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21. 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, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ,
a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa
naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost.
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 117,1.2

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium

1: Iz 66,18-21
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Žid 12,5-7.11-1
příště Břízovo č. 503

Já jsem cesta,
pravda a život,
praví Pán;
nikdo nepřichází
k Otci
než skrze mne.

Zpěv před evangeliem – Jan 14,6
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Ev. Lk 13,22-30

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 27. srpna – památka sv. Moniky
Středa 28. srpna – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
I tento veliký dar jsi, můj Bože a mé Milosrdenství, propůjčil své dobré služebnici, která mne v lůně svém nosila,
že kde jen mohla, utišovala rozepře mezi rozhněvanými a se svářícími. Zachovávala ten způsob, že co od jedné strany nejhanlivějšího slyšela, o druhé jak umí jedna
si stěžovati na druhou nepřítomnou hrubými, jedovatými slovy, vypukne-li náruživá a dosud neusmířená nízká zášť – nic z toho žádné nepověděla, než co přispělo k
jejich smíru...
Byla i ona služebnicí sluhů Tvých. Kdokoliv z nich ji znal, neustával Tě chválit, ctít a milovat
v ní, poněvadž cítil Tvou přítomnost v jejím srdci, jak dosvědčovaly skutky jejího svatého života. Byla zajisté ženou jednoho muže, rodičům vděčnou službou oplatila, dům svůj zbožně
řídila a měla svědectví v dobrých skutcích. Vychovala své syny tak, že tolikrát je v bolestech
znovu rodila, kolikrát je viděla vzdalovat se od Tebe. Konečně, ó Pane, starala se tak o nás
všechny, Tvé služebníky, jimž ve své dobrotě dovoluješ se tak nazývati, když jsme před její
smrtí společně žili v jednotě Tvé lásky a v milosti Tvého křtu, jako by nás všech byla matkou
a tak nám sloužila, jako by nás všech byla dcerou
(Sv. Augustin, Vyznání 9, 9).
Čtvrtek 29. srpna – památka umučení sv. Jana Křtitele
PATROCINIUM A HODY – NEDĚLE 25. SRPNA
Mše svaté v 7.00, v 8.30 a v 18.00 hod.
Svátostné požehnání ve 14.30 hod.
FARNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH proběhne
tuto neděli 25. srpna 2019, po svátostném požehnání, 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 svého svátečního stolu k potěšení a uctění známých (i neznámých) ať už
ve slané nebo sladké formě, bude to vítané, není to
však podmínkou. Přijďte všichni povykládat a posedět se svými spolubratry/sestrami i se
svými kněžími.
HODY HNĚVKOV – hodová mše svatá v neděli 1. září v 10.00 hod.
HODY V ROVENSKU oslavíme v kapli Narození Panny Marie v neděli 8. září při mši
svaté v 8.00 hod. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
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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.
KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Hnízdo, mateřské a rodinné centrum spolu s Ligou pár páru pořádají dne
8. září 2019 Kurz přirozeného plánování rodičovství. Zveme všechny, kdo
chtějí rozumět své plodnosti, kdo potřebují předcházet nebo docílit těhotenství i všechny ostatní, kdo mají zájem o tuto tématiku. Začátek v 15.00
hod.na Masarykově náměstí č. 7 (v klubovně Hnízda). Bližší informace na www.lpp.cz
nebo u manželů Sittových, tel. 739 367 795.
HNÍZDO, RODINNÉ A MATEŘSKÉ CENTRUM, ZÁŘIJOVÝ PROGRAM
3. 9. v 8.30 hod. Setkání v Hnízdě aneb jak jsme prožili léto?
10. 9. v 9.30 hod. Týden pěstounství, beseda s Radmilou Sedliačkovou
a zástupcem doprovodné organizace Náruč dětem
na téma: Pěstounství
17. 9. v 9.30 hod. Intimita, sexualita a role rodiče, přednáška
s Mgr. Zuzanou Staroštíkovou
24. 9. v 9.30 hod. Cvičení po porodu a posílení pánevního dna, přednáška – fyzioterapeutka Mgr. Veronika Papoušková
Pravidelné aktivity v Hnízdě: pondělky v 8.30 hod. – volná herna (prostor k setkávání),
16.30 hod. – Modlitby matek; úterky v 8.30 hod. – přednášky a besedy na nejrůznější témata; středy v 8.30 hod. – tvoření pro radost; čtvrtky (od října) v 9.30 hod. – cvičení pro
děti s rodiči; pátky v 8.30 hod. – Modlitby matek s dětmi. Těšíme se na všechny!
		
Irena Švédová, Karla Hrochová a tým dobrovolníků
POZVÁNKA NA TROUBENOU SVATOHUBERTSKOU MŠI DO ROHLE
V sobotu 7. září 2019 se bude konat již VI. svatohubertská mše v kostele sv. Martina v Rohli za účasti členů Řádu sv. Huberta.
Začátek v 9.30 hod.
Mši celebrují P. Milan Palkovič a P. František Eliáš.
Hudební doprovod: Trubači Zábřeh a Mužský pěvecký sbor Řádu
sv. Huberta.
Po mši bude pro všechny připraveno občerstvení v zahradě kulturního
domu v Rohli. Srdečně zvu k účasti.
MUDr. Antonín Kutálek
KT 34, str. 9. ZPOVĚDNICE JAKO DŮM OTCE
„Při zpovědi není nejdůležitější hřích, ale setkání s živým Bohem“
Sedm kroků k dobré zpovědi – nová knížka slovenského kněze, redemptoristy a lidového
misionáře Michala Zamkovského, kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
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Když papež František každé ráno vyjíždí výtahem do své kanceláře, setrvává v minutové
modlitbě před mariánskou ikonou, kterou dal pověsit na stěnu výtahu. Zobrazuje Pannu
Marii, Matku ticha (Vergine del silenzio), a je darem otce Emiliana Antenucciho.
PAPEŽ VĚNOVAL ZAMĚSTNANCŮM VATIKÁNU BROŽURKU „NEPOMLOUVEJ
DRUHÉ“
Třicetistránková brožurka italského kapucína Emiliana Antenucciho s názvem „Nepomlouvej druhé“ se stala povinnou četbou pro všechny zaměstnance Vatikánu.
Před několika dny ji obdrželi od papeže Františka, který
tak chce bojovat proti pomluvám.
Pomluvy jsou pro církev nebezpečím
„Klepy jsou jako teroristický útok,“ prohlásil papež opakovaně při kázáních v Domě svaté Marty, ale také při
různých audiencích. Jedná se tedy o jev, o jehož nebezpečnosti pro vnitřní život církve je Petrův nástupce nepochybně přesvědčen.
Proč pomlouváme druhé?
„Proč tak přísně odsuzujeme druhé?“ ptá se italský řeholník v úvodním zamyšlení. Činíme tak z nedostatku
lidskosti, z nedbalosti o druhé, či protože nám chybí sebeúcta i úcta k Bohu anebo pociťujeme nadřazenost při
rozdělování lidí na dobré a špatné.
Františkánský řeholník pak vybízí čtenáře ke zpytování svědomí nad dvanácti tvrzeními, jimiž odpovídá na
otázku, „proč druhé pomlouváme“. Mezi možnými důvody nejmenuje pouze hněv, závist a špatnost, nýbrž také nedostatek sebeúcty, strach
z otevřeného dialogu s druhým člověkem a rovněž skutečnost, že šiřitel drbů je ve skutečnosti hluboce nešťastný člověk.
12 duchovních léků proti pomluvám
Antenucciho knížečka nicméně nesetrvává pouze u negativní analýzy, nýbrž naopak –
opětovně na základě papežových promluv – předkládá seznam dvanácti duchovních léků,
s jejichž pomocí se lze vymanit z pomlouvačného tónu i postoje.
Patří k nim například:
Modlitba za očerňovanou osobu.
Diskrétnost v uchování svěřených tajemství.
Hledání pozitivních stránek na druhém člověku...
Či zcela konkrétní kousnutí do jazyka.
Autor svazku uvádí pět postupů, které vedou k obrácení srdce:
Pohled do zrcadla spojený se zpytováním svědomí.
Pohled na Ukřižovaného, abychom zakusili, nakolik nás Bůh miluje, a naučili se odpouštět
sami sobě, Bohu i druhým, zejména těm, kdo nám ublížili.
Pohled na chudé, který nás zbavuje vlastní sebestřednosti a pohodlnosti.
Pohled na přírodu.
Pohled do věčnosti.
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Umění mlčet
Všechny tyto postoje kladou značný důraz na mlčení, které je „duchovní cestou vycházející z ucha, dospívající k ústům a uzavírající se v mysli a srdci,“ píše dále italský řeholník.
Ztišení, mlčenlivost, rezervovanost a diskrétnost se projevily jako nepopiratelné hodnoty
rovněž v lidové moudrosti a výrocích slavných osobností.
Např. nositelka Nobelovy ceny Marie Curie-Sklodowská napsala: „Zajímejte se spíše
o myšlenky než o lidi“ a dále manželka prezidenta USA Eleanor Rooseveltová: „Velcí
duchové diskutují o idejích, průměrní o událostech a malí o lidech a jejich konání.“
Proto papež vzkazuje svým zaměstnancům: „Hleďte si sami sebe, avšak především se naučte umění mlčet, jak prokázal Ježíš před davem, který Ho chtěl lynčovat, anebo před soudem, který Ho nespravedlivě odsoudil. Aniž byste přitom zapomínali na osmé přikázání:
Nepromluvíš křivého svědectví...“
Publikováno 23. 7. 2019
MARY´S MEALS – POKLADNIČKA
V FI č. 32 byl přiložen letáček o hlavní náplni pomoci
Mary´s Meals – poskytování jednoho jídla denně dětem
v místě, kde se vzdělávají.
POUHÝCH 421 KČ NASYTÍ DÍTĚ NA CELÝ ŠKOLNÍ
ROK.
Protože ne každý, kdo by chtěl pomoci, má možnost odeslat peníze ze svého bankovního účtu, můžete v kostele sv.
Bartoloměje přispět u stolku s novinami do dřevěné pokladničky označené plakátkem.
HLAVNÍ POUTĚ NA VŘESOVOU STUDÁNKU se konají v letošním roce v sobotu 31.
srpna a v sobotu 14. září. Mše svatá vždy ve 14.30 hod.

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.
MŮŽEME PŘISPĚT NA PIETNÍ HROBOVÉ MÍSTO PRO ZEMŘELÉ DĚTI. Více informací na:www.ditevsrdce.cz nebo na plakátku v kostele
Transparentní účet: 115-8885460237/100. Variabilní symbol je vaše telefonní číslo –
kontakt kvůli potvrzení daru.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 18. srpna: Písařov 2.055; Červená Voda – Šanov pouť 3.205; Jakubovice –
pouť 1.946 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 18. srpna: Loštice 3.521; Moravičany 4.994 Kč. Dar od účastníků „5 dnů
s vincentiny“ 7.000 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V LOŠTICÍCH. V pondělí 26. 8. v 8.00 hod. začne příměstský
tábor na faře v Lošticích. Prosíme děti, aby si přinesly přezůvky, protože akce bude probíhat zčásti v pastorační místnosti. Na začátek tábora, tedy 26. 8. bude přibližně v 11.00 mše
svatá. Všichni jste srdečně zváni.
MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK – POZVÁNKA NA KONCERT. Srdečně vás zveme na
koncert kapely ANTIKVARTET pod taktovkou Dušana Vančury. Tento zahajovací koncert 44. ročníku festivalu Mohelnický dostavník se uskuteční v pátek 30. srpna v 19.00
hod. v kostele sv. Prokopa v Lošticích. Dobrovolným vstupným pomůžete při obnově tohoto kostela.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

44. MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK čtvrtek 29. 8. 2019 – hrad
Bouzov, pátek 30. 8. – neděle 1. 9. 2018 městské sady Mohelnice
I letos se tento festival uskuteční tradičně za účasti Radia Proglas a
TV NOE.
V pátek 30. srpna se od 19 hod. uskuteční akustický koncert skupiny
ANTIKVARTET Dušana Vančury v loštickém kostele sv. Prokopa.
TV NOE bude mít svou scénu v městských sadech v Mohelnici na hlavní scéně v pátek 30.
8. od 20 hod., a Radio Proglas pak v neděli 1. 9. na hlavní scéně od 9.00 hod.
TV NOE bude natáčet i dostavnickou nedělní mši svatou na zadní louce (začátek v 7.30
hod. – schola Jiřinky Moravičany) a celá mše pak bude odvysílána na TV NOE v neděli
1. 9. 2019 od 10.30 hod. ve svém vysílání.
Více informací naleznete na www.mohelnickydostavnik.cz
Pořadatel Pavel Nenkovský

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 18. srpna: Tatenice 6 610; Lubník 1.400; Hoštejn 1.500; Kosov 730 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
NA FARNÍ DEN V TATENICI jste zváni tuto 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.
VARHANNÍ KONCERT. V neděli 8. září ve 14.00 hod. Vás srdečně zveme do kostela sv.
Anny na varhanní koncert Kristýny Novotné, posluchačky 4. ročníku Konzervatoře P. J.
Vejvanovského v Kroměříži. Jako host vystoupí František Dvořák.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 18. srpna: Klášterec 3.000; Svébohov – na opravy 13.200; Jedlí 1.350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 V neděli 1. září bude požehnání do nového školního roku. Děti si mohou přinést školní aktovky a před mší svatou je položit před obětní stůl.
 O první neděli v měsíci bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule
3.989 Kč) a v Chromči na farní kostel (minule 2.500 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
 Zveme na FARNÍ ODPOLEDNE FARNOSTI LESNICE – v neděli 1. 9. od 14.30 hod.
v areálu za kulturním domem. Připravena je zábava i sportování pro malé i velké (volejbal,
nohejbal, pétanque, kroket, cornhole), hrátky pro nejmenší, i příjemné posezení u kávy a
dobrot našich farnic.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 18. srpna: Štíty – výše sbírky bude uvedena v příštím čísle FI; Cotkytle
633; Horní Studénky na opravy 1.770 + dar na opravy kostela 10.000 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. Ve farnosti Horní Studénky v 7.30
hod, ve Štítech v 9.00 hod., a v Cotkytli v 11.00 hod.

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 18. srpna byla sbírka ve výši 4.340+ dar na obnovu kříže na věži kostela 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať
odplatí Pán.
P. František Eliáš
Příští neděli bude sbírka na nový kříž na věži a v příštích FI
budou informace o pokračování obnovy věže.
V neděli 1. září po mši svaté požehnám dětem aktovky.
V Pobučí bude slavena mše svatá tuto neděli 25. srpna v 15 hod.
TURZOVKA. Milí poutníci, z důvodu rozhodnutí představitelů obce Korňa a dopravního podniku, je zákaz vjezdu autobusů na Horu Živčák. Proto se naše každoroční pouť na Turzovku
konat nebude. Osobními auty je vjezd povolen. Děkuji za společně prožité poutě k Panně Marii.
Helena Pěničková
MALETÍN. Příští neděli 1. září bude mše svatá jako obvykle
v 15.00 hod.
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Sbírky z neděle 18. srpna na opravu DEVÍTKY: Zábřeh 16.605; Rovensko 882; Postřelmůvek 600 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
KLUB O PÁTÉ – SOREHA
Genetická podmíněnost psychického onemocnění, farmakoterapie. Dle slov
odborníků dispozice k dědičnému psychickému onemocnění určitě jsou.
Toto téma je však stále otázkou výzkumu. Stejně tak je stále otázkou výzkumu
vhodná farmakoterapie u pacientů s duševním onemocněním.
Přednáška na tato témata proběhne v úterý 3. 9. 2019 od 15 hodin v prostorách Sorehy
(Žižkova 5 – bývalá prodejna Slunce, pod domem Pod podloubím) a povede ji opět odbornice z oblasti psychiatrie Mgr. Petra Tošnerová, která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. Díky tomu Vám může také odpovědět na nejrůznější dotazy. Na setkání
s Vámi se těší tým pracovníků služby Soreha.
DOMA JE DOMA
Mnohokrát děkujeme za vaši podporu petice na záchranu domácí zdravotní péče! Charita ČR k 20. 8. 2019 nasbírala 23.000 hlasů pro zachování a spravedlivé financování tohoto druhu pomoci lidem nemocným a umírajícím. Z celkem 8 zapojených diecézí ta naše
- olomoucká arcidiecéze, do Prahy aktuálně dodala 7.800 záznamů. V rámci zábřežské
Charity (jedné z celkem 28 v naši arcidiecézi) jsme k tomuto počtu přispěli více než 500
podpisy. Všem, kdo jste se nám „upsali“ a pomohli nám tím hledat řešení problému s odpovědnými politiky přímo na půdě Poslanecké sněmovny (proběhne v měsíci září), velmi
DĚKUJEME!
***
VARHANNÍ KONCERT. V neděli dne 1. září 2019 se od 15
hodin v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu uskuteční koncert českého varhaníka Ondřeje Muchy, který reprezentuje Českou republiku na svých koncertech nejen doma,
ale také v zahraničí např. Slovensko, Polsko, Rakousko,
Španělsko. Na programu zazní F. Couperin, J. S. Bach, L.
Böellmann, L. Vierne, G. Mac-Master. Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni.
Program
1. Francois Couperin: Offertoire sur les Grands Jeux; 2. Johann Sebastian Bach: Chorálová předehra „Schmücke dich, o
liebe Seele“; 3. Johann Sebastian Bach: Fantasie a fuga a moll;
4. Léon Boëllmann: Suite Gothique; 5. Louis Vierne: Préambule; 6. Georges Mac-Master: Toccata
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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