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23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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
Žalm 95

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
„Nezatvrzujte svá srdce!“

1: Ez 33,7-9
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Řím 13,8-10
příště Latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mt 18,15-20

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě
jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků’. Když
je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe
jako pohan nebo celník.
Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.
Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na
zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou
o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich.“
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU Mt 18,15-20
Dnes bude řeč o napomenutí. (P. Krzysztof Leon Klat)
Často si pleteme napomínání s tím, že si jen tak potřebujeme ulevit, vyřešit si svůj
problém a druhému vynadáme. Dnes nás Kristus učí, čím se máme řídit při napomínání.
Bůh ústy proroka Ezechiela nám připomíná, že není už tak důležité, jací jsme byli
v minulosti – dnes každý z nás dostává možnost stát se novým člověkem. Dřívější
dobré skutky nezachrání člověka, který začne znovu vést hříšný život. Někteří lidé si
namlouvají, že udělali dost dobrých skutků, aby jimi zastínili své hříchy. Je vážným
omylem se domnívat, že budeme-li dobří v některých oblastech, můžeme pak v jiných oblastech hřešit. V duchovním životě neplatí tržní hospodářství. Nemůžu zaplatit dobrým skutkem za hřích. Bůh nám připomíná: „Když uvidíte, že bližní hřeší,
máte ho napomenout, aby se vzpamatoval a změnil své chování. Když tak neuděláte,
on zemře, vinu za jeho smrt a věčné potupení naložím na vás.
Když však ho napomenete a on nezmění své chování, vina a věčné potupení spočine
na něm. A vy zachráníte svůj život.“ Z toho plyne, že jsme v určitém slova smyslu zodpovědní za život věčný našich blízkých.
Ale hlavní myšlenkou dnešních čtení je věta z evangelia „Když tvůj bratr zhřeší proti
tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima.“ Ježíš, stejně jako prorok Ezechiel nás upozorňuje, abychom nebyli lhostejní k lidem, kteří hřeší a žijí špatně. Naším úkolem je
napomínat vždy, když vidíme, že zlo se šíří kolem nás. Jenomže dnes je hodně lidí,
kteří mají názor, že vůči těm, kteří žijí špatně, musíme být tolerantní anebo lhostejní.
Ale ptám se vás. Můžeme být tolerantní a lhostejní vůči zlu, hříchu a nespravedlnosti? Máme mlčet, když se nás to přímo netýká? Královnou všech ctností je láska. Láska nás nutí k tomu, abychom se zajímali o život našich blízkých – ne zvědavost. Když
člověk žije špatně, naším mravním úkolem je napomenout ho. Ale vyvstává zde důležitá otázka JAK HO NAPOMENOUT, abychom člověka zároveň nezranili a neublížili
mu. Máme ničit zlo a ne člověka. Odpověď nám přináší sám Kristus. „Čiňte a dělejte
druhým tak, jak byste chtěli, aby i oni vám činili“. Když chceme někoho napomenout,
nejprve bychom se za toho člověka měli modlit, aby mu Bůh otevřel srdce a aby porozuměl našim slovům. Ale ještě víc se musíme modlit za sebe, abychom dokázali s láskou říct to, co nám často vadí na druhých. Ale kdo z nás se dokáže modlit za druhého
a prosit Boha o vhodná slova!?
K jakému zamyšlení nás vede Boží slovo dnešní neděle?
1. Je naší mravní povinností napomenout druhého, když vidíme, že žije a jedná špatně. Nesmíme být lhostejní a tolerantní vůči zlu a nespravedlnosti. Ale pozor, máme
ničit zlo a ne člověka.
2. Dříve než někoho napomeneme, musíme prosit Ducha Svatého o moudrost a vhodné slovo. Napomenutí z lásky je vždy připraveno v modlitbě. A poznáme to podle
toho, že přináší dobré plody. Napomenutí v hněvu zraňuje a ničí důstojnost člověka.
Výsledkem takového napomenutí je šíření zla, které jsme svým jednáním zaseli. Zlo
k tomu, aby se šířilo, nepotřebuje příliš mnoho, stačí jen, aby dobří lidé mlčeli.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 7. září
úterý 8. září
středa 9. září
sobota 12. září

sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
svátek Narození Panny Marie
sv. Petra Klavera, kněze
Jména Panny Marie

V neděli 6. září při mši svaté v 8.30 hod. požehná otec Radek dětem do nového školního roku. Děti si mohou vzít školní aktovky a položit je přede mší svatou před obětní stůl.
V pátek 28. září zemřela paní Božena Štáblová, farnice, která se, pokud jí to zdraví
dovolilo, obětavě starala o kostel sv. Bartoloměje. Zádušní mše svatá za paní Boženu
Štáblovou bude sloužena v pátek 11. září v 17.30 hod.
MŠE SVATÉ PRO RODIČE S DĚTMI
Zveme všechny malé i velké, s dětmi i bez dětí,
s nástrojem i bez nástroje do Zábřežské schóly.
Prostě všichni, kdo rádi zpíváte: „Přijďte si s námi
zazpívat! Neboť: Kdo zpívá, dvakrát se modlí…)“
První dětská mše bude 10. 9. 2020 v 17.30 hod.
v kostele sv. Bartoloměje.
Zkouška na tuto mši bude 9. 9. 2020 od 17 do
18.30 hod. na oratoři (vchod zvenku přes sakristii). Pokud přijdete později, vůbec nevadí – volejte Mikuláše Kolčavu:
tel. 602 166 075 – cestu vám poradí.
Účast na zkoušce k ničemu nezavazuje, zpíváme pro radost.
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
Zvu ministranty i nové zájemce o ministrování na ministrantskou schůzku, která se bude konat v sobotu 12. 9. na faře od 8 hod. V průběhu školního roku bude probíhat ministrantská hra – soutěž.
Bližší informace na schůzce a na nástěnce v sakristii. Další schůzka proběhne 26. září.
Marek Hackenberger
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde ve čtvrtek 17. září v 18.30 hod.
v zasedací místnosti Charity.
PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ začne 18. září v 19.00 hod. na faře.
Stále se ještě mohou hlásit další zájemci.
otec Radek Maláč tel. 739 245 986
LETECKO-MODELÁŘSKÝ KROUŽEK zahajuje letos v úterý 15. 9. 2020 v 16.00 hod.
v klubovně Katolického domu, ulice Sušilova 38, Zábřeh.
Zveme nové členy (3. a 4. třída ZŠ) a samozřejmě i členy stávající.
Seznamovací schůzka bude ve výše uvedeném termínu i následně jakékoli úterý ve stanovenou hodinu.
Bližší informace podá i telefonicky na tel. čísle 602 463 219 p. Janů.
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2020
V Zábřeze a okolí se o druhém zářijovém víkendu v rámci Dnů
evropského dědictví otevřou památky. Řada z nich bývá návštěvníkům běžně zavřená a netradiční prohlídku nabízí pouze při těchto příležitostech. Návštěvníci se tak mohou podívat
třeba do zábřežského hradu či věží kostelů sv. Bartoloměje, sv.
Barbory a kostela Církve československé husitské či na zámeček
na Skaličce (sobota 12. září 10-12 a 14-16). Zábřežské muzeum
v domě Pod Podloubím zase nabízí nové expozice věnované Janu Eskymo Welzlovi či
Václavu Hollarovi. V památné rychtě v Kosově budou zase připomenuty významná kosovská výročí (12. září 10-12 a 14-16 a 13. září 9-12). Pro návštěvníky jsou připraveny
doprovodné akce včetně pamětního listu, který obdrží návštěvníci památek na zábřežském hradě.
RNDr. František John
V BARBORCE VYSTOUPÍ PŘEDNÍ ČESKÁ PĚVKYNĚ
Koncert mimořádné kvality připravil kulturní dům
na úvod podzimní sezony cyklu Bravo. Vystoupí na
něm sopranistka Kateřina Kněžíková, která je jednou
z našich nejvýraznějších osobností operního i koncertního světa. Od roku 2006 je členkou souboru
Opery Národního divadla, kde v současné době vystupuje například v inscenacích Jakobín, Romeo a Julie, Kouzelná ﬂétna nebo Figarova svatba. Její angažmá však zahrnují i celou řadu významných mimopražských a zahraničních scén. Na zábřežském koncertu doprovodí Kateřinu
Kněžíkovou hrou na cembalo Martin Hroch. Galakoncert přední české pěvkyně se uskuteční v kostele sv. Barbory v neděli 13. září od 16 hodin. Lístky se prodávají na místa,
vstupné činí v předprodeji příznivých 150 Kč, v den koncertu 200 Kč, držitelé karty Bravo
mají slevu padesát korun, děti zaplatí za vstup padesátikorunu.
PLÁN VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Výuka náboženství začne druhý týden v září to je od 7. 9. 2020
Výuka na ZŠ Boženy Němcové
1. třída a 3. třída: pondělí 13.00–13.45 hodin
2. třída:
středa 13.00–13.45 hodin
4. a 5. třída:
úterý
13.50–14.30 hodin
6. a 7. třída:
čtvrtek 14.00–14.45 hodin
8. třída:
čtvrtek 14.00–14.45 hodin
Třídy, ve kterých bude probíhat výuka náboženství, budeme znát nejdříve 4. září 2020.
Žáky 1. ročníku vyzvedne katecheta v družině. Ostatní se s katechety poprvé sejdou před
školou, 5 minut před začátkem výuky.
Všichni, kteří nejsou žáky nebo zaměstnanci školy B. Němcové musí mít roušky!!!
Fara – 9. třída a ostatní, kterým nevyhovuje výše uvedený termín:
čtvrtek 16.30–17.15 hodin
Gymnázium – bude upřesněno.
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BIBLICKÉ HODINY. Po koronavirové a prázdninové přestávce se opět začneme scházet
na biblických hodinách pravidelně v úterý v 17.00 hod. v knihovně na faře v Zábřeze. Číst
a zamýšlet se budeme nad texty, které se budou číst při liturgii následující neděli.
Zváni jsou všichni, kdo chtějí nedělní mši svatou slavit více připraveni a obohaceni četbou
Písma ve společenství.
Na první setkání 15. září se těší
Krzysztof Leon Klat a Jana A. Nováková

Ohlášky

V sobotu 5. září si v kostele sv. Leonarda v Hněvotíně
navzájem udělí svátost manželství

Ing. Jan Slováček z Leštiny a Mgr. Julie Hamplová ze Zábřeha
Ať jim Pán žehná

ZÁBŘEH – VYŠEHORKY
Farní společnost při kostele Všech svatých ve Vyšehorkách srdečně zve poutníky na mariánské poutní místo v lese na Stříteži.
V neděli 13. září společně oslavíme svátek Narození Panny Marie a letos i svátek Jména Panny Marie.
Ve 14 hodin projdeme (na Stříteži) s doprovodem hudby a zpěvu křížovou cestou ke kapličce, kde bude následně sloužena
mše svatá.
Pro řidiče: z Mohelnice projedete pod dálničním mostem
(směrem na Loštice) a ihned za mostem odbočíte vpravo, směr na Újezd. Dále projedete
Líšnicí, Svinovem, Zavadilkou, Vacetínem.
Při sjezdu z Vacetína – asi po 200 m, na první odbočce odbočíte vpravo a projedete lesem
nahoru až na Střítež.
Zaměstnanci lesa vás navedou na parkoviště, a k 1. zastavení křížové cesty.
Povolení ke vjezdu do lesa je pro všechny účastníky poutě vyřízené.
P. Radek Maláč
LIDOVÉ MISIE V ZÁBŘEZE
Na jaře letošního roku jsme se chystali od 2. do 11. března na lidové misie, kterými nás
měli provést otcové vincentiáni z Loštic.
Dá-li Pán, a pokud nám bude i situace s pandemií nakloněna, uskuteční se podle jarního
scénáře v měsíci říjnu, a to od pátku 2. do neděle 11. října.
Minulou neděli při dopoledních mších svatých zval k účasti na lidových misiích otec Jan
Jakubovič. Pro osvěžení zopakujeme několik jeho vět z jarního rozhovoru pro FI.
Pro koho platí pozvání na lidové misie:
Motto Misijní společnosti sv. Vincenta zní: „Poslal mě, abych chudým přinesl radostnou
zvěst.“ Chudým je člověk bez peněz, ale i boháč, který ztratil smysl svého života, nebo
člověk, který se skrze své chování stal závislým na tom, co ho ničí. Víte, mravní úpadek
není jenom o tom, že někdo spáchal hřích. Je to o zamotání se do sítě, která mě tahá ke
dnu. Je to jako droga, která sice dává potěšení, ale vzápětí okrádá člověka o život. Jsem
si jistý, že misie potřebují všichni a budou pro všechny.
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FARNÍ ZAHRADA ŽIJE
Chcete zhlédnout krásy naší farní zahrady? Srdečně vás zveme ve středu 9. září od 17 hod.
na posezení u ohně a opékání špekáčků (které si přinesete s sebou).
Zváni jsou všichni bez rozdílu věku. Vstup na farní zahradu je brankou z Havlíčkovy ulice, naproti Sladovně.
P. S. Štrúdl z jablek z farní zahrady nabídneme k ochutnání.

Na setkání s vámi se těší Příznivci farní zahrady, Hnízdo a Zvoníci.
POZVÁNÍ DO HNÍZDA, více informací na www.hnizdozabreh.cz
6. září 15 hod.
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství,
manželé Sittovi
8. září 9.30 hod. Jak hladce zvládnout vstup do školky a školy,
		
psycholožka Mgr. Zuzana Frydrychovská
9. září 14 až 17.00 Den pěstounství, osobní setkání s pěstouny,
		
videoprojekce, možnost individ. konzultací
15. září 9.30 hod. Nejčastější úrazy v dětském věku, první pomoc,
		
zdravotní sestra Mgr. Lenka Babištová
16. září 16 hod.
Maňáskové divadélko aneb pohádky, písničky a říkanky pro nejmenší
22. září 9.30 hod. Hravé cvičení kojenců, fyzioterapeutka Mgr. Veronika Papoušková
29. září 9.30 hod. Vývoj řeči u dětí – jak jej podpořit a kdy vyhledat pomoc?
		
Logopedka Mgr. Anna Dostálová
29. září 16 hod.
Závody odrážedel, Wolkerovy sady
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 NAPLNIT 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.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 30. srpna: Jakubovice 451; Písařov 1.064; Červená Voda 2.233; domov
důchodců 383; Janoušov 460 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
PĚŠÍ POUŤ K PANNĚ MARII NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK bude v neděli 13. září. Sejdeme se u kostela sv. Matouše v Červené Vodě a vyjdeme ve 13.30 hod.
POUŤ FARNOSTI ČERVENÁ VODA BUDE V NEDĚLI 20. ZÁŘÍ. Mše svatá v 9.00 hod.

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 13. září oslaví farníci lesnické farnosti pouť v Brníčku. Mše svatá bude v kostele
Narození Panny Marie v Brníčku v 9.30 hodin.
Mše svatá ve farním kostele v Lesnici slavena nebude.

farnosti spravované z  klášterce
Sbírky z neděle 30. srpna: Klášterec 1.900; Svébohov 4.000; Jedlí 1.400 + dar na potřeby
farnosti 700 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

Blahopřání

Paní Ludmile Janků přejeme vše dobré k 90. narozeninám
a paní Anně Cinkové k jejím 80. narozeninám.

Vyprošujeme jim Boží požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví do dalších let.
farníci z Jedlí a Drozdova

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 30. srpna: Lubník 1.510; Tatenice 3.670; Hoštejn 1.200; Kosov 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH. V sobotu 12. září v 18.00 hod. bude slavena mše svatá s nedělní
platností v Kosově. V neděli 13. září nebude mše svatá v Kosově ani na Koruně.
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 20. září v 18.00 hod.
DĚKUJI VÁM VŠEM, kteří jste se zapojili do přípravy i průběhu FARNÍHO DNE.
P. Jaroslav Přibyl

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z minulé neděle: Loštice 3.115 Kč; Moravičany 1.668 Kč, Bílá Lhota 1.285 Kč. Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Stolní kalendáře ze stavby kostela v Brně – Lesné si můžete zakoupit v sakristii. Cena
70 Kč
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dubicko

dubicko

dubicko

V neděli 13. září, den před svátkem Povýšení sv. Kříže, kterému je zasvěcený náš farní
kostel, jste zváni do Dubicka na pouť. Mše svatá začíná v 10.00 hod., svátostné požehnání v 14.30 hod.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 30. srpna: Štíty 2.150; Horní Studénky 1.300; Cotkytle 745 Kč. Všem
štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Jacek Brończyk
FATIMSKÁ POBOŽNOST bude v neděli 13. září. Svoje prosby můžete dát do schránky
na oltář Panny Marie.
• V sobotu 19. září v 17.00 hod. bude v Herolticích slavena mše svatá s nedělní platností.
P. Jacek Brończyk
5. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HORNÍ STUDÉNKY (STUDINKE)
Územní společenství římských katolíků v děkanátu Zábřeh s farním kostelem sv. Linharta. Administrátorem excurrendo je Mgr. Jacek Piotr Brończyk.
Dřevěný kostel, původně mariánský, byl zřejmě postaven brzy po založení
obce, avšak rok založení obce se dosud přesně nedalo určit. Mnozí obec spojují s dosud nelokalizovaným Odendorfem, což byla farnost přičleněná roku
1350 k nově vzniklé diecézi litomyšlské. Známo je jen, že podle uvedené listiny z roku
1353 byla zde obec, a od toho roku se dají sledovat i jejich šlechtičtí majitelé. Tak například
r. 1481 na žádost pana Dálčického z Dálčic, povolil zde biskup Jan z Varadína samostatnou
duchovní správu. Následně ves buď zanikla a byla nově osazena nebo byla přejmenována.
První písemná zpráva o Horních Studénkách je až z roku 1518, kdy Ladislav z Boskovic,
dědičný pán ze Zábřeha, vkládá zápis do zemských desek. Tím se dovídáme, že toto „zboží“ patřilo od starodávna k Zábřehu. Kostel českobratrský zde stál již v 16. století, později
byl zasvěcen sv. Leonardovi (Linhartovi).
Podle sběrací listiny z r. 1651 byl původní kostel již zchátralý, a proto byla vyhlášena sbírka
na stavbu nového kostela. Stavba byla dokončena v r. 1666, i když první mše se zde sloužila
již v roce 1655. Z roku 1771 pochází zpráva, že v nejstarších dobách patřil hornostudénský
kostel ke kláštereckému klášteru (děkanátní matrika šumperská 1771). Po Bílé Hoře byla
hornostudénská farnost spravována ze Zábřeha, brzy na to patřila k Šilperku. Roku 1784
byla v Horních Studénkách zřízená lokálie a 1859 znovu farnost s farním kostelem a školou. Kostel se stal významným poutním místem a pro ochranu poutníků před nepřízní počasí byly v roce 1734 kolem kostela zbudovány konventy (ambity).
Do roku 1971 zde působilo 26 farářů.
Zborov byla poměrně malá vesnice asi v roce 1333 se uvádí Zbor ze
Žerotína, ale první písemná zmínka o obci je až z r. 1464, kdy patřila k Rudě nad Moravou a s ní k panství zábřežskému až do roku
1848. Po roce 1849 je Zborov začleněn do obvodu okresního soudu
v Šilperku (Štíty), který byl součásti okresu Zábřeh. V obci stojí za
zhlédnutí kaple Jana Křtitele a kříž s Bolestnou P. Marií z roku 1826.
Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová,
tel. 731 086 097
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farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 30. srpna byla ve Zvoli 6.990, dar na potřeby farnosti 10.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
KATECHEZE DOSPĚLÝCH – PŘIHLASTE SE
V pondělí 7. září se sejdu s novou skupinou těch, kteří se chtějí připravit na křest a přijmout po přiměřené katechezi ostatní svátosti.
V pondělí 14. září se sejde skupina již pokřtěných, připravujících se
na svátost biřmování.
Setkávání je vždy na faře ve Zvoli v pondělky v 17.30 hod.

P. František Eliáš
SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO PŘED DOKONČENÍM
Restaurátorská dílna pana Martina Parobka dokončuje restaurování
sochy sv. Jana Nepomuckého a 8. září, při kontrolním dnu, ji předá
zrestaurovanou zvolské farnosti.
(foto před restaurováním)
POUŤ DO PASOVA
Kdo by potřeboval ještě nějaké informace, rád vám je poskytne
František Deutsch tel. 737 440 891

farnost maletín

farnost maletín

FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO i dřevo na otop
Pila v Postřelmůvku nadále zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletíně.
Pokud máte zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo na
pergolu nebo celou vazbu, můžete si je objednat. Dřevo bude zpracováno
dle vašich požadavků.
K dispozici je i palivo.
P. František Eliáš 731 626 500
Tuto neděli 6. září v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.

Z Oldinu č. 9 – září 2020
Webová prezentace arcibiskupského paláce v moderním hávu. Arcibiskupský palác
Olomouc se od července prezentuje novou webovou prezentací, která je dostupná na původní adrese: www.arcibiskupskypalac.cz
Dotek tvého ticha – kniha, která vychází v nakladatelství Refugium. Obsahuje duchovní
básně 30 autorů ze šesti století: sv. Terezie Veliké, sv. Jana od Kříže, Lope de Vegy a mnoha
dalších. Knihu přeložil Mons. Josef Hrdlička.
TÉMA KT 36 – VDĚČNOST. „Jak se říká?!“ učíme naše děti děkovat, jakmile začnou
žvatlat první slova. Vyslovit díky se naučíme brzy, umíme ale být doopravdy vděční?
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
KE 4. SVĚTOVÉMU DNI CHUDÝCH
Podej svou ruku chudákovi (srov. Sir 7,32). Starobylá
moudrost učinila tato slova posvátným zákonem, kterým
je třeba se v životě řídit. Dnes v plné síle zaznívají znovu,
aby nám pomohla zaměřit pohled na podstatu a překonat
bariéry lhostejnosti. Chudoba má různé tváře a v každé
situaci vyžaduje zvláštní pozornost: v každé z těchto tváří
se můžeme setkat s Ježíšem, který sděluje, že je přítomen
v těch nejslabších bratřích (srov. Mt 25,40).
1. Vezměme do rukou Knihu Sírachovcovu, jednu z knih
Starého zákona. Najdeme tu slova moudrého učitele, který žil přibližně dvě stě let před Kristem. Hledal moudro,
díky kterému by se lidé zlepšili a šli by k podstatě života.
Bylo to v době, kdy byl izraelský národ tvrdě zkoušen, v době bolesti, nářku a bídy, kterou
zapříčinily nadvlády cizích mocností. Sírach byl mužem silné víry zakořeněný v tradici
otců, jeho první myšlenkou bylo obrátit se k Bohu a požádat ho o dar moudrosti. A Pán
se svou pomocí neotálel.
Již na prvních stránkách knihy přináší Sírachovec své rady pro konkrétní životní situace. Jednou z nich je chudoba. Sírach trvá na tom, že v nesnázích je třeba důvěřovat Bohu:
„Kroť své srdce a vytrvej, nedej se strhnout v době protivenství. Přimkni se k němu a neodvracej se, abys byl povýšen, až přijde tvůj konec. Přijmi vše, co tě potká, buď trpělivý,
střídá-li se tvoje soužení. Vždyť zlato se tříbí v ohni a lidé milí Bohu v peci pokoření. Věř
Bohu, a on se tě ujme, jdi po přímé cestě a důvěřuj v něho. Vy, kteří se bojíte Pána, čekejte
na jeho slitování a neodbočujte, abyste nepadli“ (2,2-7).
2. Na stránkách postupně nacházíme souhrn rad, jak jednat v těsném spojení s Bohem
Stvořitelem, který miluje své tvorstvo, je spravedlivý a stará se o všechny své děti. Nepřetržitě se zaměřovat na Boha však neznamená odvrátit svůj zrak od konkrétního člověka;
tyto dvě skutečnosti jsou naopak úzce spojeny.
Dokladem toho je i úryvek, z něhož bylo převzato motto tohoto poselství (srov. Sir 7,2936). Modlitbu k Bohu a solidaritu s chudými a trpícími od sebe nelze oddělit. Abychom
mohli slavit takovou oběť, která bude milá Bohu, je zapotřebí uznat, že každý člověk, i ten
nejubožejší a odmítaný, v sobě nese otisk Božího obrazu. Na této pozornosti vůči druhému je závislé Boží požehnání, které je přitahováno štědrostí prokazovanou chudému. Proto se čas pro modlitbu nikdy nemůže stát jakýmsi alibi pro to, že bychom zanedbali pomoc
bližnímu v nesnázích. Opak je pravdou: Pánovo požehnání na nás sestoupí a modlitba dojde svého cíle tehdy, když je obojí provázeno službou chudým.
3. Toto starodávné učení je vysoce aktuální i pro nás! Vždyť Boží slovo překonává prostor,
čas, náboženství i kultury. Velkorysost, která pomáhá slabému, utěšuje zoufalého, mírní
utrpení, navrací důstojnost těm, kdo o ni přišli, je podmínkou pro plnohodnotný lidský
život. Rozhodnutí věnovat svůj život chudým, jejich nejrůznějším potřebám, nemůže být
podmíněno časem, který máme k dispozici, nebo soukromými zájmy ani odosobněnými
pastoračními a sociálními projekty. Nelze násilím udusit sílu Boží milosti kvůli narcistickým sklonům, které chtějí dát první místo vlastnímu „já“.
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Mít zrak obrácený na chudého je těžké, ale více než jindy nezbytné, abychom svému osobnímu i společenskému životu dali správný směr. Není potřeba mnoho slov, jako spíše darovat konkrétní život a nechat se vést Boží láskou. Každým rokem se o Světovém dni chudých k této základní pravdě života církve vracím, protože chudí tu budou s námi stále
(srov. Jan 12,8), aby nám pomohli přijmout Kristovu společnost v každodenním životě.
4. Každé setkání s chudým člověkem nás svým způsobem provokuje a klade nám otázky.
Jak můžeme přispět k odstranění nebo alespoň zmírnění marginalizace chudých a jejich utrpení? Jak pomoci této duchovní chudobě? Křesťanské společenství je povoláno
k tomu, aby zakusilo sdílení s druhými a uvědomilo si, že není správné delegovat tuto
péči na někoho jiného. Abychom byli pro chudé oporou, je zásadní, abychom my sami
žili evangelní chudobu. Nemůžeme být neteční k tomu, když je jakýkoli člen lidské rodiny vyháněn a odmítán. Chudí lidé se ve svém tichém nářku musí setkat s Božím lidem, který je v první linii vždy stále a všude, aby dal zaznít hlasu chudých, bránil je a byl
s nimi solidární v situaci mnoha pokrytectví a nesplněných slibů a aby je zval k zapojení
do života společenství.
Je pravda, že církev nemá k dispozici kompletní řešení, ale s Kristovou milostí nabízí své
svědectví a projevuje svou účast. Vnímá svou povinnost stát se hlasem těch, kdo nemají
základní podmínky k životu. Připomínat všem velkou hodnotu společného dobra je pro
křesťany životním úsilím, které se naplňuje ve snaze nezapomínat na nikoho z těch, jejichž
základní potřeby jsou opomíjeny.
5. Podaná ruka je projevem naší schopnosti konat skutky, které dávají našemu životu smysl. Kolik podaných rukou vidíme každý den! Stále častěji se, bohužel, stává, že uspěchanost nás vtahuje do víru lhostejnosti do té míry, že už nevidíme velké množství dobra,
které mnozí každodenně v tichosti a velkodušně rozdávají. To nastane jen ve chvíli, kdy
nás zaskočí události, které změní běh našeho života. Tehdy naše oči dokážou vidět dobrotu světců, „kteří žijí vedle nás a kteří jsou odrazem Boží přítomnosti“, o nichž ale nikdo
nemluví. Negativní zprávy zaplňují první stránky novin, internet i televizní obrazovky do
takové míry, že se zlo zdánlivě stává svrchovaným vládcem. Není tomu tak. Ano, zlo a násilí, svévole a korupce v životě nechybí, avšak život je protkán i skutky úcty a velkodušnosti, které zlo nejen kompenzují, ale vedou nás, abychom ho dokázali překonávat, abychom
byli plní naděje.
6. Podaná ruka je znamením: je bezprostředním znamením blízkosti, solidarity, lásky.
V těchto měsících, kdy byl celý svět zachvácen virem, který přinesl bolest a smrt, zmatek
a bezútěšnost, jsme mohli vidět mnoho podaných rukou; podaná ruka lékaře, který se stará o každého pacienta a snaží se najít správný lék; podaná ruka zdravotní sestry a bratra,
kteří zůstávají mimo svou pracovní dobu, aby se starali o nemocné; podaná ruka těch, kteří pracují ve veřejné správě a zajišťují potřebné prostředky, aby zachránili co nejvíce životů; podaná ruka lékárníka, která v rizikovém kontaktu s lidmi vychází vstříc mnoha žádostem; ruka kněze, který s bolestí v srdci žehná; podaná ruka dobrovolníka, která pomáhá
těm, kdo žijí na ulici, a těm, kdo sice mají střechu nad hlavou, ale nemají co jíst; podaná
ruka lidí, kteří pracují, aby zajistili základní služby a bezpečí. A mohli bychom popsat další takové podané ruce, až bychom sestavili celý výčet dobrých skutků. Všechny tyto ruce
bojovaly proti nákaze a strachu, jen aby poskytly podporu a útěchu.
(první část poselství, dáno v Římě 13. června 2020)

FRANTIŠEK
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Sbírky z neděle 30. srpna: Zábřeh 13.964; Rovensko 593; Postřelmůvek 930 Kč.
DARY: na TV NOE 1.500, na Rádio Proglas 1.000, na Haiti 1.200, na potřeby farnosti
1.100 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
BABÍ LÉTO S CHARITOU. Opět po roce vás zveme na
9. setkání s Charitou „tak trochu jinak“ – hudebně, pohodově a hlavně nepracovně. V pátek 25. září od 15 hodin se před zábřežským kulturním domem můžete těšit na
spoustu skvělé muziky v podání výborného Petra Bendeho, strhujícího rock´n´rollu dua „Holanďanů Svatá Voda“
i na hudebně divadelní překvapení „Ráčků Roveňáčků“,
dětí ze ZŠ Rovensko.
Opět se můžete občerstvit v naší KAVÁRNĚ NADĚJNÁ – občasné mobilní kavárně,
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. V rámci akce poděkujeme také našim dobrovolníkům, kteří během korona doby pomáhali „rouškovat“ – šít, stříhat materiál, balit, distribuovat, opravovat stroje. Protože
se jedná o benefiční akci, bude výtěžek věnován na podporu jednoho ze středisek: letos
na pořízení osobního automobilu pro tým Domácí hospicové péče. Již nyní děkujeme
mnoha jednotlivcům a firmám, kteří svým finančním darem již přispěli. Vstup na akci
je zdarma, těšíme se na setkání.
MOHELNICKÝ FOLKFEST – PODĚKOVÁNÍ. Chtěli bychom poděkovat organizátorům prvního ročníku Mohelnického Folkfestu, kteří nám umožnili, abychom zde v sobotu „rozbili svůj stánek“. Bylo nám s vámi moc hezky. Návštěvníci u nás ochutnali výbornou kávu a punč, zasytili se buchtami mnoha chutí, pořídili dárky vzniklé tvořivou
činností klientů a pracovníků několika našich služeb. Protože celá akce jela na „eko“
vlně, nezůstali jsme pozadu ani my – již několik let v naší Kavárně NADĚJNÁ vaříme
kávu do hrníčků, které jsme dostali a nakupující si je mohou nechat a použít zase jindy.
Stejně tak i výrobky vznikají převážně z věcí již dříve použitých. Máme radost, že dělají radost dál. Návštěvníci u nás utratili úžasných 15.090 Kč, z výtěžku této akce podpoříme činnost Domácí hospicové péče. Ještě jednou mnohokrát děkujeme a těšíme se
zase příště.
ROUŠKY V RECEPCI. S přijetím nových opatření a (nepříjemnou) vidinou druhé korona vlny, budou roušky opět nepostradatelnou součástí našeho šatníku. V recepci Charity (Zábřeh, Žižkova 15), máme stále k dispozici roušky několika druhů – jednoduché
z netkané textilie na několik použití a dvouvrstvé látkové s možností vložení filtru (na
mnohonásobné použití).
Recepce je otevřena v pracovní dny od 7.00 do 16.30 hodin. Váš případný příspěvek do
umístěné a zapečetěné pokladničky použijeme na pokrytí zvýšených nákladů spojených
s přijatými opatřeními.
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 1.500 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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