11. 7. 2021
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15. 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, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu;
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu,
co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje.
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 84

Pane, ukaž nám své milosrdenství!

1: Am 7,12-15
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Ef 1,3-14
příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou
a dával jim moc nad nečistými duchy.
Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani
chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky
na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty.
Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když
vás však na některém místě nepřijmou a nebudou
vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste
prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“
Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je.
1

Ev. Mk 6,7-13

K evangeliu dnešní neděle
Hlasatelem evangelia je na prvním místě biskup či kněz, kteří přijali posvěcení k takové
službě.
Ale skrze křest jsou k nesení radostné zvěsti druhým povoláni všichni pokřtění, tedy i my.
A co máme hlásat?
Jádrem naší víry je zvěst o Kristově smrti za nás a za naše hříchy a také o jeho vítězství
nad smrtí.
Když se pouštíme do diskuse o víře, není třeba chtít dotyčného přesvědčit za každou cenu.
Je důležité nechat prostor pro kladení otázek, hledání…
Naopak je ale důležité prosit o Boží pomoc Ducha Svatého. Ten je tvůrcem každé evangelizace.
převzato z www.vira.cz

MŠE SVATÁ K NEDOŽITÝM 80. NAROZENINÁM OTCE FRANTIŠKA LÍZNY SJ
Žehnal fízlům, povídal si s vrahy, stal se Romem. Smrt považoval
za začátek života.
Mše svatá k nedožitým 80. narozeninám otce Františka Lízny
SJ bude v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v pátek 16. července
v 17.30 hod.
Hlavním celebrantem bude jezuita a teolog doc. Dr. Michal
Altrichter Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
Otec František byl oblíbeným exercitátorem a vyhledávaným učitelem modlitby, pečoval
o bývalé vězně a bezdomovce. Byl známý svojí laskavostí a velkorysostí.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2021/2022

Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického náboženství. Seznámí se postupně s obsahem Bible, se základy křesťanství a se zásadami
křesťanského života. Výuka je zařazena do školních vzdělávacích programů ZŠ.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje nebo na faře v Zábřeze.
Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře.
Případné dotazy vám zodpoví Marie Vepřková, tel. 737 806 839.

ZPRÁVA PRO PLETAŘKY OBVAZŮ

Na faře si můžete vyzvednout přízi, jedna špulka za 50 Kč.
Obvazy se pletou na jehlicích číslo 2,5, obě strany hladce, očka se
běžně utahují. Šířka úzkého obvazu je 25 oček, širokého 30 oček
(včetně okrajových), konec je potřeba zapošít. Délka 275 vroubků.

Ohlášky
V sobotu 10. července v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králíkách
si navzájem udělí svátost manželství

Jan Srovnal a Sofie Okamurová

Gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání.
2

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 15. července památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
pátek 16. července
Panny Marie Karmelské
Maria, Královno a Matko Karmelu! Přicházím dnes, abych se ti zasvětil,
protože celý můj život je jen nepatrný projev vděčnosti za mnohé milosti
a požehnání, kterých se mi dostalo od Boha tvýma rukama.
(začátek zásvětné modlitby)
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 7.00 a v 17.30 hod.

MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY
V KOSTELE SV. BARBORY 11. až 17. července 2021

Neděle 11. července 19.00 hod.
Pátek 16. července 19.00 hod.
Sobota 17. července 19.00 hod.

Slavnostní zahájení
II. koncert účastníků
III. koncert účastníků

Pravidelná sobotní mše svatá s nedělní platností bude v sobotu 17. července v 18.30 hod.
mimořádně v kostele sv. Bartoloměje

DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ
VYHLÁSIL PAPEŽ FRANTIŠEK
NA NEDĚLI 25. ČERVENCE
Modlitba ke Světovému dni prarodičů a seniorů
Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti.
I v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!
Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, ke kterému mě voláš.
Dej mi, Pane, více víry, učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.
Chraň a veď papeže Františka a církev, aby světlo evangelia dosáhlo
až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.
Podpírej mě v mé slabosti a pomáhej mi žít naplno každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny až do konce věků.
Amen
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Červenovodsko

Červenovodsko

SBÍRKY z neděle 4. července na jižní Moravu: Červená Voda 21.930; Písařov 15.390;
Jakubovice 1.645 Kč.
Sbírka v domově důchodců 224 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
POUŤ V PÍSAŘOVĚ bude v neděli 18. července. Poutní mše svatá v 8.40 hod.

Lošticko

Lošticko

Lošticko

SBÍRKY z neděle 4. července: Loštice 6.680 (z neděle 27. června 3.350) dar na kostel
500 Kč, z farního dne, po odečtení nákladů jsme v zisku částkou 628,50 Kč; Moravičany 3.279 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
SBÍRKA NA JIŽNÍ MORAVU ZASAŽENOU TORNÁDEM JE TUTO NEDĚLI
11. ČERVENCE
Do konce července budou v kostelech kasičky, do kterých můžete na tento účel přispět.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě farních hodů.
Svátost pomazání nemocných udělujeme v Pavlově nemocným a starším lidem příští
neděli 18. července.
V Moravičanech začíná v neděli 25. července STANOVÁNÍ NA FARNÍM DVOŘE.
Začneme v 8.00 hod. mší svatou, po ní pokračuje registrace na farním dvoře.
V Lošticích na faře organizujeme letos už pátý ročník PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PRO
DĚTI. Tábor se tradičně uskuteční poslední srpnový týden, letos od 23. do 27. srpna.
Bližší informace přineseme v dalších týdnech.

Farnosti spravované z tatenice
SBÍRKY z neděle 4. července: Lubník 7.880; Tatenice 1.700; Kosov 950; Hoštejn 1.750 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SBÍRKA NA JIŽNÍ MORAVU ZASAŽENOU TORNÁDEM JE TUTO NEDĚLI
11. ČERVENCE
Čtvrteční mše svaté budou v Hoštejně po dobu prázdnin v 18.30 hod.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI HOŠTEJN
v sobotu 24. července.
Zahájíme mší svatou v 7.30 hod.
POUŤ KE SVATÉ ANNĚ DO HOŠTEJNA. V tomto roce oslavíme svatoanenskou pouť
v neděli 1. srpna.
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Farnosti spravované z Klášterce
SBÍRKY z neděle 4. července na jižní Moravu: Klášterec 18.400; Svébohov 20.250; Jedlí
29.400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

Štítecko

Štítecko

Štítecko

SBÍRKY z neděle 4. července na jižní Moravu: Štíty 6.760; Cotkytle 1.561; Horní Studénky 5.800 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
V neděli 18. července budou ve farnostech sbírky na tyto účely:
■ v Horních Studénkách v 7.30 hod. na opravy
■ ve Štítech v 9 hod. na potřeby farnosti
■ v Cotkytli v 11 hod. na opravy

Farnost Zvole

P. Jacek Brończyk

Farnost Zvole

SBÍRKA z neděle 4. července na jižní Moravu: 17.640 Kč.
DARY: na jižní Moravu 7.000, na opravu komunitního centra 15.000 Kč.
Všem štědrým dárcům, kteří přispěli postiženým tornádem, ať odplatí Pán.
V NEDĚLI 18. ČERVENCE BUDE SBÍRKA NA KOMUNITNÍ CENTRUM.
P. František Eliáš

Maletín

Maletín

Maletín

Tuto neděli 11. července a příští neděli 18. července v 15.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně

DUCHOVNÍ CVIČENÍ O PRÁZDNINÁCH

VELEHRAD
18. 7.–22. 7. Duchovní cvičení pro všechny
22. 7.–25. 7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky
5. 8.– 8. 8. Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety
8. 8.–13. 8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky
15. 8.–18. 8. Duchovní obnova pro varhaníky a chrámové zpěváky
23. 8.–27. 8. Duchovní cvičení pro všechny

Mons. Aleš Opatrný
Mons. Aleš Opatrný
P. Pavel Kafka
P. Michal Altrichter SJ
P. Marcel Javora
Mons. Josef Žák

Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.stojanov.cz
Kontaktní údaje:
Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad
e-mail: velehrad@stojanov.cz, tel.: 572 571 420, 733 741 896
SVATÝ HOSTÝN
9. – 12. 8. Duchovní obnova
17. – 22. 8. Duchovní obnova pro mladé 15 – 40 let

Mons. Pavel Posád
P. Jiří Pleskač (kněz

katolické církve východního obřadu)

Více na www.svatyhostyn.cz; tel: 573 381 693; e-mail:matice@hostyn.cz
5

KATOLICKÝ TÝDENÍK 27–28

Putování od Velehradu k Tetínu – svatá Ludmila
a cyrilometodějská tradice v Čechách a na Moravě
Letos se zvláštním způsobem propojuje moravský Velehrad, domov cyrilometodějské tradice, a středočeský Tetín. Na tomto hradišti nad Berounkou byla právě
před 1100 lety zavražděna sv. Ludmila.
Celá epocha, ve které sv. Ludmila žila, procházela
radikální duchovní proměnou. Do doposud pohanských Čech přichází Kristova radostná zpráva, a to jak
ze Západu (v roce 845 bylo v Řezně pokřtěno 14 českých velmožů), tak i z Byzantské říše, z úst věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje.
Šíření křesťanství je spojené zejména s knížetem Bořivojem a jeho manželkou sv. Ludmilou. Bořivoj byl pokřtěn od biskupa Metoděje před rokem 885 na Velké
Moravě za přítomnosti moravského vládce Svatopluka
a jeho družiny. Ludmila přijala křest později, pravděpodobně na Levém Hradci od Metodějových žáků, k nimž patřil i kněz Kaich.
Dvě kněžny
Podle Kristiánovy legendy se proti pokřtěnému knížeti v roce 883 vzbouřili čeští velmožové a Bořivoj s rodinou uprchl na Velkou Moravu. O dva roky později se na trůn vrátil
a zvolil za své sídlo areál dnešního Pražského hradu. Sem je situován i kamenný stolec,
jenž byl starým kultovním místem, na němž byla nastolována přemyslovská knížata. Bořivojovým nástupcem se stal jeho starší syn Spytihněv I. V roce 907 pod náporem Maďarů
padla Velkomoravská říše. Když Spytihněv v roce 915 umírá, českým knížetem se stává
jeho bratr Vratislav I., který se oženil s kněžnou Drahomírou ze Stodor.
Stodorané byli v té době již křesťané a Drahomíra tedy nebyla pohanka. S manželem měla
šest dětí: dva syny Václava a Boleslava a čtyři dcery, z nichž jménem známe pouze Přibyslavu. Kněžna Ludmila věnovala velkou péči svým vnukům Boleslavovi a Václavovi. Po
Vratislavově smrti (roku 921) kmenové shromáždění rozhodlo o rozdělení moci obou
kněžen. Ludmile byla svěřena péče o budoucího knížete Václava a podle legend ho na
Tetíně v přítomnosti kněze Kaicha vyučovala slovanskému písmu. Kněžna Drahomíra zastupovala nezletilého Václava na knížecím stolci.
Smrt a úcta sv. Ludmily
Obě ženy rozděloval konflikt, který musíme vidět ve světle nových politických vztahů.
Bavorský vévoda Arnulf se pokořil v roce 921 saskému králi Jindřichu I. zvanému Ptáčník.
Drahomíra se orientovala na Bavorsko, zatímco Ludmila zůstávala věrná saské straně. Politicky oslabená Ludmila se uchýlila na Tetín, kde byla v noci z 15. na 16. září 921 uškrcena
vlastním závojem Tunnou a Gommonem, ozbrojenci severského původu z družiny kněžny Drahomíry. Její tělo zabalené do textilie bylo pohřbeno na Tetíně v hrobě, který byl
snad nejprve skrytý. Aby potlačila Ludmilinu památku, nechala Drahomíra nad hrobem
postavit kostel sv. archanděla Michaela.
Celý text naleznete v dvojčísle Katolického týdeníku
6

VYBRÁNO Z KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA – LISTY APOŠTOLA PAVLA
– list Galaťanům – 1. promluva
Papež František zahájil nový cyklus středečních katechezí,
který se zaměří na listy apoštola Pavla, dnes k listu Galaťanům.
Prvním rysem vynořujícím se z tohoto listu, je velké evangelizační dílo vykonané apoštolem, jenž během svých misijních
cest navštívil galatské obce nejméně dvakrát.
Zjišťujeme, že apoštol ve své neúnavné evangelizační práci dokázal založit několik malých obcí roztroušených po celé Galácii. Když Pavel přišel do nějakého města, do nějakého kraje,
nepostavil hned velkou katedrálu. Začal vytvářením malých
komunit. A tyto malé komunity se rozrůstaly, rostly a rozvíjely se. Také dnes se tato pastorační metoda používá ve všech
misijních oblastech.
Zvláště naléhavě přitahuje naši pozornost Pavlův pastýřský zápal, je pln vnitřního ohně.
Po založení těchto církví si uvědomil velké nebezpečí – pastýř je jako otec nebo matka,
kteří si okamžitě uvědomí nebezpečí, které hrozí dětem – které ohrožuje jejich růst
ve víře. S růstem přicházejí nebezpečí. Jak kdosi řekl: „Přicházejí supi, aby v komunitě
způsobili pohromu.“ Někteří křesťané vzešlí z židovství totiž pronikli do společenství
a začali lstivě šířit teorie, které byly v rozporu s apoštolovým učením, a dokonce šli tak
daleko, že očerňovali jeho osobu. Začali od učení „tohle ne, tohle ano“ a pak apoštola
očernili. Je to vždycky stejné: Nejprve jde o to zbavit apoštola autority. Jak je vidět, jedná
se o prastarou praxi – prezentovat se při určité příležitosti jako jediní držitelé pravdy – ti
čistí – a znevažovat, dokonce pomlouvat práci ostatních. Tito Pavlovi odpůrci tvrdili,
že i pohané musejí podstoupit obřízku a žít podle pravidel Mojžíšova zákona. Vracejí
se k dřívějším zvyklostem, k věcem, které byly překonány evangeliem. Galatští se tedy
podle nich měli vzdát své kulturní identity a podřídit se typickým židovským normám,
předpisům a zvykům. A nejen to. Tito odpůrci tvrdili, že Pavel není pravým apoštolem,
a proto nemá žádné oprávnění hlásat evangelium. Velmi často se setkáváme s něčím
takovým.
Stačí si vybavit nějaké křesťanské společenství nebo diecézi. Začíná to povídačkami a končí diskreditací faráře nebo biskupa. Přesně to je cesta Zlého, cesta těch lidí, kteří rozdělují,
kteří neumějí stavět. V Listu Galaťanům tento postup dobře vidíme.
„Ale kdo má pravdu? Tenhle Pavel, nebo ti lidé, kteří nyní přicházejí a učí jiné věci? Koho
mám poslouchat?“ Zkrátka, v sázce bylo opravdu mnoho!
Také dnes, stejně jako tehdy, existuje zkrátka pokušení uzavřít se do určitých jistot zakotvených v tradicích minulosti. Jak ale rozpoznat takové lidi? Jedním z jejich příznačných
rysů je ustrnulost. Zatímco hlásání evangelia nás osvobozuje a činí radostnými, tito lidé
jsou ustrnulí. Trvají na své rigiditě: musíme udělat to či ono... Ustrnulost je typickým
znakem těchto lidí.
Noví kazatelé nevědí, co je pokora, co je bratrství; je to cesta pokorné a poslušné důvěry,
noví kazatelé neznají pokoru ani poslušnost. A tato pokorná a poslušná cesta pokračuje
s jistotou, že Duch Svatý působí v každé epoše církve. Právě víra v Ducha Svatého přítomného v církvi nás v posledku vede vpřed a zachrání nás.
Celou katechezi najdete na www.vaticannews
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SBÍRKA NA POSTIŽENÉ ŽIVELNÍ POHROMOU NA JIŽNÍ MORAVĚ
z neděle 4. července: Zábřeh 87.992; Rovensko 6.990 Kč.
DARY v hotovosti i na účet: na postižené tornádem 18.000, na potřeby farnosti 3.700,
TV NOE 700, Radio Proglas 500, „Cestu 121“ 250, Haiti 300, likvidaci lepry 300, na Mary’s Meals 400 Kč.“ Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. 
P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
TEMASTICKÝ KLUB PEČUJÍCÍCH – MANIPULACE
A POLOHOVÁNÍ aneb chraňte svoje záda při péči!
Pokud nevíte jak, zkušená fyzioterapeutka Mgr. Marta Rýznarová, DiS. vám ukáže způsoby, jak polohovat a manipulovat
s blízkým, aniž byste si sami působili zdravotní potíže.
Klub proběhne v úterý 13. 7. 2021 v 16.00 hod. v prostorách
Centra pro podporu pečujících osob (Zábřeh, Žižkova 10 – vstup z ulice Havlíčkova).
Vzhledem k platným nařízením vás prosíme o nahlášení vaší účasti předem.
Více informací podá Bc. Lucie Habichová, 730 806 122. Těšíme se na vás.

postřelmovsko

postřelmovsko

Při sbírce na odvod na Arcibiskupství se vybralo: (postřelmovská farnost celkem
24.400 Kč) Postřelmov 11.426 Kč (14.300 Kč), Chromeč 7.350 Kč (7.200 Kč), Sudkov
1.620 Kč (2.900 Kč), Lesnice 7.222 Kč (8.900 Kč).
Mimořádná sbírka na pomoc postiženým tornádem byla: Postřelmov 41.768 Kč, Chromeč 16.000 Kč, Sudkov 2.100 Kč, Lesnice 22.816 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

MŠE SVATÉ O DOVOLENÉ A O PRÁZDNINÁCH.

Ve farnostech olomouckého arcibiskupství na http://www.ado.cz/farnosti.
Pokud pojedete za hranice arcibiskupství, hledejte na https://bohosluzby.cirkev.cz
Týdenní rozpis bohoslužeb ve farnostech Zábřeh a Zvole najdete na stránkách:
http://rkfzabreh.rps.cz a http://farnostzvole.cz

ČESKOMORAVSKÁ FATIMA – KOCLÍŘOV
Maria a Josef, exercicie pro mladé rodiny s dětmi 26. 7. – 1. 8. 2021
Exercicie probíhají pod požehnáním Kongregace vincentinů, provincie
Marymatga Region Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Enteble, Uganda – otce
Josefa Billa.
Kvůli pandemické situaci v Ugandě přijali požehnání k vedení exercicií moderátoři
Mons. Pavel Dokládal a Václav Čáp s týmem pečovatelek o děti.
Přihlášky: recepce@cm-fatima.cz, tel. 731 646 800, více na www.cm-fatima.cz
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: fazabreh@ado.cz; http://rkfzabreh.rps.cz
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová
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