Marii, Ježíšově matce, která vychovávala své vlastní
dítě v chudobě. Hnutí je založeno na vzájemné úctě a spojuje všechny lidi bez ohledu na
jejich vyznání.
V současnosti jsou do Batůžkového projektu zapojeny Rakousko, Německo, Irsko, Itálie,
Velká Británie a Česká republika.
Mnoho dětí zapojených do programu Mary’s Meals nemá základní učební pomůcky jako
tužky a sešity.
Pomozte a darujte batůžek s věcmi, které děti potřebují. Pro mnoho z nich bude batůžek
od Mary’s Meals jediným dárkem, který kdy dostaly.
ČÍM NAPLNIT BATŮŽKY?
Do batůžku dejte sešity, tužky, pastelky, pera, gumu,
ořezávátko, pravítko, pouzdro na tužky, ručník, kraťasy nebo sukni, triko, či šaty, žabky, nebo sandály, malý
míček, například tenisák, mýdlo, zubní kartáček, zubní pastu, lžíci.
Vhodné je oblečení pro děti ve věku 4-12 let. Vhodné
je také označit batůžek štítkem s informací, zda je určen pro dívku (girl) nebo pro chlapce (boy) a pro jaký
věk (age).
Prosím, nepřikládejte žádné hračky nebo sladkosti!
Batůžky můžete přinést na faru v Zábřeze do konce
října. Ve všední dny do 15.00 hod., po domluvě na tel.
583 414 531 nebo 731 626 509 i jinak.
Zúčastnit se mohou nejenom farníci ze Zábřeha nebo
zábřežského děkanátu, ale každý, kdo chce a může pomoci. Více se dozvíte na stránkách
www.marysmeals.cz.
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Otevřený dopis signatářům
dopisu proti Mariánskému sloupu
Vážení představitelé vědy a odborníci na dějiny umění; páni
profesoři, docenti a vědečtí pracovníci, skutečnost odvolání
původního rozhodnutí zastupitelstva o znovuobnovení Mariánského sloupu na Staroměstkém náměstí, které je podle
mého laického soudu sporné a organizované lidmi, kteří určitě nevykazují historické ani kunsthistorické vzdělání, mě zaráží. Plně však respektuji Vaše rozhodnutí nesouhlasit s obnovením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Mé stanovisko k této věci
naleznete v otevřeném dopise bratru Pavlu Černému, emeritnímu předsedovi Ekumenické rady církví (najdete na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190703odpoved-na-otevreny-dopis-pavla-cerneho).
Co mě však v případě vaší iniciativy udivuje je text Vašeho dopisu, který nejenom vykazuje neznalosti určitých okolností vzniku Mariánského sloupu, ale občas mi připadá, jako by byl ve svém obsahu a formě inspirován myšlenkami, které by spíše zapadly
do jiné doby.
Mariánské sloupy nás ve své historii musí zákonitě přivést až do dávné Zaragozy,
k Madonně del Pilar, která se legendárně váže k působení sv. Jakuba Staršího. Ale také
je odpovědí na žádost jeho matky o první místa v Ježíšově Království, kdy se Kristus v
odpovědi ptá: „Budete pít kalich, který piji já?” Legenda říká, že sv. Jakub odpověděl
na setkání s Pannou Marií slovy „mohu” a vrací se do Jeruzaléma, kde vydává svědectví jako první popravený apoštol. Nebudu se tu zabývat otázkou pravdivosti legendy,
ale skutečností, že tu vzniká tradice, která prorůstá dějinami. Symbol Panny Marie na
sloupu se stal důležitým v období reconquisty, kdy si obyvatelé Pyrenejského poloostrova vydobyli svoji samostatnost a nezávislost, a jako takový se v různých formách
promítá i do dalších oblastí kultury a umění dodnes.
Pokud hovoříme o vídeňské inspiraci pro pražský sloup, je třeba také říci, že inspirací pro
vídeňský mariánský sloup byl pilíř s Madonnou z gotické části poutní baziliky v Mariazell. Víme také, že historie této baziliky se podle legendárních zpráv váže k moravskému markraběti Jindřichovi a knížeti sv. Václavovi. Vím, že tyto otázky nemusím více
rozebírat, protože hovořím k poučené společnosti. Dovolte mi však jednu otázku: cyrilometodějská misie, křest v Řezně a Pasově, spiritualita benediktinů, cisterciáků, mendikantů a barokní kultura – to všechno vrostlo do české kotliny a není to součástí zmíněné pietas Austriaca? O které jsem měl možnost přečíst řadu publikací vašich kolegů,
se kterými se určitě stýkáte? Jak bychom v takovém případě měli hodnotit vliv luterské
a kalvínské reformace i další vlivy z 19. a 20. století na našem území?
Nechci vám říci výtku, která se řekne každému, kdo uchraňuje jiný názor, jen se zeptat
– to skutečně chcete uzavřít českou kotlinu před kulturními, spirituálními a náboženskými vlivy z Evropy jen do našeho českého kotle a připravit nás tak o skutečné obohacení z interakce s jinými tradicemi a kulturami?
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Odpusťte mi tato slova, protože mnohých z vás si opravdu velmi vážím a upřímně si
nedovedu ve svém nitru srovnat, že jste k takovému textu připojili svůj podpis. Nepopírám autenticitu Vašeho názoru a právo nesouhlasit, ale myslím, že tento text svou
formou i obsahem až příliš připomíná známé podpisy petic či prohlášení z dob, které
před třiceti lety skončily.
Omlouvám se Vám všem, kterých jsem se tímto příměrem dotknul. Uvědomme si
však, že doba, ve které byl pražský sloup vztyčen, byla zcela jistě dobou náročnou a
problematickou. Přihlédneme-li ke všem událostem, které se odehrály předtím, nemůžeme říci, že vývoj událostí v českém království od roku 1618 byl cestou k toleranci a demokracii; naopak vidíme, že města ztrácí svou pozici, společnost se pod tíhou
partikularismu drolí, že to byla doba, která usilovala o jedno: „čí vláda, toho náboženství”, a náboženství tu bylo použito především jako určitý ideologický rámec.
Jsme dětmi těch, kteří v této době rozhodovali a jednali a nikdo z nás neví, na čí straně stáli jeho předci. Jedině objektivita, pravda, tolerance a úcta k druhému jsou cestou
do budoucnosti, zvláště pak v situaci, kdy naše země stojí na křižovatce, kdy se potácí
ve složitých vnitřních napětích, a kdy nezná z tohoto bábelu cestu. Proto ve vertikále,
směřující k Bohu, vidím určitou naději a výzvu. Děkuji za porozumění.
Dominik kardinál Duka, Arcibiskup pražský

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 14. července: Domov důchodců sv. Zdislavy 594; Písařov 867; Červená
Voda 2.879; Jakubovice 442 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 14. července: Klášterec 2.100; Svébohov 3.100; Jedlí 1.900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 28. července oslaví farnost Lesnice svého patrona sv. apoštola Jakuba. Poutní
mše svatá bude v 9.30 hodin.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 14. července: Loštice 2.631 Kč a Bohu známí farníci přispěli v tomto týdnu na potřeby farnosti částkami 1.000 a 200 Kč; Moravičany 3.390 Kč; Bílá Lhota 1.616 Kč.
Dnes je sbírka na potřeby farnosti.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V LOŠTICÍCH. Letos organizujeme už třetí ročník příměstského 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.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 14. července: Tatenice 740 + dar 500 Kč; Lubník 1.030; Hoštejn 1.330;
Kosov 700 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI HOŠTEJN je ve středu 24. července. 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., obě mše svaté celebruje P. František Eliáš. Slavnostní
požehnání ve 14.00 hod.
Stejně jako v letech předešlých zveme všechny, především maminky, babičky, ale i celé rodiny, aby přišly oslavit svátek sv.
Anny, babičky našeho Pána a maminky Panny Marie. Přijďte si
vyprosit požehnání pro své rodiny.
Srdečně zvou farníci z Hoštejna
LETOS SI PŘIPOMÍNÁME 150 LET OD DOKONČENÍ PŘESTAVBY KOSTELA
SV. ANNY V HOŠTEJNĚ
Původní farní kostel, připomínaný roku 1350, zanikl v 15. století. V 18. století byla vystavěna kaple sv. Anny. V souvislosti s rozvojem obce byly v roce 1865 vyhotoveny plány na
její přestavbu a rozšíření. V letech 1867–1869 byla stavba realizována a v říjnu r. 1869 byl
kostel vysvěcen.
Kostel se stal vyhledávaným místem každoroční poutě ke sv. Anně.
V neděli 28. července nebude mše svatá v Kosově.
CHLAPI se sejdou k modlitbám v neděli 28. července v 19 hod. v Hoštejně u Arťoma.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14. července: Štíty na odvody 3.060; Cotkytle na opravu 1.175 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
V pondělí 22. července bude před poutí od 8.00 hod. úklid v kostele i na faře. Zveme farníky, aby se zapojili do této akce, v co největším počtu. První skupina již očistila sochy a
oltáře a umyla okna v sakristii. Budeme pokračovat s čištěním lavic, koberců a podlahy. 		
P. Jacek Brończyk
Blahopřejeme panu Zdeňku Švédovi, kostelníkovi z Horních Studének
k 85. narozeninám. Do dalších let vyprošujeme hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a ochranu Panny Marie.
P. Jacek Brończyk a farníci
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FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 14. července byla sbírka ve výši 4.510 + dar na komunitní centrum 800 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.		
P. František Eliáš
OPRAVY VE ZVOLI. Chci poděkovat všem, kteří se
zapojili od srdce do budování komunitního centra (farního domu) ve Zvoli.
Je vás mnoho, kteří se na prvním místě modlíte za zdar
díla, přibylo i ochotných rukou při práci a také děkuji
jménem Zvolské čtyřky všem štědrým dárcům. Dotaci
na komunitní centrum máme přislíbenu a elán do díla
máme také.
Za Zvolskou čtyřku Ing. Josef Bartoň
FARNOST MALETÍN. Tuto neděli 21. července budeme v kostele sv. Mikuláše jako obvykle slavit mši svatou v 15.00 hod.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 30. června a 7. července: Mohelnice 7.679 a 5.463; Úsov 1.545 a 1.020;
Studená Loučka 350 a 407 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
Dne 23. července si ve farnosti Úsov připomeneme 278. výročí od vysvěcení našeho
kostela sv. Jiljí.
Vyprosme si v těchto dnech hojnost Božích milostí a kostelíku v Úsově vyprosme, ať slouží
ke cti Páně dalších tři sta let.
farníci z Úsova

Mše sv. a bohoslužby slova s podáváním sv. přijímání od 27. 7. - 11. 8. 2019

So 27. 7. – mše sv. s nedělní platností: Police 16.00; Studená Loučka 18.00 hod.
Ne 28. 7. – mše svaté: Úsov 8.00; Mohelnice (kostel sv. T. Becketa), 9.30 hod.
Po 29. 7. a Pá 2. 8. – bohoslužba slova se sv. přijímáním:
		 Mohelnice, (kostel sv. Tomáše Becketa) 18.00 hod.
So 3. 8.
– mše sv. s nedělní platností: Úsov 16.30 (slouží P. Kristián Libant CM)
		 Studená Loučka 18.00 hod. (slouží P. Wladyslaw Marek Mach SDS)
		 Mohelnice, kostel sv. T. Becketa (P. Krzysztof Leon Klat)
		 Zpovídání 17.00-17.55, mše sv. 18.00 hod.
Ne 4. 8. – nedělní mše svatá: Mohelnice (kostel sv. T. Becketa),8.00 hod.
		 (slouží P. Eliáš František, místoděkan)
Po 5. 8., Út 6. 8., St 7. 8., Čt 8. 8., Pá 9. 8.: bohoslužba slova se sv. přijímáním Mohelnice,
kostel sv. Tomáše Becketa, 18.00 hod.
Ne 11. 8. – mše svaté: Úsov 8.00 hod.; Mohelnice (kostel sv. T. Becketa) 9.30;
		 Studená Loučka 11.15 hod.; Veleboř 15.00 hod.
Aktuální přehled bohoslužeb naleznete na internetu - na www.farnostmohelnice.cz
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TUTO NEDĚLI 21. ČERVENCE JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU
Sbírky z neděle 14. července: Zábřeh 15.916; Rovensko 464 Kč.
Dary: na Devítku 910, dar na potřeby farnosti 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
CHARITNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
DOMA JE DOMA - Charita vyzývá peticí k záchraně
domácí zdravotní péče. Nepomohla nedávná stávková pohotovost sester, jednání se zástupci ministerstva
zdravotnictví nevedou k žádným konkrétním výsledkům. Zdravotní pojišťovny nám neproplácejí všechno,
co uděláme - například za rok 2018 jen nám v Zábřehu
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR stále dluží skoro
1/4 miliónu Kč! Úhrady jsou velmi nízké - za náročnou a vysoce odbornou práci sester je nám nyní dle seznamu výkonů a bodníku pojišťovnami hrazeno pouze necelých 19.000 Kč na měsíční hrubou mzdu a plný
pracovní úvazek sestry. V jiných segmentech zdravotnictví však ta stejná pojišťovna, ze zdrojů námi všemi placeného pojistného, proplácí za
srovnatelnou práci i téměř dvojnásobek. Tuto nerovnost nyní potřebujeme napravit, zdravotní péči nemůžeme a už dále ani nechceme hradit z darů jednotlivců, sponzoringu, hospodářské činnosti, výnosů Tříkrálové sbírky apod. Navíc domácí péče šetří českému zdravotnictví obrovské náklady, které by jinak muselo vynaložit na rozšíření kapacit lůžkové péče.
Dlouhodobé podfinancování ohrožuje už všechny poskytovatele domácí zdravotní péče
a Charity v celé ČR. 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 zachovat 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 - otevřeno ve všední dny od 7.00 do 16.30 hodin). Více informací o důvodech pro tuto akci najdete na webu www.charita.cz/domajedoma.
CHARITA ZÁBŘEH HLEDÁ A DO SLUŽBY PŘIJME spolupracovníka/spolupracovnici na pozici OSOBNÍ ASISTENT/KA PRO DENNÍ STACIONÁŘ OKÝNKO V MOHELNICI. Obsahem práce je poskytování přímé péče, podpory a pomoci dospělým lidem s mentálním a kombinovaným tělesným postižením při zvládání běžných úkonů (při
osobní hygieně, oblékání, přesunech, stravování apod.). K uvedenému patří i zajištění svozů do stacionáře, zapojení do organizace skupinových nebo individuálních aktivit, doprovody na akce, do divadla, kina, … Zájemci o tuto naplňující a pestrou práci na plný
pracovní úvazek, s nástupem od září/října 2019, najdou podrobnější informace 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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