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19. 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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna
a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci:
upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý

Žl 34
1: 1 Král 19,4-8

2: Ef 4,30 – 5,2

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Jan 6,41-51

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to
není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‘Sestoupil jsem
z nebe’?“ Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně,
jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho
vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích:
‘Všichni budou vyučeni od Boha.’ Každý, kdo slyšel
Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by
snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha,
viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má
život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli
na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem
ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst
tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám,
je mé tělo, obětované za život světa.“
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K evangeliu dnešní neděle

Vždyť Ježíše známe… Zástupům jejich domnělá znalost Ježíše zabránila v tom, aby brali
jeho slova vážně.
Ti lidé Ježíše osobně znali a to u nich vzbudilo skepsi ohledně jeho prohlášení. Není i náš
smysl pro bázeň a údiv otupen důvěrnou obeznámeností?
Denně jsme zváni k eucharistickému stolu, abychom jedli chléb věčného života. Přistupujeme k tomuto stolu s apatií, nebo se zrychleným tepem? Kdy naposledy se mi otevřely oči,
kdy naposledy jsem v lámání chleba rozpoznal Krista?
Otec nás stále vtahuje do božského života, protože nás miluje bez konce. Dělá to skrze
Ježíše, který je jako my a který nám říká, co s námi Otec zamýšlí.
(Posvátný prostor – ignaciánská spiritualita)

FARNÍ ZAHRADA
ANEB MÍSTO K SETKÁVÁNÍ PŘI PRÁCI A PRO RADOST

„Projekt“ FZ vznikl celkem nedávno, kdy se skupina
lidí ze zábřežské farnosti rozhodla využít prostoru velké farní zahrady v samém srdci Zábřeha. Nejprve bylo
zapotřebí z Havlíčkovy ulice vybudovat vstup do celého
areálu zahrady a upravit cestu, která vede do středu zahrady. Následovalo kosení trávy, označení starých dřevin
a stabilizace celé zahrady. Tyto práce pokračují doposud.
Co se nám už podařilo:
 odstranění popínavých rostlin – plevelu na svazích a následné nasetí trávy
 pokácení stromů, náletových dřevin jejich zpracování a likvidace
 položení betonových a pískovcových schodů ze střední části zahrady směrem k faře bez
mechanizačních prostředků, což byl velmi těžký úkol a stál velké úsilí
 odborné odstranění nahnutého ořechu provedl Štěpán K. s farníky
 pravidelné sečení zahrady pomocí zakoupené sekačky a křovinořezu a následný úklid
trávy
 provedené terénní úpravy pomocí bagru provedl R. Linhart
 vysazení nových stromů v dolní části zahrady
 zavedení chovu včel na farní zahradě
Co máme před sebou: usazení nádrže na vodu a přemístění kompostu na vhodné místo. Musíme vymyslet efektivní způsob využití posekané trávy. Plánujeme výsadbu dřevin
a keřů, pěstování bylin a květin, sklizeň ovoce a další terénní úpravy.
Vize do budoucna:
výstavba altánu – k využití farníků při společenských příležitostech (modlitby matek
a Hnízdo, setkávání mládeže děkanátu, jako zázemí i místo odpočinku pro brigádníky).
Srdečně zveme mezi nás všechny, kdo jsou rádi na čerstvém vzduchu a mají rádi práci na
zahradě. Scházíme se každou středu odpoledne od 16.00 hod.
Děkujeme za přízeň otci Radku Maláčovi, který naši iniciativu přivítal a podporuje nás.
Za příznivce farní zahrady Tomáš John, Hnízdo a Zvoníci
PS – podpořit výstavbu altánu můžete také zakoupením vína z arcidiecézních sklepů na
recepci zábřežské Charity.
(redakce)
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 9. srpna

svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny
a mučednice, patronky Evropy
Edit Steinová byla židovského původu, k hluboké víře a řeholnímu životu
se propracovala od ortodoxního judaismu přes ateismus. Byla jedním z vrcholných představitelů katolické filosofie první poloviny 20. století, vysoce
uznávanou v oblasti fenomenologie a tomismu.
Zahynula v plynové komoře KT Auschwitz-Birkenau společně se stovkami
dalších pokřtěných Židů z Nizozemska, jejichž přednostní vyhlazení bylo pomstou za společné veřejné prohlášení nizozemských katolických biskupů a vůdců protestantských církví,
kteří v něm odmítli pronásledování Židů a vyzvali věřící k tomu, aby jim pomáhali.
úterý 10. srpna
svátek sv. Vavřince, mučedníka
Byl diakonem sv. Sixta II., který byl umučen krátce před ním. Po papežově smrti byl vyzván
k vydání církevních pokladů, on je však namísto toho rozdal chudým, pro kteroužto vzpouru
byl krutě umučen (zaživa upečen).
středa 11. srpna
památka sv. Kláry
Svatá Klára, byla významná italská řeholnice, zakladatelka řádu chudých paní od sv. Damiana v Assisi, nazývaných podle ní klarisky.
sobota 14. srpna
památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Roku 1939, před vypuknutím války, přednášel bratrům o třetím období
života, které nazýval „utrpení“. Zdůrazňoval, že „netřeba se bát do tohoto
období vstoupit, protože utrpení přijímané s láskou nás přibližuje nejvíce k Neposkvrněné a vyprošuje nejvíce milostí, které jsou nutné ke spáse
a posvěcení duší“.
Sám svou touhu po mučednictví vyjádřil slovy: „Toužím, abych byl pro
Neposkvrněnou rozdrcen na prach.“
Roku 1941 se stal vězněm v Osvětimi. Zde nabídl svůj život za spoluvězně a otce rodiny,
což znamenalo rozsudek smrti hladem. Po 21 dnech v bunkru smrti ho věznitelé usmrtili
fenolovou injekcí.

Ohlášky
V sobotu 14. srpna v kostele sv. Barbory v Zábřeze
si navzájem udělí svátost manželství

Jan Novotný z Hoštejna a Veronika Sittová ze Zábřeha
a
V sobotu 14. srpna v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
přijmou svátost manželskou

Ivo Havelka a Valeria Nitschneiderová ze Zábřeha
Gratulujeme a přejeme Boží požehnání
3

Červenovodsko

Červenovodsko

SBÍRKY z neděle 1. srpna: Červená Voda 2.860; Písařov 1.961; Jakubovice 813; domov
důchodců 192 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ V JAKUBOVICÍCH
Den před slavností, v sobotu 14. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii do Jakubovic.
Poutní mše svatá začne v 15.00 hod.
Od 16.00 hod. jste srdečně zváni na tradiční košt vína.

Farnosti spravované z Klášterce
SBÍRKY z neděle 1. srpna: Klášterec 1.900; Svébohov 2.400; Jedlí 2.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ
Poutní mše svatá k patronce kostela – Panně Marii Nanebevzaté bude v neděli 15. srpna
v 10.30, slavnostní požehnání ve 14.30 hod.
SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ Vám všem, kteří jste přispěli svými dary na restaurování oltářního obrazu „Zvěstování Panny Marie“ v Klášterci.
Dle dohody s Vámi bude zůstatek Vašich darů, který zbývá po úhradě všech nákladů na
restaurování obrazu ve výši 14.000 Kč zaslán na obnovu postižené Moravy.
Tomáš Martinák – člen ekonomické rady farnosti

Lošticko

Lošticko

Lošticko

SBÍRKY:
Loštice – z neděle 1. srpna 2.568 + dar na kostel 200 Kč. Na pomoc lidem postiženým
tornádem jste celkem darovali 25.545 Kč.
Moravičany – z neděle 1. srpna 1.839 Kč. Na pomoc lidem postiženým tornádem jste
darovali 87.673 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
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. Přihlášky najdete na stolku v kostele, vyplněné odevzdejte na faře.
Paní Eliška Škarková prosí ty z vás, kteří se modlí živý růženec v její skupince, aby odevzdali kartičky. Po covidovém období budou rozdány znova.

Štítecko

Štítecko

Štítecko

SBÍRKY z neděle 1. srpna: Štíty 2.690; Cotkytle 610; Horní Studénky (zatím nespočítáno). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Srdečně Vás zveme na koncert Jindřicha Macka s názvem Loutnová hudba v proměnách
staletí, který se koná v pátek 13. srpna od 17.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Štítech.
Vstupné je dobrovolné.
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Farnosti spravované z tatenice
SBÍRKY z neděle 1. srpna: Lubník 1.480; Tatenice 670; Hoštejn 11.400 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
TATENICE
• V pátek 13. srpna v 18.30 hod. zveme na mši svatou především děti s rodiči.
• FARNÍ DEN v Tatenici chystáme na odpoledne v neděli 29. srpna.
KORUNA
• V sobotu 14. srpna v 15.00 hod. bude na obecním úřadě požehnán obecní prapor.
• Pouť k Panně Marii Nanebevzaté bude na Koruně v sobotu 14. srpna. Poutní mše svatá
v 15.00 hod.
PODĚKOVÁNÍ. Je po pouti, budou Vánoce, tak takhle to chodí
v Hoštejně . Je po pouti a my děkujeme všem poutníkům, že i přes
nepříznivé počasí přišli společně s námi oslavit svátek sv. Anny. Někteří
pravidelní poutníci letos chyběli a jiní byli na pouti poprvé. Na všechny
se těšíme zase za rok v neděli po svátku sv. Anny.
Velké poděkování patří také otci Jánovi za jeho službu celebranta a kazatele. Snad jen jedna myšlenka z promluvy: „V obličeji na oltářním obraze vidíme a vnímáme tvrdost života a bolesti, které sv. Anna prožila.
Ale v očích je vidět jakousi něhu, protože se dívá na Krista. Život nás
dělá tvrdými, milost Boží nás změkčuje. Milost Boží nám dává něhu
a laskavost do našich životů. Je to pozvání objevovat život...“
Luděk Diblík

Farnost Zvole

Farnost Zvole

SBÍRKA z neděle 1. srpna byla ve výši 6.880, dary na potřeby farnosti 26.000 Kč.
Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
POZVÁNÍ NA JEDNODENNÍ POUŤ
V úterý 10. srpna se vydáme na putování Hanou. Odjezd ze
Zvole je v 7.00 hod.
První zastávka bude v 7.30 hod. v Paloníně, v provozovně
Charity Zábřeh, kde nakoukneme pod ruce zručných zdobiček svící. Jejich díla zdobí i mnohé katedrály.
Mši svatou budeme slavit na poutním místě – v Dubu nad
Moravou v 10.30 hod.
Cílem cesty bude Kroměříž, kde začneme obědem v arcibiskupském gymnáziu. Po té navštívíme chrám sv. Mořice, kde je
mimo jiné i hrob biskupa Bruna ze Schauenburku, který založil město Kroměříž i arcibiskupské sklepy, produkující lahodné mešní víno. Biskup Bruno také nechal postavit hrad Mírov.
Několik míst je ještě volných. Hlásit se můžete u paní Lexmanové na faře v Zábřeze číslo
tel. 731 626 509. Ze Zábřeha do Zvole jede linkový autobus z Valové v 6.40 hod.
Návrat mezi 17.00 a 18.00 hod. Nezapomeňte – respirátory s sebou.
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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.
Hnutí Mary’s Meals poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní
den nejchudším dětem po celém světě. Dílo je pojmenováno po
Marii, Ježíšově matce, která vychovávala své vlastní dítě v chudobě. Hnutí je založeno na vzájemné úctě a spojuje všechny lidi bez
ohledu na jejich vyznání.
V současnosti jsou do Batůžkového projektu zapojeny Rakousko, Německo, Irsko, Itálie,
Velká Británie a Česká republika.
Mnoho dětí zapojených do programu Mary’s Meals nemá základní učební pomůcky jako
tužky a sešity. Pomozte a darujte batůžek s věcmi, které děti potřebují. 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.
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.
Více se dozvíte na stránkách www.marysmeals.cz
Hlavním cílem Batůžkového projektu je šíření povědomí o činnosti Mary‘s Meals mezi
dětmi a jejich vzdělávání o zemích, ve kterých je jídlo Mary‘s Meals podáváno. Samotné zapojení dětí do plnění batůžků pro kamarády v africkém Malawi podporuje zážitkovou formu vzdělávání a napomáhá k lepšímu porozumění dětí, které žijí v naprosto
odlišných podmínkách. Děti mají také příležitost představit Mary‘s Meals svým kamarádům a známým, kteří se poté mohou zapojit
jako dárci nebo dobrovolníci. Ze zkušeností víme, že největším přínosem
pro děti je, když se do pomoci zapojí
celá rodina a všichni členové domácnosti společně sdílí své zážitky, pocity a zkušenosti v pomoci těmto nejchudším dětem na světě.
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VYBRÁNO Z KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA – LISTY APOŠTOLA PAVLA
– list Galaťanům – 2. promluva
Vnořujeme se postupně do listu Galaťanům. Viděli jsme, že se
tito křesťané dostávají do sporu o to, jak prožívat víru. Apoštol
Pavel v počátku svého listu připomíná minulá setkání, obtížnosti způsobené vzdáleností a trvalou lásku, kterou ke každému
z nich chová. Neopomíná však zdůraznit svou starost o to, aby
Galatští šli správnou cestou.
Okamžitě zjišťujeme, že Pavel je hlubokým znalcem Kristova
tajemství. Od samého počátku svého dopisu se neřídí nízkými
argumenty, jaké používají jeho odpůrci. Apoštol „míří vysoko“
a také nám naznačuje, jak se chovat, když dojde ke konfliktům
uvnitř společenství. Teprve na konci listu je jasně řečeno, že
jádrem vyvolaného sporu je obřízka, tedy hlavní židovská tradice. Pavel se rozhodl jít
hlouběji, protože v sázce je pravda evangelia a svoboda křesťanů, která je jeho nedílnou
součástí. Nezastavuje se na povrchu problémů, sporů, což nás často svádí, ve snaze najít
rychlé řešení, které nám klamně namlouvá, že dokážeme dovést všechny k souhlasu prostřednictvím kompromisu.
Píše tedy: „Snažím se teď, abych získal přízeň u lidí? Anebo u Boha?“ Neusiluje o smír
s každým. A pokračuje: „Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď
chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristovým služebníkem.“ (Gal 1,10).
Pavel předně cítí povinnost Galatským připomenout, že je pravým apoštolem nikoliv díky
svým zásluhám, nýbrž z Božího povolání. Sám převypráví příběh svého povolání a obrácení, provázeného zjevením Vzkříšeného Krista na cestě do Damašku (srov. Sk 9,1-9).
Na jedné straně s rozhodností zdůrazňuje, že tvrdě pronásledoval církev, že byl „rouhač,
pronásledovatel a násilník“ (1 Tim 1,13). Nešetří adjektivy, sám se takto označuje. Na
druhé straně vyzdvihuje milosrdenství, s nímž se k němu Bůh sklonil a které ho přivedlo
k prožití radikální, všem dobře známé, proměny.
Když se Pavel ve vzpomínkách vrací ke svému příběhu, je plný úžasu a vděčnosti. Jako
by chtěl Galatským říci, že mohl být čímkoli jiným spíše než apoštolem. Od dětství byl
vychováván k bezúhonnému zachovávání Mojžíšova zákona a okolnosti ho přivedly k boji
proti Kristovým učedníkům. Stalo se však něco nečekaného: Bůh mu ze své milosti zjevil
svého Syna, který zemřel a vstal z mrtvých, aby se mohl stát jeho hlasatelem mezi pohany
(srov. Gal 1,15-6).
Jak nevyzpytatelné jsou cesty Páně! Setkáváme se s tím hmatatelně každý den, ovšem
s obzvláštní silou, když si vzpomeneme na chvíli, kdy nás Pán povolal. Nikdy nesmíme
zapomenout na okamžik a způsob, jakým Bůh vstoupil do našeho života! Uchovávejme
si v srdci a mysli ono setkání s milostí, kdy Bůh změnil naši existenci. Kolikrát nás tváří
v tvář velkým Pánovým skutkům spontánně napadne otázka: Jak je možné, že Bůh využívá
hříšníka, křehkého a slabého člověka, aby naplnil svou vůli? A přesto v tom není nic náhodného, protože všechno bylo připraveno v Božím plánu. On spřádá naše dějiny, dějiny
každého z nás, a pokud s důvěrou přitakáváme jeho plánu spásy, povšimneme si toho.
Prvenství milosti přikrývá všechny hříchy, mění srdce, mění život, dovoluje nám vidět
nové cesty. Nezapomínejme na to.
Celou katechezi najdete na www.vaticannews.
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SBÍRKA z neděle 1. srpna Zábřeh 12.981; Rovensko 883 Kč.
DARY: na potřeby farnosti 1.000, na Radio Proglas 500, na TV NOE 1.000; na jižní Moravu 1.000 Kč
Vyšehorky: sbírky za červenec 2.421, na obce na jižní Moravě, zasažené tornádem
11.000 Kč. Všechny štědré dárce ať odmění Pán.
P. Radek Maláč
OBNOVA V DUCHU SVATÉM PRO MLADÉ. Českomoravská Fatima – Koclířov 24. – 29. srpna 2021 s P. Jiřím Pleskačem
Mše svaté, přednášky, přímluvná modlitba, chvály, adorace, ztišení,
svátost smíření, společenství, svědectví, rytmická kapela a mnoho dalšího…
Zájemci mohou psát na obnova.v.duchu@seznam.cz nejpozději do
10. 8. 2021.
KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 32
Téma: Svatý Dominik
Na letošní rok připadá oslava 800. výročí úmrtí sv. Dominika, zakladatele Řádu bratří
kazatelů (dominikánů). Rodák ze španělské Caleruegy dodnes apoštolským charismatem
inspiruje muže a ženy po celém světě.
Promluvy do světa, který zešílel
Před osmdesáti lety čelilo Spojené království prakticky neustálému bombardování německým letectvem. V té době dostal oxfordský učitel C. S. Lewis dopis z BBC s nabídkou
zapojit se do vysílání...
PRODEJ VÍN Z ARCIBISKUPSKÝCH SKLEPŮ – NABÍDKA PRO MILOVNÍKY
DOBRÉHO VÍNA I KVALITNÍ DÁREK
Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž vyrábí certifikovaná mešní vína bez chemických přísad a další špičková
vína z Moravy. Pro tato vína nejvyšší kategorie pěstujeme hrozny bez chemického ošetření a víno z nich vyrábí
přirozenou cestou – bez přidaného cukru, aromat, barviv
nebo dalších příměsí.
Na recepci zábřežské Charity je nově rozšířená nabídka mešních vín z arcibiskupských vinných sklepů.
Irsai Oliver 2019 kabinet suché
za 140 Kč
Pálava 2019 výběr z hroznů
za 230 Kč
Ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr barrique
za 190 Kč
Jan Sarkander cuveé Zweigeltrebe 2018 a Merlot 2019 suché
za 240 Kč
Pinot Blanc 2017 pozdní sběr suché
za 190 Kč
Chardonnay 2017 moravské zemské suché
za 140 Kč
Merlot 2018 pozdní sběr suché
za 200 Kč
Arcibiskupské sklepy prodejem mešních vín přispívají na platy kněží, koupí vína podpoříte finanční hospodaření arcidiecéze i vybudování altánu na farní zahradě.
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
Vychází nákladem 1.270 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
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