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23. 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 nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista,
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 90,3-4.5-6.12-13.14+17

Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
1: Mdr 9,13-19
2: Flm 9b-10.12-17
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské

Ev. Lk 14,25-33

Každý, kdo ke mně přichází, musí postavit svého otce, matku, ženu, děti, bratry, sestry i sám
sebe až na druhé místo. Kdo to neudělá, nemůže být mým učedníkem. Kdo nevezme svůj
kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.
Lk 14,26-27
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pátek 13. září – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Sobota 14. září – svátek Povýšení svatého Kříže
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2019. Zábřežské památky budou zpřístupněny
tuto neděli 8. září od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hod. bude zpřístupněna hrobka
Bukůvků v Postřelmově.
RNDr. František John
ŽEHNÁNÍ Z REKONSTRUOVANÉ ŠKOLY V ROVENSKU bude v pondělí 9. září od
8.30 hod.
ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ najdete na stránkách farnosti Zábřeh http://rkfzabreh.rps.cz/default.html a ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje, případně můžete zavolat do farní kanceláře, viz tiráž FI.
Vyučování začne na ZŠ Boženy Němcové 2. týden v září, tedy od 9. 9. 2018.
5 minut před vyučováním se sejdou katecheté s žáky před hlavním vchodem školy.
Výuka náboženství na faře začne až 19. září.
POZOR NA ZMĚNY!
 Termín výuky náboženství na ZŠ B. Němcové pro 4-5. ročník je změněn
na pondělí 6. vyučovací hodinu (13.00-13.45 hod.) to je hned po vyučování.
 Výuku náboženství na gymnáziu povede P. Radek Maláč. První hodina v pátek 13. září
ve 14.00 hod. Sraz u vstupu do školy.
KONCERT DĚTSKÉHO SBORU „JITRO“
POD VEDENÍM JIŘÍHO SKOPALA
Na koncert dětského sboru JITRO z Hradce Králové pod vedením
Jiřího Skopala jste zváni do kostela sv. Barbory příští neděli 15. září
v 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné.
DĚTSKÁ SCHOLA. Zveme všechny děti, které by rády
zpívaly při mši svaté, na zkoušku scholy, která se koná ve
čtvrtek 12. září v 16 hodin na Devítce. Poté svým zpěvem
doprovodíme dětskou mši svatou. Těšíme se na vás!
Marie Skrottová a Mikuláš Kolčava
Tradiční BIBLICKÉ HODINY zahájíme v úterý 17. září v 18.00 na faře v Zábřeze
(v knihovně). Přesto, že je naše společenství (převážně starších žen) personálně poměrně
stabilní, jsme stále otevřeni i pro nové zájemce. Je možné přijít se podívat a pak se svobodně rozhodnout, zda s námi budete chtít setrvat.
Jana A. Nováková, PhD.
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JAKÝ BYL NÁŠ FARNÍ DEN?
Pohádkový... Lidé jedli, pili, hodovali, dobrou vůli spolu
měli. Počasí nám přálo a ani zábavy nebylo málo. Děkujeme všem, co zavítali, něco dobrého s sebou vzali nebo jenom ochutnali.
Všem nám spolu dobře bylo, setkání vztahy utužilo.
Velký dík bychom chtěli ještě vzdát, všem těm, kteří pomocnou ruku při přípravách neváhali dát.
Požehnaný to byl čas a za rok se na farním dnu setkáme zas.
Tým organizátorů
MISIJNÍ PROGRAMY V MISIJNÍM ROCE
Církev je ve světě na misii: víra v Ježíše Krista dává správný
rozměr všem skutečnostem a ukazuje nám svět Boží optikou a
Božím srdcem. Naděje nám otevírá věčný horizont božského života, na kterém máme skutečně účast. Dobročinná láska, kterou
můžeme zakoušet ve svátostech a v bratrské náklonnosti, nás pobízí, abychom šli až do končin země
(srov. Mi 5,3; Mt 28,19; Sk 1,8; Řím 10,18). papež František
 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“. Výtěžek sbírky
bude předán Svatému otci pro chudé a potřebné. Výše daru, který posíláme ze Zábřeha je
42.700 Kč.
 Batůžkový projekt s Mary´s Meals. Pro děti v zemích, ve kterých působí Mary´s Meals, už máme nachystáno 6 batůžků, a pokud víme, nejméně na stejném počtu se „pracuje“.
 Hlavní náplni pomoci Mary´s Meals je poskytování jednoho jídla denně dětem v místě, kde se vzdělávají. Nabídli jsme vám možnost dát svůj dar do pokladničky v kostele sv.
Bartoloměje. K dnešnímu dni jste darovali 7.443 Kč. Pokladnička je v kostele stále k dispozici. Ty, kteří poslali svůj příspěvek přímo ze svého účtu, podchycené nemáme, ale poděkování patří i jim.
 K misijním projektům můžeme jistě počítat i pletení obvazů pro nemocné leprou,
ke kterému jsme se letos připojili. Nakoupili jsme už třikrát přízi, vždy za 1.000 Kč, to je
60 cívek. Z každé cívky se uplete 10 – 14 obvazů o délce 120 až 150 cm. Nejméně 500 obvazů jsme už odeslali a přispěli na poštovné do leprosálií částkou 2.000 Kč.
 K misijním programům patří také finanční pomoc pro nemocné leprou, kterou organizuje paní Marie Zíková. Přehled o odeslaných částkách najdete pravidelně v FI.
Všem, kteří se na misijních programech jakkoliv podílejí (a nejsou to jen věřící ze Zábřeha, ale všech akcí se zúčastňují i lidé z celého děkanátu, v případě pletařek i ze Šumperka) děkujeme a vyslovujeme obdiv. S tak širokým zapojením jsme nepočítali. Ať
vám Pán odplatí svým požehnáním.
P. Radek Maláč
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BŮH MOJŽÍŠŮV A BŮH JEŽÍŠŮV
Lidé si obvykle myslí, že Bůh židů je totožný s Bohem křesťanů. Je tomu
tak, a zároveň to tak vůbec není: všechno závisí na úhlu pohledu.
Co je v judaismu naprosto nemyslitelné
Trojjediný Bůh, Bůh, který se sklání k mému hříšnému lidství, Bůh, který se stal člověkem a řekl, že nepřišel proto, aby si nechal sloužit, ale aby
sloužil, Bůh, který umírá z lásky ke mně, a Bůh, který nesoudí, ale zachraňuje – něco takového je v judaismu nemyslitelné. „Nepřišel jsem,
abych svět soudil, ale abych svět spasil“, tato Ježíšova slova jsou stejně
jako Bůh, který mě miluje a přijímá takového, jaký jsem, i se všemi mými nedostatky, nedůslednostmi, pokušeními a stále stejnými chybami, či jako Bůh, který respektuje mou
volbu a nic mi nevnucuje, pro věřícího žida něčím zcela nepochopitelným.
Vztah s Bohem v judaismu je „něco za něco“
Představa Boha, který mě miloval jako první ještě předtím, než jsem pro něj cokoli udělal, je židům vzdálená, i když se místy objevuje i v Bibli. V judaismu musím pro to, aby mě
Bůh miloval, důsledně dodržovat Zákon, a čím lépe ho dodržuji, tím víc mě Bůh miluje. Je
to vztah „něco za něco“. Ostatně i někteří křesťané mají o Bohu podobnou představu. Ježíšova radostná zvěst o tom, že Bůh je miluje jako otec, k nim ještě nedorazila.
S křesťanským Bohem jsem objevil jiného Boha, Boha, který mě miluje kvůli tomu, kdo
jsem, což samozřejmě není v rozporu s tím, že se snažím žít mravně, protože morální pravidla jsou školou lásky. Právě v tom spočívá smysl slov svatého Augustina: „Miluj a dělej
si, co chceš.“
V čem spočívá revoluce, s níž přišel Kristus
Stejně jako svatý Pavel se chlubím svými slabostmi, protože vím, že skrze mou nedokonalost působí Bůh. Bůh k tomu, aby ve mně působil a přetvářel mé tělo, duši i ducha svou
láskou, nepotřebuje, abych byl dokonalý. Pochopit to je pro nás těžké, protože nás – mimo
jiné i ve škole – vychovávali k tomu, že všechno si musíme tak či onak zasloužit. Tento bod
tolik zdůrazňuji proto, abychom dobře chápali, v čem spočívá revoluce, s níž přišel Kristus, ale zároveň judaismus a křesťanství proti sobě stavět nechci, protože to nikdy nedělal
ani Ježíš. Ježíš se stavěl proti zákonictví.
Vztah křesťanství a judaismu je podle mého názoru jako vztah syna k matce. Vždycky
bude synem své matky a bude ji ctít, ale aby mohl žít, musí se od ní oddělit. Teprve potom
může syn přinést něco nového.
Podle knihy Jean-Marie Élie Setbon, „Od jarmulky ke kříži“, kterou vydalo Karmelitánské
nakladatelství
***
V Šumperku proběhne v rámci Mezinárodního festivalu duchovní
vokální hudby

koncert sboru Motýli se souborem Hradišťan

a to v pátek 20. září v 19 hod v klášterním kostele.
Vstupenky jsou již v předprodeji v informačním centru na Hlavní třídě v Šumperku.
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 1. září: Loštice 2.729; Moravičany 1.654; Bílá Lhota 973 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
KONCERT DĚTSKÉHO SBORU „JITRO“
POD VEDENÍM JIŘÍHO SKOPALA
Srdečně vás zveme na koncerty královéhradeckého dětského sboru „Jitro“. Loštice pátek 13. 9. v 19 hod. a Moravičany v sobotu 14. 9. ve 14 hod.
V sobotu 14. 9. budeme v Moravičanech po skončení koncertu společně
oslavovat na faře FARNÍ DEN.
Přihlášky do náboženství jsou na stolku v kostele. Vyplněné vraťte do 10. 9. na faru
v Lošticích, nebo do sakristie kostela.
S radostí v srdci vám oznamuji, že za poslední dva měsíce se nám společně podařily neuvěřitelné věci. S pomocí vašich obětavých rukou, darů, zvýšených sbírek… jsme nejenom
dokončili pastorační místnost s podlahou, s šesti interiérovými dveřmi, svítidly, zařízením
soc. místností, čistícími rohožemi v hodnotě mnoho desetitisíc korun, ale také jsme připravili sanktuárium na výměnu koberce, doplnili zrestaurované obrazy (restaurují se čtyři
transfery, na které dostaneme dotace).
Hlavně jsme vymalovali a opravili střechu kostela za více než 220 tisíc korun, kterou se
nám již podařilo vyplatit. Podobně i všechny ostatní práce jsou již vyplaceny. Zůstává už
jenom poslední faktura za elektroinstalace v hodnotě 34 tisíc korun. Po jejím zaplacení
nám zůstávají už jenom poslední peníze na měsíční inkaso a na nezbytné udržení bankovního učtu.
Jsem nesmírně rád, že i takhle velký a finančně náročný stavitelský rok jsme zvládli bez
jakýchkoliv dluhů. I nadále se chceme snažit kromě rozvíjení pastorace také o obnovu a
zhodnocování majetku naší farnosti.
V tomto měsíci bychom chtěli u oltáře položit nový koberec, který se již objednává v hodnotě 35 tisíc korun. Již předem děkujeme za vaši finanční podporu.
		
P. Kristián Libant CM

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 1. září: Písařov 1.509; Jakubovice 771; Červená Voda 3.000 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
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 1. září: Klášterec 1.500; Svébohov 2.000; Jedlí 1.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Srdečně blahopřejeme paní Marii Rýznarové z Jedlí
k jejímu životnímu jubileu osmdesáti let.
Do dalších let vyprošujeme Boží požehnání, pevné zdraví, radost z každého dne a ochranu Panny Marie.
Zároveň blahopřejeme oběma manželům Rýznarovým Pavlovi a Marii k
jejich diamantové svatbě! Ať je milostivý Bůh zachová v opravdové lásce.
Ze srdce přeje rodina a farníci z Jedlí

		
SVÉBOHOV
DRAKIÁDA se blíží, chystejte draky! Více později…
SENIOŘI se sejdou ve čtvrtek 12. září v 19.00 hod. v klubovně.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 15. 9. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.212 Kč)
a v Chromči (minule 3.600 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
V neděli 15. září budeme děkovat Bohu za úrodu. Před bohoslužbou můžete přinášet košíky s plody letošní úrody před oltář.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

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

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 1. září: Štíty 1.840; Cotkytle 366; Horní Studénky 1.820 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
V pátek 13. 9. v 18 hod. bude mše svatá, po ní Fatimská pobožnost. Své prosby můžete dávat do schránky na oltář Panny Marie.
V neděli 15. 9. v 9.00 hod. bude bohoslužba pro děti a při ní sbírka na revize elektroinstalace.
Odpoledne ve 14.00 hod. Rozloučení s prázdninami na farní zahradě.
HORNÍ STUDÉNKY. V neděli 15. 9. v 7.30 hod. bude bohoslužba pro děti a při ní sbírka na opravu kostela.
COTKYTLE. V neděli 15. 9. v 7.30 hod. bude bohoslužba pro děti a při ní sbírka na revize
elektroinstalace.
P. Jacek Brończyk
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 1. září: Tatenice 2.410; Lubník 1.170; Hoštejn 1.050; Kosov 470 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
VARHANNÍ KONCERT
V neděli 8. září ve 14.00 hod. vás srdečně zveme do kostela sv. Anny v Hoštejně na varhanní koncert Kristýny Novotné, posluchačky 4. ročníku Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Jako host vystoupí varhaník ze Zábřeha František Dvořák.

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 1. září byla sbírka na obnovu kříže na věži kostela ve výši 5.110 Kč; dary
na opravy 16.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
KONCERT DĚTSKÉHO SBORU „JITRO“
POD VEDENÍM JIŘÍHO SKOPALA
Zveme vás na koncert dětského sboru JITRO z Hradce Králové, který
pod vedením Jiřího Skopala vystoupí v kostele Neposkvrněného početí
Panny Marie ve Zvoli v sobotu 14. září v 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné.
MALETÍN
Na příští neděli 15. 9. v obvyklém čase v 15.00 hod., chystám pouť
dětí ke svatému Mikuláši. Obvykle si připomínáme svatého Mikuláše v adventu 6. prosince. To je ale v Maletíně obvykle sníh a v kostele
zima. Proto nabízím dětem a rodinám pouť dětí ke svatému Mikuláši v září, kdy bývá ještě pěkně a v kostele příjemně. Kdo připutuje,
zažije malé překvapení.
P. František Eliáš
PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA V MALETÍNĚ
Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa v
Maletíně, můžete si ho objednat. Dřevo bude zpracováno dle vašich požadavků na pile
v Postřelmůvku. Konečná cena u trámů bude do 5.000 Kč za m3.
František Eliáš 731 626 500
***

BUĎ SE MNOU, PANE! (sv. Augustin)
Když hloubám v starostech, mně pomáhej, Pane!
Když vzdychám a soužím se, mne pozvedej, Pane!
Když nevím, kudy kam, ty veď mne, Pane!
Když po širokých cestách světa jdu, buď se mnou, Pane!
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Sbírky z neděle 1. září: Zábřeh 12.188; Rovensko 489; Hněvkov 1.000 Kč.
Dary Zábřeh: na Devítku 230, na Haiti 2.000, na Rádio Proglas 200; na misie 2.000, na
kostel Brno-Lesná 2.000 a na potřeby farnosti 4.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
BABÍ LÉTO S CHARITOU. Srdečně vás zveme v pátek 20. září
od 15 hodin před zábřežský kulturní dům na 8. ročník benefiční akce. Vystoupí český zpěvák, kytarista a skladatel Martin
Maxa, folk-roková kapela A.M.Úlet a malí divadelníci ze ZŠ
Rovensko „Ráčci Roveňáčci“. Opět se můžete občerstvit v naší
KAVÁRNĚ NADĚJNÁ – občasné mobilní kavárně klientů Charity Zábřeh, i ve stáncích s regionálními specialitami a udělat si
radost výrobky vytvořenými našimi klienty. Pro děti je přichystán skákací hrad, tvoření, malování na obličej i kolo štěstí. Výtěžek akce bude (díky velkému množství sponzorů a firem, které na podporu benefice poskytli svůj finanční dar)
věnován na pořízení osobního automobilu pro sociální pracovníky projektu Podpora pečujících osob a sociální rehabilitace SOREHA, kteří denně navštěvují klienty přímo v jejich domácnostech. Vstup na akci je zdarma, těšíme se na setkání.
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V ZÁBŘEZE. Uskuteční se ve středu 18. 9. od 16 hodin v sídle pečovatelské služby (Zábřeh, Valová 290/9). Setkáte se zde 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.
CHARITA ZÁBŘEH NABÍZÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA A PŘIJME DO SLUŽBY
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY na následující pozice:
 zdravotní sestru domácí zdravotní a případně i hospicové péče;
 pracovníka pro koordinaci a administraci stávajících projektů v oblasti sociálních služeb podpořených z ESF ČR;
 řidiče pro dopravu materiálu a přepravu osob na Zábřežsku a Mohelnicku (u tohoto
pracovního místa je podmínkou zájemce zdravotní postižení, protože půjde o zaměstnání
v dceřiné sociální firmě REPARTO Zábřeh s.r.o.)
Bližší informace o obsazovaných pracovních místech najdou zájemci 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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