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17. 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, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech,
kdo v tebe doufají; skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás,
ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě

Žl 138
1: Gn 18,20-32
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Kol 2,12-14
příště Břízovo č. 503

Proste, a dostanete;
hledejte, a naleznete;
tlučte, a otevře se vám.
Neboť každý,
kdo prosí,
dostává, a kdo hledá,
nalézá, a kdo tluče,
tomu se otevře.

Lk 11,9-10
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Ev. Lk 11,1-13

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 29. července – památka sv. Marty
Středa 31. července – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Čtvrtek 1. srpna – památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa
Pátek 2. srpna – PANNY MARIE KRÁLOVNY ANDĚLŮ
Svatý František se vždy zvlášť staral o kapličku, zasvěcenou
Panně Marii Andělské, zvanou PORCIUNKULA.
František vždy velmi toužil po záchraně hříšníků a přál si, aby
jeho milovaný kostelík přispíval k obrácení lidí a sloužil k duchovní obnově. Jednou, při nočním setrvávání v kostelíku Panny Marie Andělské, dostal ve zjevení pokyn, aby šel do Perugie
za papežem Honoriem III., a vyžádal si pro kostelíček Porciunkuli odpustky k výročnímu dni jeho posvěcení.
Pravost těchto odpustků potvrzují papežské dokumenty, obsahující jejich udělování dalším františkánským kostelům. Pius X.
r. 1910 zmocnil biskupy k určování dalších kostelů s porciunkulovými odpustky a od roku 1966 bylo Apoštolským listem Pavla VI. i následnou Apoštolskou
konstitucí „Učení o odpustcích“ stanoveno, že plnomocné odpustky lze získat (za obvyklých
podmínek sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) 2. srpna ve všech farních kostelích.
ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE, STŘEDA 31. ČERVENCE
08.00-10.00 hod.
P. Kristián Libant CM
10.00-12.00 hod.
P. Krzysztof Leon Klat
12.00-14.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
14.00-16.00 hod.
P. Władysław Mach SDS
16.00-17.00 hod.
P. Vitalij Molokov
17.00-18.00 hod.
P. František Lízna SI
Přijmout svátost smíření můžete také ve čtvrtek 1. srpna po dobu adorace a o prvním
pátku v měsíci od 15.00 hod.
• Čtvrteční večerní mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Během měsíce srpna budou slouženy mše svaté každý čtvrtek v 17.30 hod.
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 27. července se dožívá 80 roků

paní Jana Žůrková.

Děkujeme za její dlouholetou a obětavou starost o provoz fary.
Do dalších roků přejeme Boží požehnání, ochranu Panny Marie
a také zdraví a spokojenost v životě.
Za farnost P. Radek a P.Krzysztof a osazenstvo fary
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DAR ČESKÝCH VĚŘÍCÍCH PAPEŽI FRANTIŠKOVI:
KORUNA SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ
11. až 13. listopadu tohoto roku se k 30. výročí kanonizace sv. Anežky České uskuteční národní pouť do Říma, při které naši biskupové
předají papeži Františkovi společný dar ze všech farností a diecézí
pod názvem „Koruna svaté Anežky České“.
Aby se k němu mohli osobně připojit věřící i ti, kteří svou cestu k církvi hledají, bude moci každý finančně přispět a otisknout
svůj prst na arch ručního papíru na znamení sounáležitosti se Svatým otcem a celou církví. Archy budou předány papeži Františkovi.
Doporučená výše daru je 200 Kč. Ale i ten, který daruje, byť jednu korunu ze svého nedostatku, smí rovněž zanechat svůj otisk na
daru pro Svatého otce Františka. Výtěžek sbírky bude předán Svatému otci pro chudé a potřebné. Každý, kdo se k daru připojí, obdrží
malou pamětní medaili sv. Anežky. Ke každé medaili je přikládán
certifikát. Medaile není zhotovena z drahého kovu, ale je vyrobena
s péčí a láskou. K ražbě byl zvolen trvanlivý kov, známý jako severské zlato (používá se k ražbě euromincí).
Podrobnosti k daru pro papeže Františka jsou k nalezení na stránkách www.anezka2019.cz.
Pokud chcete přispět do sbírky, můžete tak učinit osobně každé
pondělí a středu ve farní kanceláři v Zábřeze po mši svaté, pro
ty, kdo se dopoledne nedostanou pak od 15.00 do 17.30 hod. ve
čtvrtek.
Můžete zaslat i vyšší částku, případně může příspěvek zaslat i vaše
firma, přímo na účet zřízený královéhradeckým biskupstvím.
Číslo účtu: 447 662/0800, VS: 302019.
Za podporu projevenou darem získáte neprodejnou edici
medaile z ryzího stříbra.
UNITED FEST VSETÍN 22. – 24. 8. 2019
UNITED je křesťanský open-air festival s dramaturgicky různorodým programem. Kromě hudby zahrnuje semináře, workshopy, službu modliteb a duchovního poradenství, divadlo, film, program pro děti a sporty.
Každý ročník festivalu UNITED má podtitul, kterému se ve svých promluvách věnují řečníci. Letošní téma zní „Srdeční záležitost“. Organizátoři k jeho volbě uvádějí: „Celý náš život je jedna velká srdeční záležitost. Záležitost našeho srdce. Dnešní doba je plná „toulavých
srdcí“. Cítíme se prázdní, zmatení, hledáme, kam své srdce investovat. Existují dlaně, ve kterých by našemu srdci bylo nejlépe? Nejsou to dlaně toho, který nám vdechl život? To, kam své
srdce dáme, určí celé naše směřování.“
Více se o festivalu můžete dozvědět i objednat si vstupenku už dneska na stránkách
https://festivalunited.cz/
3

Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019
Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě
(pokračování)
Ve křtu dostáváme život, který nám dává víru v Ježíše Krista, vítěze nad hříchem a nad
smrtí. Utváří nás k Božímu obrazu a Boží podobě a včleňuje nás do Kristova těla, kterým
je církev. Křest je tedy skutečně nezbytný pro spásu, protože nám zajišťuje, že v Otcově
domě jsme vždy a všude syny a dcerami, nikoli sirotky, cizinci nebo otroky. To, co v křesťanovi utváří svátosti, jejichž naplněním je Eucharistie, je povolání a úděl každého člověka
v očekávání obrácení a spásy. Křest je totiž naplněním přislíbeného božského daru, který
vytváří z lidského tvora syna v Synu. Jsme dětmi vlastních rodičů, ale ve křtu je nám dáno
původní otcovství a pravé mateřství; pro koho není církev matkou, pro toho nemůže být
Bůh Otcem (srov. Sv. Cyprián L’unità della Chiesa, 4).
Naše misie má své kořeny v Božím otcovství a v církevním mateřství, protože ve křtu je
obsaženo Ježíšovo velikonoční poslání: jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás, plné
Ducha Svatého, pro usmíření světa (srov. Jan 20, 19-23; Mt 28, 16). Křesťan je poslán,
aby nikdo nebyl vynechán ze zvěsti o tom, že byl přijat za Božího syna. Je třeba ho ujistit
o osobní důstojnosti a niterné hodnotě života od jeho početí až do jeho přirozené smrti.
Pokud se rozmáhající sekularismus v našem životě stane aktivním a společenským odmítáním otcovského Božího díla, bude tak bráněno jakékoli skutečné podobě bratrství všech
lidí, které se odráží ve vzájemné úctě mezi lidmi. Bez Boha Ježíše Krista se každá odlišnost redukuje na děsivou hrozbu, znemožňující jakékoli bratrské přijetí a plodnou jednotu lidského rodu.
Všeobecné určení spásy, kterou Bůh v Ježíši Kristu nabízí, vedla Benedikta XV. k tomu,
aby požadoval překonání jakékoli nacionalistické a egocentrické uzavřenosti, jakéhokoli šíření evangelia kolonizační mocí s ekonomickými a vojenskými zájmy. Papež ve svém
apoštolském listu Maximum illud připomíná, že božská univerzálnost církevní misie požaduje, abychom vyšli z exkluzivní příslušnosti ke své vlasti a svému etniku. Pokud má být
kultura a komunita otevřená vůči poselství spásy Ježíše Krista, pak je třeba překonat každou nepatřičnou etnickou a církevní introverzi. V církvi je i dnes zapotřebí mužů a žen,
kteří v milosti svého křtu velkodušně odpovídají na povolání vyjít ze svého domu, ze své
rodiny, ze své vlasti, ze své rodné řeči, ze své místní církve. Jsou vysláni k lidem do světa neproměněného svátostmi Ježíše Krista a jeho církve. Když
zvěstují Boží slovo, svědčí o evangeliu a slaví liturgii, vyzývají
k obrácení, křtí a předávají křesťanskou spásu, přičemž respektují osobní svobodu každého člověka a vedou dialog s kulturou
a náboženstvím národa, do kterého jsou vysláni.
V církvi stále nezbytná Missio ad gentes přispívá zásadním
způsobem k trvalému procesu obrácení všech křesťanů.
Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání, církevní poslání obdržené
ve křtu, zeměpisné i kulturní vyjití ze sebe a ze svého domu,
odpuštění hříchů a osvobození od osobního a společenského zla – to vše vyžaduje misii sahající do nejzazších koutů
světa.
Dokončení příště
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 21. července: Domov důchodců sv. Zdislavy 189; Písařov - pouť 5.754;
Červená Voda 1.602; Jakubovice 593 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
POUŤ NA KŘÍŽOVOU HORU. Farnost Červená Voda vás zve v neděli 4. srpna na Křížovou horu. Poutní mše svatá začíná v 10 hodin.
KURZY ALFA
Myslíme si, že každý, kdo přemýšlí o smyslu života, by měl dostat příležitost prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se na co chce
a říct, co si myslí. Kurz Alfa je cyklus neformálních setkání o základech
křesťanství. Od 24. září do 3. prosince 2019 bude probíhat ve farnosti
Červená Voda vždy v úterý od 18.30 do 21.00 hod. ve Vinárně pod věží.
Čekají vás zajímavé přednášky, diskuse a večeře zdarma.
Informace a kontakty: Marie Kubitová tel. 737 869 214 a Marta Víchová
tel. 724 042 933. Více na www.kurzyalfa.cz

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 21 července: Klášterec 2.400; Svébohov - na opravy 6.500; Jedlí 2.400
+ dar na kostel 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SVÉBOHOV. Na první pátek budou návštěvy nemocných.
O první sobotě v srpnu, 3. 8. bude slavena mše svatá v 7.15 hod.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Tichá adorace a možnost sv. zpovědi před prvním pátkem v srpnu 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 srpnu 3. 8. bude Večeřadlo – mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie v Postřelmově od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
O první neděli v měsíci bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule
3.923 Kč) a v Chromči na farní kostel (minule 1.330 Kč).

Ohlášky

V sobotu 3. srpna 2019 přijmou svátost manželství v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Hradci Králové

Zuzana Maršálková z Horní Břízy a Pavel Lehar z Postřelmova.
Ať jim Pán žehná

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 21. července: Tatenice 870; Lubník 1.210; Hoštejn 1.500; Kosov 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
CHLAPI se sejdou k modlitbám v neděli 28. července v 19.00 hod. v Hoštejně u Arťoma.
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 21. července: Loštice 4.459 a Bohu známí farníci přispěli v tomto týdnu
na pořízení koberce částkou 500 Kč; Moravičany 5.734 Kč
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
LOŠTICE – POJMENOVÁNÍ PASTORAČNÍ MÍSTNOSTI. Práce na pastorační místnosti
pokračují. Chtěli bychom jí dát přiléhavé a praktické jméno.
Návrhy názvu pastorační místnosti pište na papír na stolku v zadní části kostela.
•

Na stolku jsou i obnovené pastorační plány farnosti.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Vybíráme z Mohelnické farní kroniky, Zdeněk Grass LP 1997
Farní rada
Dle výnosu arcibiskupa musí být v každé farnosti ekonomická farní rada, která může být
rozšířena o pastorační radu. Volby se konaly 8. června.
Zvoleni byli: paní Kaplová Věra, Fričarová Eva, Bartošová Petra, pánové Ing. Prudič Jar.,
Hroch František, Rýznar Jan, Rýznar Miloš, Nenkovský Pavel, Volf Karel, Bartoš Helmut.
První svaté přijímání
V neděli 22. června přistoupilo poprvé ke stolu Páně šest chlapců a jedna dívka.
Vyšehorky – oprava
Čtyřicet let po vyhoření kostela Všech Svatých
je dokončena jeho oprava a je 20. července vysvěcen světícím biskupem Mons. Josefem Hrdličkou.
Jeden z nejstarších kostelů v našem kraji chátral do konce šedesátých let, kdy bylo konečně
rozhodnuto o rekonstrukci zdiva a obnovení
šindelové střechy.
Vnitřek kostela byl opravován od roku 1994
s nemalými finančními náklady. Velkou zásluhu na opatření financí má pan Vladimír
Rýznar z Mohelnice, pořádanými sbírkami v širokém okolí i v zahraničí získal 76.670 Kč.
Prací se zúčastňovali farníci z Vyšehorek, Líšnice, Podolí a Mohelnice.
Ve farnosti působí kaplan P. František Lízna, který je členem Maltézské pomoci (humanitární pomoc zabývající se misijní činností v Rusku v oblasti Zagorska).
Má na starosti navíc farnosti: Mírov, Pavlov, Polici. Působí rovněž v mírovské věznici, dvakrát týdně zde slouží mši svatou, navazuje kontakty s příbuznými vězňů, snaží se jim pomáhat, žije na faře s propuštěným vězněm. Zabývá se otázkami Romů.
O vězeňství a sociálním programu přednáší otec František na teologické fakultě v Olomouci.
Bartoš H.
Mše sv. a bohoslužby slova s podáváním sv. přijímání od 27. 7. - 11. 8. 2019
Rozpis najdete v minulém čísle FI nebo na stránkách mohelnické farnosti www.farnostmohelnice.cz
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 21. července: Štíty 1.600; Cotkytle 160, Horní Studénky 970 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
Mariánské večeřadlo bude v sobotu 3. srpna v 9 hod.
Mše svatá v Domově důchodců bude ve čtvrtek dne 8. srpna
v 10 hod.
Zpovídání ve farním kostele před poutí v pátek 9. srpna v 17 hod.
Poutní mše svatá bude v neděli 11. srpna v 10.30 hod. a při ní sbírka
na revize elektroinstalace.
HORNÍ STUDÉNKY
Mše svatá v neděli 11. srpna bude jako obvykle v 7.30 hod. a při ní
sbírka na opravy
COTKYTLE
Mše svatá s nedělní platností v sobotu 10. srpna v 17.00 hod., při ní
sbírka na revize elektroinstalace.

P. Jacek Brończyk

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Sbírky z neděle 21. července: Zvole 4.540 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš
SNESENÍ KŘÍŽE Z VĚŽE FARNÍHO KOSTELA VE ZVOLI se uskuteční v pondělí 29. července.
V 8.00 hod. má přijet superjeřáb, který s pomocí horolezeckých odborníků kříž snese. Poté bude kříž opraven
(nebo znovu vyroben) a vrácen na věž
kostela.

O prvním pátku 2. srpna bude ve Zvoli v 17.30 hod. porciunkulová mše svatá. Účastí na této mši svaté je také možno získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek
(viz str. 2).
Svátost smíření můžete získat od 16.00 hod.
O první sobotě v měsíci 3. srpna v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli
od 8.00 hod. začneme modlitbou růžence a v 8.30 budeme slavit mši svatou.
Příští neděli 4. srpna, jelikož je první v měsíci, bude opět sbírka na opravu nakloněného
kříže na věži kostela. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
FARNOST MALETÍN. V neděli 4. srpna budeme v kostele sv. Mikuláše jako obvykle slavit mši svatou v 15.00 hod.
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Sbírky z neděle 21. července na DEVÍTKU: Zábřeh 13.593; Rovensko 730; Postřelmůvek 510 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
Z Rovenska byl 22. července zaslán na likvidaci lepry dar 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

Marie Zíková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
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
LÁTKY PRO TVOŘENÍ
K výrobě dárků a dalšímu tvoření sháníme BAVLNĚNÉ A LNĚNÉ látky. Máte-li doma takové a víte, že nám je můžete věnovat, doneste nám je, prosím, na recepci Charity (v pracovní dny 7-16.30 hod.) nebo kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Evu Pecháčkovou,
tel: 736 529 295, dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz. Děkujeme.
DOMA JE DOMA
Podpořte prosím oprávněné požadavky zdravotních sester ze sítě služeb Charity ČR! 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). Nově je zájemci z Mohelnicka mohou podepsat v chodbě vstupu do denního stacionáře Okýnko (Zámecká 19/11, Mohelnice – ve
všední dny od 8:00 do 15:00 hodin). Případně si
lze také stáhnout samostatný petiční arch z webu
www.charitazabreh.cz, vytisknout jej a obejít rodinné příslušníky či známé. I s několika podpisy nám jej pak doručte/zašlete na recepci Charity Zábřeh. Nejpozději však do 16. 8. 2019, kdy
– věříme – dosáhneme potřebného počtu podpisů
a petici ukončíme. Za jakkoliv projevenou podporu naší snaze o spravedlnost MOC DĚKUJEME!
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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