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SLAVNOST
SV. CYRILA A METODĚJE
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 poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje,
aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem;
dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jím ve svém životě.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 117

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium

1: Iz 61,1-3a

2: 2 Kor 4,1-2.5-7

Ordinárium: Břízovo č. 503

příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Lk 10,1-9

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do
všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně,
aby poslal dělníky na svou žeň.
Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec ani
mošnu ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte.
Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na
něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám.
V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu
do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás
tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné
a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’“
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU
(P. Krzysztof Leon Klat)
Cyril a Metoděj. Tato dvě jména zosobňují první generaci
slovanských kněží v našem národě. Za nimi posílal a posílá Pán stále další generace svých učedníků, kněží.
S jakou dojemnou starostlivostí rozesílal Pán Ježíš první
kněze. Jako starostlivý otec jim dával rady, jak si mají počínat, co mají dělat a co dělat nemají:
„Netahejte se se zbytečnými zavazadly, budou o vás pečovat ti, kterým sloužíte. Neztrácejte čas planým povídáním.“
A co dělat mají? – Mají přinášet pokoj, mají hlásat Boží
království – království lásky.
Pokusíme si představit, co by asi řekl Pán Ježíš na cestu do
pastorace dnešním mladým kněžím.
„Nepřicházej k lidem jako jemnost PÁN, důstojný PÁN, velebný PÁN, milost PÁN. Posílám
tě jako bratra mezi bratry.
Nebuď před lidmi jako úředník, církevní funkcionář, právník. Posílám tě, abys lidem sloužil,
pomáhal, ne tvrdě panoval a práskal bičem paragrafů.
Nebuď před lidmi jako podivný, podmračený, staromládenecký podivín. Buď duchovním otcem a přinášej svým dětem radost z víry, z naděje a z lásky.
Nepřicházej k lidem jako dokonalý, neomylný a vševědoucí. I jako můj kněz budeš podrobený všem slabostem.“
Tyto myšlenky jsou vybrané z koncilní konstituce o církvi, kde se kněžím říká, že mezi lidmi má kněz být jako bratr mezi bratry, jako služebník všech.
A co říká dnešní náměstek Kristův, papež František: „Lidé mají právo hledat v nás, kněžích, pravdu Kristovu a učení jeho církve. Mají právo vidět, jak láska Kristova se v naší osobě stala jeho tělem. Čekají, že se v knězi setkají s Kristem.“ Takové je tedy poslání nás, dnešních kněží, k vám, dnešním lidem: Kněz má být ve společnosti učitelem, sloužícím lásky
ve jménu Kristově.
Tyto požadavky na nás, kněze jsou krásné a ne zrovna snadné.
A co očekává Pán Ježíš od vás, laiků?
Máte své kněze přijímat přátelsky, aby se necítili jako ovce mezi vlky. Nemáte je zdržovat
v práci planým povídáním a vybavováním se o věcech nedůležitých. Máte přijímat jejich
poselství pokoje, dát se vést ke křesťanskému životu. Máte zajišťovat jejich existenční potřeby, aby se mohli plně věnovat svému poslání.
Máte zviditelňovat Krista všude, kam přijdete. Vždyť osud křesťanství se nerozhoduje
v kostelích, ale venku, tam, kde se vytváří veřejné mínění.
Jaké rady na cestu do pastorace dávali svým kněžským žákům a jejich farníkům svatí Cyril a Metoděj, to nevíme. Ale víme, že to byly rady dobré, podle díla, které v celém Slovanstvu zanechali.
Svátek apoštolů Cyrila a Metoděje je tedy povzbuzením pro nás, kněze, jejich následovníky, abychom smysl svého poslání mezi vámi znovu promýšleli.
A pro vás, ať je povzbuzením, abyste promýšleli, jak svým kněžím pomáhat, jak s nimi
spolupracovat, jak se nechat vést k radosti křesťanského života.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 6. července
sobota 11. července

sv. Marie Goretti
svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy

POUŤ V RÁJEČKU
Tuto neděli 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. Dovoluji si vás, tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke
společné oslavě těchto apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v 11.00 hodin mší svatou. Slavnost pak bude
v hasičském areálu pokračovat tradičním Sousedským posezením. Pro děti budou připraveny skákací atrakce a bohatý
program v režii DIVADÉLKA S RADOSTÍ. Malí, ale i velcí
se tak mohou těšit na klauniádu, balónkovou show, či autorské divadelní představení. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá
tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří populární dvojice VAŠEK a LAĎA. Slavnost pak ve večerních
hodinách vyvrcholí OLDIES PÁRTY, při které největší taneční pecky 80. a 90. let namíchá DJ HONZA ČADA. Zkrátka a dobře sláva bude veliká a tak
nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI
O státním svátku, dni upálení Jana Husa, v pondělí 6. července
(v církvi slavíme sv. Marie Goretti) bude slavena v 8.00 hod. mše
svatá u Šubrtovy kaple.
PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ budou od července slaveny
v kostele sv. Barbory v sobotu v 18.30 hod.
Během prázdnin budou čtvrteční mše svaté v 17.30 hod. bez zaměření pro děti.
POZVÁNÍ Z HNÍZDA – ČERVENEC 2020
Pravidelný provoz Hnízda:
Pondělí: 8.30 – 11.00 hod.
volná herna
Středa: 8.30 – 11.00 hod.
volná herna
Pátek: 8.30 – 11.00 hod.
modlitby matek s dětmi
Není nutné se hlásit, prostě přijďte. Těšíme se na vás.

PRODEJ DŘEVA Z FARNÍHO LESA
Římskokatolická farnost Zábřeh nabízí k prodeji dříví z vlastního lesa. V současné době
je k dispozici smrk, borovice. Dříví je použitelné především pro stavební účely. Co se týče
palivového dříví, tak není problém zajistit. Pokud by byl zájem, je možné se domluvit i na
poradenství ohledně lesa, kterého vlastníte.
Kontakt: email - bartosjarda20@seznam.cz, tel. 736 481 306.
Ing. Jaromír Bartoš
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NABÍDKA NA PRÁZDNINY
S ŘEHOLNÍKY VE VYSOKÝCH TATRÁCH 26. – 30. 8. 2020
Duchovní program, rozhovory i vysokohorská turistika. Pro mladé muže od 18 do 40 let,
kteří se cítí být povolaní sloužit nemocným a potřebným lidem a žít v řeholní komunitě.
Pro podrobnější informace a přihlášky pište na email prevor@milosrdni.cz
PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ RODIN
SE SVATÝM JANEM SARKANDREM
Na období letních prázdnin připravilo Centrum
pro rodinný život prázdninovou aktivitu pro rodiny. Zveme k návštěvě míst, která jsou spojena se životem svatého Jana Sarkandra. Vybraná místa jsou
uvedena na plakátku. V zapojených farnostech najdou účastníci na vývěsce u kostela informace
s úryvkem o Janu Sarkandrovi, soutěžními otázkami, QR kód i odkaz na formulář a mohou se zapojit
do rodinné soutěže.
Vice informací na: http://rodinnyzivot.cz/?q=node/2.

Markéta Matlochová

DUCHOVNÍ CVIČENÍ VIA
Duchovní cvičení určené pro mladé muže od 17 do 40 let, zaměřené na rozlišování povolání, se uskuteční od 3. do 7. 8. 2020 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci.
Duchovní cvičení povede P. Petr Soukal, farní vikář v Havlíčkově Brodě. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via/.
P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání
KATOLICKÝ TÝDENÍK 27/28
Téma: Jak se žilo na Velké Moravě?
Svaté soluňské věrozvěsty Cyrila a Metoděje známe z příběhů, vyobrazení i modliteb, až
nám mohou připadat jako staří známí. Co ale víme o lidech Velké Moravy 9. století, kteří
byli jejich prvními posluchači a učedníky?
Rybníkářství podle věrozvěstů
Nové terénní úpravy v okolí Velehradu odpovídají moderním trendům v ekologii a hospodaření s vodou. Zároveň jsou ale v souladu s nejstaršími tradicemi. Dokládají to archeologické nálezy.
Velká letní soutěž KT
Zapojte se do tradiční soutěže, kde na vás čeká na tři sta cen za 120 tisíc Kč. Sledujte pozorně každé letní vydání KT, vystřihujte soutěžní kupony a odpovídejte na otázky. Výherci v zářijovém vylosování se mohou těšit mj. na pobyty na zajímavých místech v celé naší
zemi.
Žiju příběh Mariánského sloupu
Petr Váňa – ten, který vytesal z kamenů nový Mariánský sloup. Zdaleka to však není jediné jeho dílo. Vypravili jsme se za ním do jeho ateliéru pod hradem Karlík u Berounky.
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postřelmovsko

postřelmovsko

Promluva otce biskupa Antonína Baslera k 250. výročí posvěcení kostela
Všech svatých v Dlouhomilově (20. 6. 2020)
Zkusme se ale ještě zamyslet nad hloubkou eucharistického tajemství. Často se vracím ke
skvělému postřehu sv. Jana Pavla II., že „víra a rozum jsou dvě křídla, jimiž se lidský duch
pozvedá k Bohu.“ Myslím, že ten postřeh, že jsou nutná dvě křídla, že s jedním křídlem se
toho moc dělat nedá, se dá aplikovat i na řadu dalších skutečností, např. SZ a NZ, nebo vidění reality myslí a srdcem, ve mši svaté bohoslužba slova a bohoslužba oběti a podobně.
Jeví se mi, že např. první část mše sv., tedy bohoslužba slova zaměstnává především naši
mysl, zatímco druhá část mše sv. – bohoslužba oběti by měla být prožívána hlavně srdcem.
I když samozřejmě musí být i na bohoslužbu slova srdce otevřené, a stejně tak se nedá vypnout rozum ani při bohoslužbě oběti.
Další rozměr mše sv., zvláště onoho vrcholu, kterým je proměňování, stále víc a více objevuji a vidím ve slovech: „Toto je smlouva nová a věčná.“ Uvědomil jsem si totiž, že v těchto slovech je zkoncentrován onen snubní charakter vztahu Boha k člověku. Víme všichni,
že Bůh už ve Starém zákoně představoval svůj vztah k izraelskému národu, dceři siónské
jako vztah manželský, a odklon k bohům okolních národů jako cizoložství. Tím spíše Ježíš, který právě na svatbě v Káně Galilejské daruje velké množství vína a naznačuje eucharistické tajemství; nebo o sobě říká: „nemohou se hosté na svatbě postit, dokud je ženich
s nimi“; nebo když v nedělních nešporách zpíváme v kantiku z Knihy zjevení: „neboť nadešla Beránkova svatba, a jeho nevěsta se připravila“ Pochopil jsem, že k té svatbě došlo
právě na kříži, kde se náš Pán daroval své nevěstě církvi na 100 %, když za ni položil i svůj
život. Tam skutkem žil to slovo, které známe ze svatebních obřadů: „Já, ženich (Ježíš), odevzdávám se tobě, církvi, a tebe přijímám.“ A lze to samozřejmě vztáhnout i na každou jednotlivou duši (pro mne je pozoruhodné, že duše je ženského rodu). Tento snubní vztah
se pak pro konkrétního člověka realizuje při křtu. Ve slově „věřím“, které je při křtu podstatné, je obsaženo ono nevěstino: „I já tě přijímám Ježíši, a také se ti daruji.“ A je krásné
když to Pánu Ježíši při svatém přijímání dokážeme v hloubi srdce také říct. On je náš Král
a zároveň Snoubenec, Ženich naší duše. Takže mši sv. jako zpřítomnění Pánova darování se na kříži i jeho zmrtvýchvstání je možno
chápat také jako aktualizaci, obnovení a zintenzivnění našeho snubního, křestního vztahu s Pánem.
Kéž si tedy dokážeme stále více vážit pravého
Božího domu, a především eucharistického
tajemství. Amen.
(zakončení promluvy)

Ohlášky.

V sobotu 11. července 2020 si navzájem udělí svátost manželství
v kostele Povýšení sv. Kříže v Dubicku
Karel Mařík z Dohalic a Kristýna Kolčavová z Dubicka
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 28. června: Červená Voda 1.911; Jakubovice 1.757; Písařov 1.629; domov
důchodců 225 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z  klášterce
Sbírky z neděle 28. června: Klášterec 2.500; Svébohov 2.000; Jedlí 1.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 28. června: Lubník 3.670; Tatenice 2.750; Hoštejn 1.150; Kosov 330 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
BĚHEM PRÁZDNIN budou čtvrteční mše svaté v Hoštejně začínat v 18.30 hod.

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 28. června: Loštice 3.825; Moravičany 3.642; Bílá Lhota 822 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
MORAVIČANY. Pobožnost u kapličky sv. Cyrila a Metoděje v polích u Moravičan se letošní rok ruší, kvůli obtížnému přístupu na pole a riziku znehodnocení obilovin.
POUŤ NA KRAKOVEC U LAŠKOVA. Milovníky památek a krásných míst, milovníky Panny Marie i cyklistiky zveme v pondělí 13. 7. na
pouť s fatimskou pobožností do malebné kaple sv. Antonína na Krakovci u Laškova.
Zdatnější cyklisté vyráží v 16.00 hod. z Loštic. Ostatní mohou přijet třeba autem. Pouť začíná v 18.30 hod. Cyklisté musí mít osvětlení a reflexní
prvky. Návrat může být za soumraku.
Zveme všechny členy SDRUŽENÍ ZÁZRAČNÉ MEDAILE, jeho sympatizantů a všech
mariánských ctitelů na pouť do Rajecké Lesné, abychom poděkovali Panně Marii za milosti, které nám zprostředkovává i přes kapli Panny Marie, která v našich farnostech nepřetržitě putuje od lidových misí 2017.
Pouť se uskuteční v sobotu 25. července.
Přihlaste se co nejdřív u vedoucích společenství Radky Adamcové, Oty Šamánka, nebo
u otce Kristiána.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 28. června: Štíty 2.020; Horní Studénky 2.470; Cotkytle 520 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY. V neděli 12. 7. ve Štítech bude po mši sv. v 9 hod. FATIMSKÁ POBOŽNOST. Svoje prosby můžete dávat do schránky na oltáři Panny Marie.
P. Jacek Brończyk
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farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 28. června: Zvole 4.780, Pobučí 990 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

Farnost Zvole a Zvolská čtyřka pořádají v termínu 11. 9. – 13. 9. 2020 pouť do Jižních
Čech a bavorského Pasova.
Odjezd v pátek 11. září v poledních hodinách, odpoledne
návštěva poutního místa KLOKOTY a odjezd na ubytování.
Sobota: v 8.00 hod. mše svatá v dominikánském klášteře v Budějovicích, prohlídka dominikánského kláštera, asi
v 10.00 hod. setkání s otcem biskupem Posádem, oběd a odjezd do bavorského PASOVA. Prohlídka biskupského města,
návštěva katedrály sv. Štěpána, chrámu sv. Pavla a chrámu sv.
Michaela. Návrat, večeře a nocleh.
Neděle: mše svatá v Budějovicích, odjezd do Třeboně, prohlídka města, odjezd do kláštera
v Želivě, prohlídka premonstrátského kláštera a odjezd domů.
Cena 2.600 Kč. V ceně: doprava, 2 x nocleh, 2 x večeře, 2 x snídaně. Duchovní doprovod
otec Radek Maláč.
Přihlášení: František Deutsch tel. 737 440 891. Platba při přihlášení.
POUŤ LUKAVICE. V pondělí 6. července v 8.00 hod. budeme v Lukavici slavit (dodatečně) poutní mši svatou ke cti sv. Cyrila a Metoděje.
SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ
Na betonový základ restauratérská firma položila izolaci a fundament pod restaurovanou
sochu sv. Jana Nepomuckého, jejíž restaurování bude dokončeno a socha postavena během srpna.

farnost maletín

farnost maletín

Tuto neděli 5. července v 15.00 hod. mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO I DŘEVO NA OTOP
Pila v Postřelmůvku bude nadále zpracovávat kulatinu z farního lesa v Maletíně.
Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo na pergolu nebo celou vazbu a případně i palivo (krajinky), můžete si je objednat. Dřevo bude zpracováno dle
vašich požadavků.
P. František Eliáš 731 626 500

V sobotu 19. 9. 2020 proběhne na Hoře Matky Boží v Králíkách
již čtvrtá Pouť rodičů, kteří přišli o dítě. Zváni jsou všichni rodiče, sourozenci, prarodiče, tety, strýčkové dětí, které odešly do
nebe a všichni, kteří se nějakým způsobem v životě setkali se smrtí miminka.
Zájemci se mohou přihlásit na email petra@ditevsrdci.cz. Je možné si objednat nocleh
a společné stravování. Více informací na facebookové stránce Perinatálního hospice Dítě
v srdci nebo na výše uvedeném emailu.
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Sbírky z neděle 28. června: Zábřeh 16.418; Rovensko 787 Kč.
DARY: na Devítku 2.908, na potřeby farnosti 6.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

POŽEHNÁNÍ MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM
NÁMĚSTÍ 15. SRPNA 2020
Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze se obrátila na J. Em. Dominika kardinála Duku OP, arcibiskupa pražského a primase českého s prosbou, aby Mariánský sloup po jeho dokončení požehnal.
Pan kardinál této prosbě s upřímným respektem k završené snaze a touze mnoha generací rád vyhověl. Termín žehnání byl stanoven na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
dne 15. srpna 2020.
Slavnost bude zahájena v 10.00 hod. poutní mší
svatou v chrámu Matky Boží před Týnem. Po jejím skončení se čestní hosté z chrámu přesunou
připraveným koridorem do vyhrazeného sektoru na Staroměstském náměstí.
Za zpěvu Loretánské litanie vyjde z chrámu
na Staroměstské náměstí slavné procesí s obrazem Madony Rynecké. Milostný obraz (jeho
devocionální kopie) bude poté vrácen do kamenného sanktuáře v podnoži Mariánského
sloupu.
Následně z chrámu vyjde průvod kléru, který
zcela obestoupí ohrazení Mariánského sloupu. Očekávaná délka obřadu žehnání sloupu
je 30 až 40 minut.
Po symbolických zdravicích bude Mariánský sloup, kolem poledne, požehnán.
Mešní bohoslužbu i obřad žehnání Mariánského sloupu bude přenášet TV NOE. Pro
účastníky budou připraveny brožury s průběhem liturgie a základními informacemi o díle.
ORGANIZAČNÍ INFORMACE pro poutníky z blízka i dáli
Dle rozhodnutí hlavního pořadatele akce bude vstup do Týnského chrámu vyhrazen pouze poutníkům s pozvánkami. Na Staroměstském náměstí budou však připraveny dvě velkoplošné obrazovky s ozvučením. Bude zajištěna zdravotní služba, služba roznášení vody
a možnost toalet. Na náměstí, za Staroměstskou radnicí, budou také stánky s občerstvením a pamětními předměty.
POZNÁMKA
Tyto pokyny platí v případě, že Vláda ČR v reakci na aktuální epidemiologickou situaci
v souvislosti s vývojem nákazy virem COVID-19, nezpřísní obecně očekávaná opatření.
V případě dnes neočekávaného vývoje situace budou aktuální informace zveřejněny na
internetových stránkách Arcibiskupství pražského (www.apha.cz).
Pokud se rozhodnete být účastni této historické události, mohli bychom se dohodnout a společně jet vlakem.
P. Radek Maláč
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.
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