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19. 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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna
a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci:
upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout
zaslíbeného dědictví. 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 33 Blaze lidu, který
1: Mdr 18,6-9
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

si Hospodin vyvolil za svůj majetek
2: Žid 11,1-2.8-19

Ať spočine na nás,
Hospodine,
tvé milosrdenství,
jak doufáme v tebe.

Žalm 33
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Ev. Lk 12,32-48

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 12. srpna – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Středa 13. srpna – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze
Čtvrtek 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Dogma o Nanebevzetí Panny Marie vyhlásil v roce 1950 papež Pius XII.
Podle tohoto dogmatu byla na konci svého pozemského života matka Kristova vzata
s duší i tělem do nebeské slávy.
Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu pánů a vítězi nad hříchem a
smrtí. Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů:
„Ve svém mateřství jsi uchovala panenství, ve své smrti jsi neopustila svět, ó Matko Boží;
dosáhla jsi pramene života, ty, která jsi počala živého Boha, a osvobodíš svými modlitbami
naše duše od smrti.“ (Katechismus čl. 963)
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 9.25 a v 17.30 hod.

PATROCINIUM A HODY V ZÁBŘEZE

V sobotu 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje, patrona
farního a děkanského kostela a ADORAČNÍ DEN ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI.
Začneme mší svatou v 7.00 hod. Po skončení mše svaté si jednotlivá společenství rozdělí čas adorace před vystavenou Eucharistií tak, aby byl farní kostel po celý den otevřený pro všechny,
kteří se přijdou s díky, chválou i prosbami pomodlit před Nejsvětější svátostí. Adorační den ukončíme mší svatou v 18.30 hod.
PATROCINIUM A HODY – NEDĚLE 25. SRPNA
Mše své v 7.00, v 8.30 a v 18.00 hod.
Svátostné požehnání ve 14.30 hod.

Ohlášky

V sobotu 17. srpna vstoupí ve farnosti Zábřeh do stavu manželského
v kostele sv. Bartoloměje

Petr Grézl z Loštic a Pavlína Krátká ze Zábřeha

a
v kostele sv. Barbory
Michal Pecha ze Zábřeha a Jaroslava Špručková z Dubicka
Do společného života přejeme Boží požehnání
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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. Pro mnoho z nich bude batůžek od Mary’s Meals jediným dárkem, který kdy dostaly.
ČÍM NAPNIT 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.
P.S. Ke kompletaci batůžku se může spojit i více lidí, případně společenství
Po navázání kontaktu s projektem Mary’s Meals jsme se dozvěděli, že působí také na
Haiti, kde je satelitní farnost našeho děkanátu.

DAR ČESKÝCH VĚŘÍCÍCH PAPEŽI FRANTIŠKOVI:
KORUNA SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ

Jen do konce měsíce srpna můžete přispět ve farní kanceláři v Zábřeze na dar pro Svatého otce Františka a jako upomínku a na poděkování získat medailku sv. 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“.
K daru pro papeže se můžete připojit a finančně přispět. Každý také může otisknout svůj
prst na arch ručního papíru na znamení sounáležitosti se Svatým otcem a celou církví. Archy budou spolu s dary předány
papeži Františkovi.
Výtěžek sbírky bude předán Svatému otci pro chudé a potřebné.
Podrobnosti k daru pro papeže Františka jsou k nalezení na
stránkách www.anezka2019.cz.
Pokud chcete přispět do sbírky,
můžete tak učinit osobně každý
pracovní den do 15.00 hod. a ve
čtvrtky do 17.30 hod.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 4. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 586; Písařov 821; Červená Voda
- pouť 1.590; Jakubovice 1.427 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
KURZY ALFA. Od 24. září do 3. prosince 2019 budou 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 4. srpna: Klášterec 1.100; Svébohov 2.100; Jedlí 1.700 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.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 18. srpna bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule
4.379 Kč) a v Chromči (minule 3.150 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
Bohoslužby ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie budou:
ve středu v Leštině v 17.00, v Postřelmově v 18.30 a ve čtvrtek v Lesnici v 17.00, v Chromči v 18.30 hodin.

Ohlášky

Manželé Jan Kašpar a Eva Kašparová rozená Strouhalová
uzavřou církevní sňatek v Chromči ve čtvrtek 15. 8. v 11.00 hodin.
Gratulujeme a přejeme, ať dobrý Bůh naplňuje jejich manželství a rodinu láskou, pokojem
a požehnáním.

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 4. srpna: Štíty 1.610; Cotkytle 460; Horní Studénky 1.650 Kč (minulou
neděli 2.020 Kč.) Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
POZVÁNKA NA KONCERT. Tuto neděli 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.
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 4. srpna: Loštice 2.971; Moravičany 1.818 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

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. výročí vzniku naší provincie. K této příležitost k nám z Itálie připutují relikvie sv.
Vincence de Paul, které společně přivítáme a uctíme.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 4. srpna: Tatenice 860, Lubník 1.000; Hoštejn 1.700; Kosov 770 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ NA KORUNĚ je tuto neděli 11. srpna. Poutní mše svatá v 15.00 hod.
Upozornění pro poutníky – průjezd obcí Krasíkova není možný, je uzavřen!!!
ADORAČNÍ DEN VE FARNOSTI LUBNÍK v pátek 16. srpna.
Výstav Nejsvětější svatosti od 15.30 hod. Během adorace bude
možné přistoupit ke svátosti smíření. (V Tatenici mše svatá 16. 8.
nebude)
ZMĚNA V NEDĚLI 18. SRPNA. Příští neděli bude v Tatenici mši
svatou v 10.00 hod. slavit P. Jan Polák. Ostatní mše svaté budou
jako obvykle.
ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉHO PRAPORU
Ve farnosti Lubník požehná biskup Josef Nuzík v sobotu 24. srpna při mši svaté ve 12.00
hod. hasičský prapor.
FARNÍ DEN V TATENICI bude v neděli 25. srpna. Začneme slavením mše svaté ve 14 hod.

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 4. srpna byla sbírka na opravu kříže ve výši 13.820 Kč.
Dary na opravy 6.000; a dar na korunu Anežky České 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
FARNOST MALETÍN. V neděli 18. srpna budeme v kostele sv. Mikuláše jako obvykle slavit mši svatou v 15.00 hod.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Rozpisy mší svatých a více o životě ve farnosti Mohelnice najdete na www.farnostmohelnice.cz

Vybíráme z Mohelnické farní kroniky, Zdeněk Grass LP 1997

Opravy (Mohelnice)
Na faře jsou vysoká dřevěná okna nahrazena plastovými.
K betlému jsou vyrobeny čtyři dubové lavice.
Dle statika si oprava trhlin čelního zdiva presbytáře kostela sv. Stanislava vyžádá náklady jednoho milionu korun.
Poutě
7. června rakouská Maria Zell; 12. července – na svěcení kostela
v Karolince a Luhačovicích se pro záplavy neuskutečnila; 30. srpna Svatý Hostýn;
14. září Střítež; 20. září děkanská pouť za obnovení rodin a nová kněžská povolání v katedrále u sv. Václava v Olomouci;
21. září Králíky; 26. září návštěva Českomoravské FATIMY v Koclířově.
19. září se uskutečnil ve farním kostele duchovní pořad herce Miloslava Částka „Popelka
nazaretská“. Verše napsal Václav Renč za totality KSČ.
12. prosince opět přijel pan Částek s pořadem „Citadela“
Počasí
Od nástupu zimy o Vánocích 1996 je její průběh nebývale tvrdý, s mrazy – 25 °C. Počátkem března je několik teplých dnů vystřídáno opět studeným počasím. 30. března na Velikonoce je poprašek sněhu, s – 3 °C. 15. dubna je v poledne desetiminutová sněhová vánice a současně hřmí. Zima končí 26. dubna, do toho dne klesají noční teploty k – 6°C.
Léto je teplé 32°C.

VYZNÁNÍ

***

Proč tvář tvá líbezná se skrývá mi? Proč skryl jsi zář svých očí do dlaní,
když pohled tvůj mou duši zachrání?
Nic mimo tebe ve mně nesvítí, můj Bože, cesto, světlo mé jsi ty,
jsi život, pohyb, zrak mé nicoty.
Ty jsi můj život – když se odvrátíš, jsem tisícerá smrt a padám níž,
bez tebe bloudím, bloudím přespříliš.
Ty jsi mé světlo, bez něhož je tma, v níž věčná noc mé oči objímá,
jsi život, světlo mé a cesta má.
Oči mám temné, slepé, nevidím. Kam prchá tma? Vždy k světlu.
A já vím, že ty jsi světlem, světlem jediným.
Ztratil jsem stezku – bloudím sem a tam, jak správně jít či stát sám nepoznám,
co mimo tebe, cesto, hledat mám?
Odhal svou slunnou zář, slož křídla, stůj, jsem slepý, mrtev,
sám – hleď – polituj, Ty světlo, cesto a živote můj.
FRANCIS QUARLES
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Sbírky z neděle 4. srpna: Zábřeh 11.933; Rovensko 875; Postřelmůvek 710 Kč.
DARY: na TV NOE 500; Na Radio Proglas 500; na Devítku 700; na potřeby farnosti 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
Během letních prázdnin zábřežské Charitě pomáhají dobrovolníci z ČEZu
Jde o další etapu vzájemné spolupráce se
zábřežským call-centrem společnosti ČEZ
Distribuce v rámci aktivit firemního dobrovolnictví. Zaměstnanci na místo své běžné
práce, ve skupinkách po dvou, v různé dny
pomáhají všude tam, kde je jejich práce potřeba. Nahrazují a zastupují pracovníky na
dovolených; jsou to další ochotné ruce, díky
kterým můžeme seniorům a lidem s postižením zpestřit program – konat cesty za poznáním, výlety, vycházky, návštěvy kina apod.
Balí zdravotní materiál do terénu pro sestry
domácí zdravotní a hospicové péče, připravují drobné dárečky pro sponzory a dárce. Díky
jejich zapojení bylo možné dát do pořádku
zanedbanou domácnost, na kterou již paní
upoutaná na lůžko sama nestačila.
Velmi užitečný byl také páteční úklid cyklostezky, která se nachází na opuštěném tělese železnice a vede z Lupěného směrem na Hněvkov. Úklid zorganizovali pracovníci z
centra denních služeb pro mladé lidi s mentálním postižením OÁZA. Spolu se svými klienty a dobrovolníky z ČEZu z bezprostředního okolí cyklostezky vysbírali spoustu nedopalků, obalů od potravin i nápojů, papírků a jiných odpadků, které do tak pěkného zákoutí přírody nepatří. Cílem této akce bylo společně udělat něco dobrého navíc pro město a
okolí, ve kterém žijí. Uživatelé se podívali na zajímavá místa, na která by se nejspíš sami
nevydali a vyzkoušeli si, jak by třeba mohlo (i s potřebnými pomůckami v podobě kleští
na sběr odpadků) vypadat jejich potencionální pracovní uplatnění. Přestože by totiž chtěli
být společnosti nějak prospěšní, pro svůj handicap jen velmi těžce nacházejí uplatnění na
trhu práce.
Za aktuální výpomoc všech 22 zaměstnanců ČEZu jsou „chariťáci“ velmi vděční.
Vhodně to doprovodí aktivity, které zhruba stovka dobrovolníků, organizovaných centrem DobroDruh, celoročně v regionu odvádí – jsou to činnosti, na které běžně chybí
personál, energie, síla, čas nebo finance. Zkrátka prostřednictvím dobrovolnictví se dějí
běžné věci, kterým velikost a hodnotu dává to, že to zapojení nadšení lidé dělají ve svém
volném čase, rádi a bez nároku na odměnu.
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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