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18. 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, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe přijali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žl 90 Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení
1: Kaz 1,2; 2,21-23
2: Kol 3,1-5.9-11
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

Dal jsi nám, Pane,
chléb z nebe,
abys nás naplnil
radostí a sytil
naši touhu
po tobě.

Antifona k přijímání
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do pokolení!

Ev. Lk 12,13-21

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 6. srpna
svátek Proměnění Páně
Čtvrtek 8. srpna památka sv. Dominika, kněze
Pátek 9. srpna
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky
Evropy
 Čtvrteční večerní mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 17.30 hod. budou
slouženy už během měsíce srpna.
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
POUŤ RODIČŮ, KTEŘÍ PŘIŠLI O DÍTĚ
Pouť rodičů, kteří přišli o dítě proběhne 7.–8. 9. 2019 na Hoře Matky
Boží v Králíkách.
Pouť pořádá hospic Dítě v srdci a je, po prvních dvou hojně navštívených
ročnících, pořádaná již potřetí. Rodiče se po ztrátě dítěte mohou setkat s
lidmi, kteří jim mohou porozumět, protože prošli něčím velice podobným;
mohou si promluvit s někým, kdo má odstup a pochopení (kněz, terapeut,
řeholní sestra) a současně odevzdat svou bolest v modlitbě. Dotazy a přihlášky je možné
posílat na email marie@ditevsrdci.cz nebo petra@ditevsrdci.cz.
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!
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HOMEOPATIE – LÉČBA NEBO OKULTISMUS?

S použitím knihy Vojtěcha Kodeta „Křesťanství a okultní praktiky“ a internetové stránky
http://www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/homeopatie
V poslední době se alternativní medicína stala hitem, něčím, co je moderní, pokrokové, co je zkrátka „in“. Znovu se otevírá prostor pro duchovno, preferuje se návrat k přírodě a naopak někdy až iracionálně je odmítána klasická medicína. Ale může
křesťan přijímat duchovno bez rozlišování? Písmo nám říká: „Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě“ (1Tes 5,21-22). Církevní dokument
primárně nasměrovaný proti New Age – „Ježíš Kristus nositel živé vody“ odsuzuje
mimo jiné i homeopatii. Zkusme se podívat na kořeny, z nichž tato metoda vychází, a
na jakých principech staví.
Zakladatelem této léčebné metody je německý lékař a ezoterik Samuel Hahnemann (1755-1843), který byl zapojen do ezotericko-iniciační tradice svobodného zednářství, byl silně ovlivněn gnostickým učením a měl pohrdavý vztah k Ježíši Kristu.
On sám ve svém díle Organon tvrdí, že homeopatie je „božská“ metoda a označuje ji
za „spásnou pravdu“, kterou mu prý zjevil samotný bůh, kterého nazývá „Velký duch“,
„Stvořitel“ a „Pramen Lásky“. Tím ovšem nemíní Boha křesťanů. Ve svém díle deklaruje svoji blízkost ke Konfuciovi a Ježíše nazývá snílkem a fanatikem. Kromě toho se
inspiroval magnetismem, metodou svého přítele Mesmera (1734-1815), který zastával
obraz světa spojený s astrologií.
Všechny tyto metody, včetně homeopatie slibují uvedení člověka do harmonie
s přírodou a kosmickými silami. Tím se stávají jakýmsi náboženským systémem bez
Boha. Český propagátor homeopatie Jiří Čechovský otevřeně píše, že právě religiózní
podstata homeopatie je nejlepší zárukou toho, že se tato metoda bude dál šířit a zlepšovat život stále většího počtu lidí.
Sami zastánci homeopatie přiznávají, že se homeopatie nachází mimo rámec uznávaných přírodních věd. Základem je princip životní síly, léčba tedy směřuje k ovlivnění této síly. Dalším principem je tak zvaná dynamizace. Dynamizací se má léčivu dodávat energie, nejúčinnější je bioenergie, proto mnohé firmy používají jen manuální
třepání. Také toto učení má okultní pozadí. Do roztoku má vstupovat kosmická síla.
Mnozí homeopati často nezůstávají u samotné léčebné metody, ale připojují k ní i
jiné okultní praktiky. Homeopatická typologie, podle níž se předepisují léky, je rozvinuta na základě astrologické a horoskopické symboliky.
To, že některá metoda léčení funguje, ještě neznamená, že je v pořádku. Nenechme
se oslepit vnějšími úspěchy. Mohou sice přinést uzdravení těla, ale současně způsobí
duchovní zátěže a otevření se temným silám.
Mnozí homeopati jsou jistě i poctiví a svědomití lidé, kteří hledají způsob použití homeopatie odděleně od temných praktik. To však neznamená, že tak zmizí vliv sil
okultismu, jež jsou ze své podstaty skryté. Žádná z vědeckých teorií nezneutralizuje
okultní vliv tím, že v něj nevěří. Z tohoto pohledu je homeopatie opravdu nebezpečná
a duchovně škodlivá.
Red.
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Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019
Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě
(dokončení)

Prozřetelná časová souhra s konáním mimořádné synody o církvi v Amazonii mě vede k tomu, abych zdůraznil, že poslání, které
nám Ježíš skrze svého Ducha svěřil, je i pro tyto země a pro jejich
obyvatele stále aktuální a naléhavé. Nové Letnice otevírají dokořán brány církve, aby žádná kultura nezůstala uzavřená do sebe a
žádný národ nebyl izolovaný, ale otevřený všeobecnému společenství víry. Nikdo ať nezůstane uzavřen do svého já, do sebestřednosti v rámci své etnické a náboženské příslušnosti. Ježíšovo tajemství smrti a zmrtvýchvstání boří malicherná omezení světů,
náboženství a kultur a volá je, aby se rozvíjely v úctě k důstojnosti
mužů a žen, ke stále plnějšímu obrácení k Pravdě zmrtvýchvstalého Pána, který daruje všem opravdový život.
V této souvislosti se nabízejí slova papeže Benedikta XVI. na zahájení našeho setkání
latinskoamerických biskupů v Aparecidě v Brazílii v roce 2007. Ocituji zde jeho slova,
která beru za svá: „Co přineslo přijetí víry latinskoamerickým zemím a Karibským ostrovům? Přineslo jim poznání a přijetí Krista, neznámého Boha, kterého jejich předkové, aniž by si toho byli vědomi, hledali ve svých bohatých náboženských tradicích.
Kristus je Spasitel, po kterém v tichosti toužili. Skrze křestní vodu obdrželi božský život, kterým byli přijati za Boží syny. Přijali také Ducha Svatého, který zúrodnil jejich
kulturu, očistil ji a dal vzklíčit četným zárodkům a semenům vloženým vtěleným Slovem, nasměroval je na cestu evangelia. (…) Boží Slovo, které se stalo v Ježíši Kristu člověkem, se stalo i dějinami a kulturou. Utopická myšlenka probudit předkolumbovská
náboženství a oddělit je od Krista a všeobecné církve by neznamenala pokrok, nýbrž
úpadek. V podstatě by šlo o regresi k historickému okamžiku zakotvenému v minulosti“ (Proslov k zahajovacímu shromáždění, 13. května 2007: Insegnamenti III, 1 (2007),
855-856. Svěřme misijní poslání církve Panně Marii, naší Matce. Ona, spojena se svým
Synem již od počátku vtělení, se vydává na cestu, aby se stala součástí Ježíšova poslání,
které se u paty kříže stává i jejím posláním: jako Matka církve bude skrze Ducha a víru
dávat život novým synům.
Na závěr bych se rád krátce zmínil, o organizaci Papežská misijní díla, o které hovoří
již dokument Maximum illud jako o misijním nástroji. Papežská misijní díla svou službou všeobecné církvi utvářejí celosvětovou síť, která skrze modlitbu, misijního ducha
a lásku křesťanů rozesetých po celém světě podpírá papeže v jeho misijním úsilí. Jejich
dary pomáhají papeži v evangelizaci partikulárních církví (Papežské misijní dílo šíření
víry), ve formaci místního kléru (Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola), v utváření misijního povědomí dětí na celém světě (Papežské misijní dílo dětí) a v misijní formaci křesťanské víry (Papežská misijní unie). Znovu vyslovuji svou podporu těmto dílům s přáním, aby mimořádný misijní měsíc říjen 2019 přispěl k obnově jejich misijní
služby mému úřadu.
Z celého srdce uděluji své požehnání misionářům, misionářkám a všem, kdo jsou skrze
křest kdekoli na světě zapojeni do misijního poslání církve.
Převzato z ČBK
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 28. července: Klášterec 1.600; Svébohov 2.400; Jedlí 3.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ
V neděli 18. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii Nanebevzaté do Svébohova.
Poutní mši svatou budeme slavit v 10.30 hod., svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
Po požehnání přijměte pozvání na koncert mladého varhaníka Petra Novotného ze Semil
a sopranistky Eliška Hrochové.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Mše sv. a bohoslužby slova s podáváním sv. přijímání od 27. 7. - 11. 8. 2019 najdete na
stránkách mohelnické farnosti www.farnostmohelnice.cz.

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 28. července byla sbírka ve výši 4.630 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Tuto neděli 4. srpna, jelikož je první v měsíci, je sbírka na
opravu kříže na věži kostela.
OPRAVA KŘÍŽE Z VĚŽE KOSTELA VE ZVOLI
Minulé pondělí dopoledne byli místní i přespolní ve Zvoli
svědky ojedinělé události.
Z věže kostela pod organizačním vedením Břetislava Zemene byl demontován zubem času zchátralý kříž.

V úterý 6. srpna o svátku Proměnění Páně se dožívá 75 let slečna
Otýlie Valentová.
Od roku 1964 pomáhala na faře a v kostele ve Zvoli bývalému zvolskému faráři P. Vojtěchu Vrtílkovi. Na faru nejdříve docházela po zaměstnání, které měla v Mohelnici a postupně se ujala péče o zázemí zvolské
farnosti „na plný úvazek“ a farnosti slouží dosud s plným nasazením.
Přejeme jí ještě mnoho let požehnaného života a zdraví. Mši svatou na úmysly slečny
Otylky bude o svátku Proměnění Páně ve zvolském kostele v 17.30 hod. slavit s farníky
P. Kristián Libant, CM.
Za farníky P. František Eliáš
FARNOST MALETÍN. Tuto neděli 4. srpna budeme v kostele sv. Mikuláše jako obvykle
slavit mši svatou v 15.00 hod.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 28. července: Domov důchodců sv. Zdislavy 721; Písařov 883; Červená
Voda 3.393; Jakubovice 1.102; Janoušov – pouť 2.365 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
KURZY ALFA budou probíhat ve farnosti Červená Voda od 24. září do 3. prosince 2019
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
ČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 2019 – ŠANOV
Přijměte pozvání na 13. ročník Českého varhanního festivalu.
V rámci festivalu se v neděli 4. srpna 2019 v 18.00 hod. rozezní
varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Šanově. Účinkují
Adam Viktrora – varhany, Gabriela Eibenová – soprán.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 28. července: Loštice 3.229 a Bohu známí farníci přispěli v tomto týdnu
na potřeby farnosti částkou 1.000 Kč; Moravičany 1.469 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
LOŠTICE
Na stolku v kostele jsou obnovené pastorační plány farnosti.
Plánujeme:
V sobotu 12. října bude farní pouť
V neděli 20. října budou v Lošticích slavit děkovnou mši svatou u příležitosti životních
jubileí P. Kristián a P. František
V úterý 29. října společně s otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem budeme
slavit 30. výroční vzniku naší provincie. K této příležitost k nám z Itálie připutují relikvie
sv. Vincence de Paul, které společně přivítáme a uctíme.
MORAVIČANY
V červenci 2019 proběhly na moravičanské faře dva táborové turnusy pro děti a mládež. V termínu 14.–20. 7. proběhl
tábor pod záštitou sester řádu sv. Vincenta na téma „Liturgický rok“. Pobytu se zúčastnily především děti z Brna, Prahy i Slovenska. V termínu 21.–27. 7. proběhlo tradiční farní
stanování s tématem „Letopisy Narnie“, které organizovali
místní studenti. Pobytu se zúčastnily děti z našich farností
a nejbližšího okolí. Poděkování patří farnosti Moravičany a
všem členům této komunity za ochotné přijetí obou táborových turnusů a za poskytnutí příjemného zázemí. Děkujeme také farnosti Bouzov za zázemí kostela a fary pro čtvrteční celodenní výlet s bohoslužbou.
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MORAVIČANY
Komunitní centrum Beseda. Bohu známí dárci věnovali na budování centra částky 500
Kč a 2.000 Kč. Děkujeme. Stavební práce se blíží do finále. Čekají nás drobné úpravy a vybavování prostoru. Předpokládané dokončení a zahájení činností v komunitním centru
bude v průběhů září/října 2019.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 21. července: Štíty 1.600; Cotkytle 160 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
 Mše svatá v domově důchodců bude ve čtvrtek dne 8. srpna v 10 hod.
 Zpovídání ve farním kostele před poutí bude v pátek 9. srpna v 17 hod..
POZVÁNKA NA POUŤ
V neděli 11. srpna vás zveme na poutní mši svatou k Panně
Marii Nanebevzaté. Poutní mše svatá začíná v 10.30 hod. a při
ní bude sbírka na revize elektroinstalace.
KONCERT. V 16.00 hod. jste v rámci štítecké pouti zváni do
kostela Nanebevzetí Panny Marie na koncert. Účinkují: Martin Hroch-varhany, Ivana Pavlů – soprán a Josef Janda – viola.
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

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 28. července: Tatenice 1 810, Lubník 1.790; Hoštejn-pouť 11.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ NA KORUNĚ bude v neděli 11. srpna. Poutní mše svatá v 15.00 hod.
Upozornění pro poutníky – průjezd obcí Krasíkov není možný, je uzavřen!!!

Ohlášky
V sobotu 17. srpna vstoupí v Tatenici ve stav manželský
Ludmila Poláková z Tatenice a Jiří Dubec z Děrné
Do společného života přejeme Boží požehnání
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Sbírky z neděle 28. července: Zábřeh 14.574; Rovensko 716 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

DARY NA likvidaci LEPRY. Ze Zábřeha byla dne 28. 7. 2019 odeslána částka 3.200 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh.
Marie Zíková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
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 vědět 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.
Pro oblast Mohelnicka funguje kontaktní místo pro koordinaci dobrovolnictví v zázemí
služeb Charity (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.
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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