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20. 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, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit;
vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno,
a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské
tužby. 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 40

Hospodine, na pomoc mi pospěš!

1: Jer 38,4-6.8-10

2: Žid 12,1-4

Ordinárium: latinské č. 509

příště Olejníkovo č. 502

Ježíš řekl
svým učedníkům:
„Oheň jsem přišel
vrhnout na zem,
a jak si přeji,
aby už vzplanul!“

Lk 12,49
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Ev. Lk 12,49-53

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 20. srpna
– památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Středa 21. srpna – památka sv. Pia X., papeže
Čtvrtek 22. srpna – památka Panny Marie Královny
Křesťanský lid spolehlivou intuicí vždy uznával královskou důstojnost Matky Krále králů a Pána pánů. Církevní otcové, učitelé i papežové byli po celá staletí autorizovanými interprety této skutečnosti a podávali svědectví o obecném přesvědčení, které vyjadřovalo
také církevní umění a liturgické katecheze. Teologové dokládali, jak
tento titul přísluší Matce, důvěrně spojené s vykupitelským dílem
svého Syna a Prostřednici všech milostí.
Jako odpověď na jednoznačnou žádost věřících i pastýřů ustanovil
Pius XII. svou encyklikou Ad caeli Reginam z 11. října 1954 svátek
Panny Marie Královny a stvrdil tak úctu, kterou již po staletí vzdávali všichni této Paní a Vládkyni nebe a země.
ÚKLID KOSTELA PŘED HODY bude v úterý 20. srpna od 17.00 hod.
Každá pomocná ruka je vítána.

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.
FARNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH proběhne
v neděli 25. srpna 2019 od 15.00 hod. v zahradě
za Katolickým domem.
Můžete se těšit na odpoledne plné her a zábavy pro
malé i velké – jízda na koníkovi, představení pro
děti, divadlo pro dospělé, cimbálovka, skákací hrad,
soutěžení pro děti …
Speciální nabídka mešních vín k zakoupení. Možnost zakoupení pohoštění je samozřejmostí.
Pokud vezmete s sebou něco ze svátečního stolu k potěšení a uctění známých (i neznámých), ať už ve slané nebo sladké formě, bude to vítané, ale není to podmínkou.
Přijďte všichni povykládat a posedět se svými spolubratry/sestrami i se svými kněžími.
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Setkání zaměstnanců Interny Zábřeh s.r.o. se zástupci církví a koordinátorkou
kaplanů v Arcidiecézi olomoucké.
Setkání se uskutečnilo 7. srpna v prostorách Interny Zábřeh, zúčastnili se: zábřežský
děkan Radek Maláč, koordinátorka kaplanů v Arcidiecézi olomoucké Marta Hošťálková, hlavní sestra Nemocnice Šumperk a.s. Monika Žaitliková, nemocniční kaplanka Lenka Topolanová, zdravotně sociální pracovnice Nemocnice Šumperk a.s. Dana Štefečková,
primář Bohuš Ochodnický a velká část týmu Interny Zábřeh s.r.o. pod vedením vrchní sestry Petry Foltové.
„Chceme být hlavně nablízku těm, kteří to potřebují“, doplnila diskuzi kaplanka Nemocnice Šumperk a.s. Lenka Topolanová. Nemocniční kaplan je k dispozici všem pacientům v nemocnici, nejenom věřícím. Je to člověk, který naslouchá, uklidňuje, pomáhá pacientovi a jeho rodině.
Zábřežský děkan Radek Maláč ocenil svolání této schůzky. Zdůraznil zájem navštěvovat nemocné, kteří žádají duchovní službu. Mnohdy se chtějí smířit s Bohem a bilancovat
svůj život i po desítkách let. Vyslovil ochotu nabídku duchovní služby pacientům i personálu rozšiřovat. V plánu je vybudování kaple a díky tomu, jedenkrát za měsíc i pravidelné
mše svaté.
Pokud byste se chtěli jakkoliv podílet na péči o klienty interny (poskytnout možnost procházky, popovídání, četby, modlitby…) můžete se obrátit na nemocniční kaplanku Lenku Topolanovou tel. 606 044 869.
13. srpna jsme se s požehnáním rozloučili s naší milou misionářkou Markétou Peichlovou, která bude příští rok působit v Nairobi, hlavním městě Keni, kde bude
sloužit dětem z chudinských čtvrtí.
Mysleme na ni ve svých modlitbách.
Podpořit ji můžeme nejenom tím, že ji zahrneme do
svých proseb, ale můžeme případně přispět i finančně.
Salesiáni Dona Bosca KENA vyhlásili pro Markétu veřejnou sbírku, č. ú. 2800630202/2010, je nutné uvést i specifický symbol 135, nebo na osobní účet 2696103153/0800.
Všem modlitebníkům i dárcům děkujeme, stáváte se tak
nepřímými účastníky misie.

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN – RODINA,
TAM MISIE ZAČÍNÁ…
31. srpna 2019 na Svatém Hostýně.
Mši svatou v 10.15 celebruje arcibiskup Jan Graubner.
Odpolední program nabídne například loutkové divadlo
Dana Taraby, stanoviště plná her a soutěží pro děti nebo dobrodružnou výpravu s misionářem pro dospívající. Celodenní setkání zakončí v 15.00 modlitba růžence.
ODSOUZENÍ Z VĚZNICE MÍROV DĚKUJÍ všem, kteří si na ně vzpomněli a darovali
jim časopisy.
Tomáš Kobza
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NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY
PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC SRPEN 2019

Modleme se, ať je znovu objevována krása a důležitost služebného kněžství v současné společnosti.
Bezpočet kněží přetváří svůj život v dílo milosti. Navíc
podle slov papeže Františka jsou „v nemálo regionech vystavováni posměchu a obviňováni ze zločinů, jež nespáchali.“
Potřebují modlitby celého věřícího lidu a také musí najít „ve
svém biskupovi staršího bratra a otce, který je bude v těchto těžkých časech na jejich cestě povzbuzovat, podněcovat
a podporovat.“ Rostoucí důvěra mezi knězem a biskupem je
jednou z nejdůležitějších podob stálé formace.
Je potěšující, že jsou kněží, kteří vidí a znají utrpení jednotlivých obětí, které se
dotýkají celého Božího lidu. Je ale i velký počet kněží, kteří se „mobilizují, hledají slova a stezky naděje.“ Uvědomují si hloubku ujištění Božího slova, které hovoří o tom,
že Bůh „vidí utrpení svého lidu.“ (Ex 3,7) Stojí na Boží straně. K tomuto utrpení patří
i poznání, že mezi nositeli zneužití moci, svědomí a sexuálního zneužití byli i někteří
kněží a řeholníci. „Ani tato bolest není kněžím lhostejná.“ Důležité je nepropadnout
pocitu, že není možné nic dělat. Není to pravda. Dílo kněží je často tiché, není v zájmu
televizních kamer, které leckdy nemají v oblibě dobré zprávy. Můžeme se vždy – důvěřujeme-li Boží pomoci a ptáme-li se, co můžeme a musíme udělat ve svém nejbližším
okolí my sami, zde a nyní – dívat na vše i z lepší strany, spolu s papežem Františkem.
Je plný naděje, že „čas církevní očisty, který prožíváme, nás úměrně věrnosti, kterou
zachováváme Boží vůli, učiní radostnějšími a ryzejšími, a v nepříliš vzdálené budoucnosti přinese bohaté plody.“
Ve svém Listě kněžím ze dne 4. srpna 2019 římský biskup připomněl i perlu moudrosti z úst kardinála Tomáše Špidlíka (letos si budeme připomínat sté výročí od jeho
narození): „Nával smutku nad životem samotným, společenstvím druhých nebo samotou je vždycky nedostatkem víry v Boží prozřetelnost a v Boží dílo. Smutek ochromuje odvahu pokračovat v práci i modlitbě, činí nás nesympatickými našim blízkým.
Duchovní autoři tuto neřest nazývají nejhorším nepřítelem duchovního života.“
Bolest nad hříchy s pokáním je na místě, smutek však ne. „Vnímáme-li někdy pokušení
izolovat se, uzavřít v sobě a svých projektech a chránit se před stále prašnými cestami
dějin anebo se našeho jednání zmocňují stížnosti, protesty, kritiky či ironie a postrádáme ochotu zápolit, čekat a milovat... pohleďme k Marii, ať nám vyjme z očí každou
třísku, která by mohla umenšovat naši pozornost a bdělost v kontemplaci a slavení
Krista, který žije ve svém lidu.“
Naší kněží, kteří vyšli z Božího lidu, si naši modlitbu i v dobách nepřízně zaslouží.
Vyprošujme jim odvahu ke svěřenému poslání.
(Autor: Pavel Ambros SJ) ww.cirkev.cz/cs/aktuality
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MODLITBA MATKY TEREZY ZA KNĚZE
Maria, Matko Ježíšova, rozestři plášť své čistoty na naše kněze.
Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci. Buď jim Matkou, zvlášť
když jsou znechuceni a osamělí. Miluj je a pečuj o ně, aby patřili
Ježíši úplně. Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš.
Uchovej tedy jejich srdce čisté a neposkvrněné. Učiň, ať je jejich
mysl naplněna Ježíšem. Vkládej Ježíše stále na jejich rty, aby hříšníkům a všem, které potkávají, nabízeli jen jeho.
Maria, Matko Ježíšova, buď i jejich Matkou, miluj je a přinášej
jim radost. Se zvláštní péčí se ujmi kněží nemocných a umírajících a těch, kteří jsou nejvíce pokoušeni. Rozpomeň se, že celé své mládí i stáří, celý svůj
život, věnovali službě a všechno dávali Ježíši.
Maria, žehnej jim a vyhraď jim ve svém srdci zvláštní místo.
Dej jim kus svého srdce, tak krásného, čistého a neposkvrněného,
tak plného lásky a pokory, aby i oni mohli růst do Kristovy podoby.
Drahá Maria, dej, ať jsou pokorní jako ty a svatí jako Ježíš. Amen.

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 11. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 507; Písařov 1.878; Červená
Voda 2.956; Jakubovice 650 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
		
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 11. srpna: Klášterec 1.400; Svébohov 3.000; Jedlí 2.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

Ohlášky

V sobotu 24. srpna v kostele Povýšení svatého Kříže v Litomyšli
přijmou svátost manželství
Ing. František Vlček z Opatova a Bc. Petra Chamlarová ze Svébohova
Ať jim Pán žehná

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 11. srpna: Loštice 4.477; Moravičany 2.269 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

BLAHOPŘÁNÍ
Gratulujeme panu Jaromíru Martincovi z Moravičan
k 80. narozeninám. Přejeme Boží požehnání a ochranu.
Ať Hospodin k němu obrátí svoji tvář a naplní ho pokojem.
Kněží z Loštic a farníci z Moravičan
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 11. srpna: Štíty na revize elektroinstalace 5.050; Cotkytle na revize elektroinstalace 1.050; Horní Studénky na opravy 7.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŽEHNÁNÍ AKTOVEK DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
V neděli 1. září budou při mši svaté požehnány aktovky.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 11. srpna: Tatenice 2.200; Lubník 850; Hoštejn 1.600; Kosov 530; Koruna-pouť 1.010 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉHO PRAPORU
Ve farnosti Lubník požehná biskup Josef Nuzík v sobotu 24. srpna při mši svaté ve 12.00
hod. hasičský prapor.
NA FARNÍ DEN V TATENICI jste zváni v neděli 25. srpna.
Slavení farního dne začne mší svatou ve 14.00 hod. Po skončení mše
svaté se přesuneme na farní dvůr. Občerstvení je zajištěno.
Farní den, (při dobrém počasí), zakončí po půl deváté ohňostroj.
Všichni jste srdečně zváni.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH v neděli 25. srpna: Kosov 7.45, Hoštejn 9.00,
v Lubníku mše svatá v neděli slavena nebude.

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 11. srpna byla sbírka ve výši 5.620 a v Pobučí 550 Kč.
DARY NA OPRAVU KŘÍŽE: 4.000 Kč z Jestřebí a 4.000 Kč
z Ráječka.
Všem štědrým dárcům, zejména těm, kteří přispěli na opravu kříže z kostela ve Zvoli děkuji. Ať jim odplatí Pán svou
milostí.
P. František Eliáš
NOVÝ KŘÍŽ JE JIŽ ZADÁN K VÝROBĚ
Ve čtvrtek 22. srpna o památce Panny Marie Královny bude
mše svatá ve Zvoli slavena v 17.30 hod., hodinu předem
bude možnost přijetí svátosti smíření, stejně tak v pátek 23.
srpna od 16.30 hod. svátost smíření, mše svatá v 17.30 hod.
V Pobučí budeme slavit mši svatou opět příští neděli 25.
srpna v 15.00 hod.
FARNOST MALETÍN. Tuto neděli 18. srpna budeme v kostele sv. Mikuláše jako obvykle slavit mši svatou v 15.00 hod.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
PRO PEČOVATELE V MOHELNICI
Zveme vás ve středu 21. 8. od 16 hodin na další setkání pečujících,
kde si můžete s lidmi, kteří se stejně jako vy starají o svého blízkého, popovídat, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat síly. Dopřejte si pro sebe tento čas. Setkání se uskuteční v budově Městského úřadu Mohelnice - v jídelně v přízemí. Více informací vám
podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.

Vybíráme z Mohelnické farní kroniky, Zdeněk Grass LP 1997

ZÁPLAVY. V pátek 4. července odpoledne začalo pršet. Prší nepřetržitě do pondělního rána. Během soboty a neděle padá na
1 m2 100-200 l vody, na Lysé Hoře 500 l vody. Tyto přívaly vod
způsobily záplavy na Moravě, ve Slezsku a východních Čechách.
Zatopeno je velké území okresů Bruntál, Opava, Jeseník, Šumperk, Olomouc a dále k jihu.
V pondělí večer se voda objevuje v Třeštině, dochází k protržení hráze řeky Moravy u Bohuslavic, voda stoupá celou noc. V úterý ráno ve čtyři hodiny
je část Třeštiny evakuována armádou, která přišla na pomoc.
Postupně je zatopena Litovel, Olomouc, Otrokovice, Uherské Hradiště, Břeclav, Hodonín. Postup vysoké vody Moravou trvá 10 dnů. Celorepublikové následky jsou 48 mrtvých, strženo 2.500 domů, 15 tisíc domů je poškozených, škody jsou 60 miliard Kč.
V Leštině bylo místy 2 metry vody, spadlo zde 13 domů. V Třeštině 1,5 m vody, v Mitrovicích spadlo 7 domů. Stržen vodou je i železniční most u Moravičan.
Nejvíce jsou postiženy Troubky, obec u Přerova. Spadlo zde vinou vody 180 domů,
vesnice vypadá jak po bombardování.
Povodeň je hodnocena jako tisíciletá voda.
Týden po povodni začíná znovu pršet, lidé jsou vyděšeni, naštěstí nyní bez následků,
pouze, co se usušilo, znovu bylo mokré.
Opět se potvrdilo, že v těžkých situacích se dokáže národ semknout a poskytnout postiženým pomoc. 20. července jsou mimořádné sbírky v kostelech, v Mohelnici vynesla 70
tis. Kč. 27. července slouží arcibiskup Mons. Jan Graubner mši svatou ve zničených Troubkách.
Podzim je teplý a suchý. Domy je třeba vysušit do zimy, jejíž nástup je mírný.
VÁNOCE. Vánoční svátky jsou „na blátě“. Chrámový sbor zpívá o půlnoční mši svaté
„Pastýři u Betléma“ od Fr. Šimíčka. Na Hod Boží a na Nový rok „Vánoční mši“ od Štěpána
Hlíny. Tato skladba byla zpívána sborem i na Vyšehorkách.
Účast na bohoslužbách je tradičně vyšší. Na svátek sv. Štěpána je ve farním kostele
koncert ARIETTY (hudební škola). Betlém je otevřen do počátku února.
V průběhu roku bylo: 7 křtů sv., 8 svátostí manželství, 27 církevních pohřbů.
Od listopadu působí ve farnosti trvalý jáhen Josef Michalčík ze Zábřeha.
Bartoš H.
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TUTO NEDĚLI JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU
Sbírky z neděle 11. srpna: Zábřeh 15.745; Rovensko 486 Kč.
DARY: Zábřeh – na Devítku 2.000, na potřeby farnosti 2.000 Kč.
Ráječek – na misie 2.000, na potřeby farnosti 2.000, na korunu sv. Anežky České 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
BRIGÁDA-SKLÁDÁNÍ SUŠENÉHO OVOCE:
REPARTO Zábřeh s.r.o. přijme i letos v období od 4. 9.
do začátku listopadu na dočasnou výpomoc až 30 zaměstnanců a brigádníků pro realizaci zakázky kompletací ovocných košíků. Úkolem zaměstnanců je skládání
sušeného ovoce do košíků z potravinářské dýhy pro vánoční trhy. Jedná se o práci s potravinami, je proto vyžadována bezinfekčnost pracovníků
a platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářském průmyslu (vystaví obvodní lékař).
Zakázka je realizována na pracovišti v Lošticích, v prvním patře obchodního domu Jednota - COOP (Nám. Míru 14/23, vchod ze zadního traktu přes rampu). Pracovní doba ve
všední dny 6-14 hodin, případně podle potřeby ranní směna o sobotách a státních svátcích. Finanční odměna je stanovena dle vyrobených kusů, mzda je počítána podle plnění
výkonové normy na hodinový ekvivalent od 81 Kč/hod. Šikovnější, zodpovědnější a rychlejší pracovníci si však mohou vydělat podstatně více. Práce vhodná jako přivýdělek pro
lidi dlouhodobě nezaměstnané, seniory či studenty.
Zájemci o toto sezónní zaměstnání se mohou hlásit u paní Evy Vařekové, telefon: 588 881
960, mobil: 736 509 479, email: ch.palonin@reparto.cz nebo u manažerky výroby Marcely
Klimkové, mobil: 736 509 432, email: info@reparto.cz.
Zapojte se do naší „sladké“ zakázky i dobrého kolektivu dílny – informujte o této nabídce
i své známé. Děkujeme za Váš zájem!
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V ZÁBŘEZE
se uskuteční ve středu 21. 8. od 16 hodin v sídle pečovatelské služby (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 rozumí tomu, co prožíváte i vy. Podpoří vás odborníci, jejichž rady vám
pomohou při péči, a pokud s péčí začínáte, dají vám mnoho užitečných 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, vedoucí
pečovatelské služby, tel: 736 509 449.
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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