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11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh
Zvole, Maletín
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, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže;
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí,
abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle.
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 92

Dobré je chválit Hospodina

1: Ez 17,22-24

2: 2 Kor 5,6-10

Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

Na vysoké Izraelově
hoře ji zasadím,
vyžene větve, vyraší výhonky,
ponese plody,
stane se nádherným cedrem.
Pod ním budou hnízdit ptáci
všeho druhu,
budou hnízdit ve stínu
jeho ratolestí.
Poznají pak všechny
polní stromy,
že já jsem Hospodin.

Ez 17,23-24
1

Ev. Mk 4,26-34

Úterý 19. června
Čtvrtek 21. června

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
sv. Jana Nepomuckého Neumanna
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
POUŤ K MARII GORETTI 23. 6. 2018
Srdečně zveme na pěší pouť do Hoštejna. V 8.30 hod. se sejdeme na
vlakovém nádraží v Zábřeze. Čeká nás adorace v Pobučí a putování
zakončíme mší svatou v Hoštejně.
Zájemci o guláš – oběd, přihlaste se prosím do 19. června na
https://mladez-zabreh.webnode.cz/). Těšíme se na vás.
animátoři Zábřeh

V BARBORCE ZAZNÍ KONCERT PRO STO STRUN
Závěrečný koncert letošní sezony nabídne hudební cyklus
Bravo v sobotu 23. června od 16 hodin v kostele sv. Barbory.
Vystoupí na něm vynikající harfistka světového formátu, žádaná sólistka světových pódií a sólistka České filharmonie Jana
Boušková. Tu doprovodí přední český cembalista a člen Britské
cembalové společnosti Martin Hroch.
Koncert věnovaný dvěma královským nástrojům a skladbám pro více než sto strun nabídne kromě jiného Dvořákovu suitu Americká, úpravu symfonických básní Bedřicha Smetany Vyšehrad a Vltava, modlitbu Ave Maria nebo duet pro cembalo a harfu od Johanna
Christiana Bacha.
Vstupné na tuto výjimečnou hudební událost činí v předprodeji 140 Kč, držitelé karty
Bravo mají slevu 40 Kč, děti vstup zdarma.
PhDr. Zdeněk David
ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY VARHANNÍ HUDBY NA KONCERT. V úterý 26.
června 2018 se v 16.00 hodin v chrámu sv. Bartoloměje představí žáci zábřežské ZUŠ:
Lubomír Friedl, Jakub Haltmar, František Dvořák, Marie Bartoňová, Matylda Kašparová
a Eliška Klimešová.
DĚTI Z NAŠÍ FARNOSTI ZVEME
KE SPOLEČNĚ PROŽITÉMU VEČERU A K PŘESPÁNÍ NA DEVÍTCE
Otec Radek s katechety zve děti školního věku k přespání na Devítce, a to v sobotu 23.
6. Sraz v 17.00 hod. u Devítky. V plánu jsou hry, opékání špekáčků, přespání na Devítce.
Konec v neděli v 8.00 hod. na Devítce. (Komu by tento čas nevyhovoval, dohodne se individuálně).
S sebou: spacák, karimatku, sportovní oblečení, věci
na spaní, do baťůžku špekáčky na opékání a pití.
Příspěvek na ostatní stravu 20 Kč. Podvečerního
programu se mohou zúčastnit i děti, které na Devítce spát nechtějí/nemohou. Informace a přihlášky u
Aničky Krňávkové 733 741 880, anna.krnavkova@
centrum.cz nebo u O. Radka r.malac@seznam.cz.
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
v V úterý 19. června v 9.30 hod. – Letní tipy a doporučení na rodinnou
dovolenou.
v V úterý 26. června v 9.30 hod. – Předprázdninový mejdan v Hnízdě.
DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE vyvrcholí ve čtvrtek
5. července od 10.30 na nádvoří před bazilikou
slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, kazatel Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem.
Více na plakátech nebo na www.velehrad.eu/
dny-lidi-dobre-vule/program
Ze Zábřeha bude vypraven autobus. Odjezd ze Zábřeha - Valové 5. července v 7 hod.,
cena 300-350 Kč splatná v autobuse. Hlaste se u paní Ludmily Korgerové tel. 732 805 427
nejlépe po 18.00 hod., případně ve farní kanceláři.
TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH je v obvyklém termínu 23. a 24. 6. 2018. Podrobnější info podá R. Friedl tel. 739 957 933.
NABÍDKA HROBOVÉHO MÍSTA. Zábřežská farnost nabízí k odprodeji hrobové místo
– hrobku po P. Josefu Moravcovi a P. Aloisu Tylšarovi, kteří byli exhumováni a přeneseni
do kněžského hrobu. Zájemci se mohou přijít domluvit do farní kanceláře.
DESÁTÉ VÝROČÍ NOCI KOSTELŮ
Milí přátelé! Po těch několika dnech,
které už uplynuly od letošní Noci kostelů 2018, se trochu nebiblicky ohlížím
zpět a dívám se na brázdu, kterou vyryla. Z pohledu statistiky to letos byl desátý ročník Noci kostelů v České republice, devátý v naší olomoucké diecézi. V celé zemi se
otevřelo 1.509 bran chrámů různých denominací, z toho 208 v naší diecézi, kde jsme zaznamenali přes 70.000 návštěvnických vstupů. Možná jich bylo i 73.489, kdoví. Byť jsou
to úctyhodná čísla, ani ta první Noc kostelů, ale ani letošní, si neurčila za cíl čísla a počty.
I když člověka to množství potěší. Tím hlavním cílem ale stále zůstává na chvíli přitáhnout
blíž k zemi nebe i s jeho nesmírnou krásou a bohatostí Božího stvoření a zjevení a nechat
do něj nahlédnout nejen ty, kteří o tom něco málo ví, ale i ty, kteří neví téměř či vůbec nic.
Díky za to, že je na jedné straně touha se dovědět, a na straně druhé ochota to zprostředkovat. A z tohoto pohledu letošní Noc kostelů splnila, co si předsevzala. Mě v téhle chvíli
těší, že Vám můžu z celého srdce upřímně poděkovat. Nevím, co vše bylo třeba udělat, vím
jen, že toho bylo velmi mnoho. Vyžadovalo to hodně času, energie a úsilí. To vše a k tomu
každý z Vás navíc i kousek sebe, jste do letošní Noci kostelů vložili. Veliké díky za to, čím
do Noci kostelů 2018 přispěl každý z vás. Přeji vše dobré.
Lubomír Nágl, koordinátor Noci kostelů
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří jste zareagovali na naši prosbu
a přispěli finančním darem na opravu kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Řepové. Doposud jste darovali
téměř 20.000 Kč. Nesmírně si ceníme Vaší štědrosti a dobré vůle pomoci farnosti Mírov, která sama nemá sílu náročné opravy zvládnout.
Věž je opravena a na jejím vrcholu je znovu vztyčen kříž.
Jestli to dnes (13. 6.) počasí dovolí, bude podruhé natřena
fasáda věže a v příštích dnech sundáno lešení. Následovat
bude výměna břidlicové krytiny na střeše kaple.
Přijměte naše upřímné poděkování a rovněž ujištění, že
na všechny dobrodince je v modlitbách pamatováno. Na
přímluvu Panny Marie vyprošujeme hojnost Božího požehnání pro Vás i Vaše rodiny.
Vše dobré přeje Luděk Diblík
SVATOJÁNSKÉ SLAVNOSTI – FARNOST VELKÉ LOSINY
Ve dnech 22. – 24. června se konají ve Velkých Losinách Svatojánské slavnosti.
V pátek v 17.30 po mši sv. zveme a doporučujeme setkání s paní Věrou Sosnarovou, která přežila gulag a podá nám autentické svědectví svého života. Svědectví bude proloženo
zpěvem sboru Cantabile ze Štěpánova, který toto vyprávění zakončí krátkým koncertem.
		
Zve římskokatolická farnost Velké Losiny
Kompletní program slavností najdete na http://www.losiny.cz/dokumenty/31-Slavnosti-2018-plakat-A4.pdf
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo pastorační asistent(ka) Centra pro katechezi Olomouc (přihlášky do 6. 7. 2018) a pastorační asistent(ka) Diecézního centra pro rodinu (hlásit se můžete do 12. 7. 2018). Pokud
máte zájem, přijďte nebo zavolejte do farní kanceláře v Zábřeze, kde vám předáme podrobnosti k podání přihlášky

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 10. června: Jakubovice 596; Písařov 463; Domov důchodců sv. Zdislavy
331; Červená Voda 2.404 + na Haiti 953 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
Ve čtvrtek 21. 6. 2018 bude mše svatá v 17.00 hod. v kostelíku na Šanově.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 10. června: Klášterec 1.100; Jedlí 2.200; Svébohov 1.700; Vyšehoří 1.120;
sbírky Drozdov 10.500 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
POUŤ K SV. JANU KŘTITELI oslavíme v Jedlí v neděli 24. června při mši svaté v 9.00
hod., svátostné požehnání v 15.00 hod.
P. Władysław Mach SDS
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 10. června: Loštice – na sádrokartonový strop a zateplení nad pastorační
místností 6.326 Kč. Dnešní sbírka je na potřeby farnosti.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
v V úterý 19. června nebude v Lošticích z důvodu kněžského děkanátního výjezdu slavena mše svatá.
v Slavnostní bohoslužba v rámci Loštických slavností hudby a tvarůžků se bude konat na sportovním hřišti v Lošticích
v neděli 24. června v 10.00 hod.
v Hodovou mši svatou o slavnosti sv. Prokopa v neděli 1. července bude celebrovat otec děkan Radek Maláč.
Na slavnost zveme i věřící z Pavlova a Palonína, kde v tento den
nebude sloužena mše svatá.
CO BUDE JINAK
v Na prosbu generálního vikáře a biskupa Josefa Nuzíka dostáváme od 1. července do
správy také farnost Bíla Lhota.
Bude zapotřebí nastavit pastoraci tak, abychom mohli pastoračně pokrýt požadavky
všech tří farností.
v K 1. září 2018 otevírá naše Misijní společnost nové dílo na pomoc kněžím v plzeňské
diecezi. Novou komunitu bude tvořit P. Pavel Kavec a F. Jozef Števica. Oběma přejeme
požehnaný čas jejich působení na novém místě.
P.S. A my musíme hledat nového kostelníka.
P. Kristián Libant CM
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY NA PODZIM 2018
Připomínka významných kněží P. Josefa Nováka a P. Josefa Olejníka v Moravičanech
P. Josef Novák (1909 – 1993)
Narodil se v obci Krásno na Vyškovsku. V Moravičanech se stal roku 1936 kaplanem a od
roku 1946 farářem. Celý svůj život věnoval obci a farnosti Moravičany. Zabýval se archeologií na Mohelnicku. Psal kroniku Moravičan a sepsal několik knih o místní a regionální historii, které jsou bohatým dokladem pro budoucí generace. Na faře v Moravičanech
v roce 1993 zemřel a pochován je na zdejším hřbitově. V mohelnickém muzeu je autorem
expozice Pravěk Mohelnicka. Z vděčnosti a k uctění jeho památky chceme umístit jeho
jméno na pamětní desce na kostele sv. Jiří v Moravičanech.
Mons. Josef Olejník (1917 – 2009)
Narodil se ve Strání na Uherskohradišťsku, kde byl také pohřben. Známý moravský pedagog, hudebník, skladatel liturgické hudby a znalec gregoriánského chorálu vypomáhal
v moravičanské farnosti v 90. letech. Proto si chceme také jeho připomínat na pamětní
desce.
Přispět na zhotovení pamětní desky můžete v kostele sv. Jiří v Moravičanech během letošního léta.
Obyvatelé a farníci Moravičan
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prostor pro sdílení životních sitruací. Soručást slružby
brude také sociální poradenství – zajištění fnancí na
péči, možnosti sociálních slružeb pro osoby trpící
demencí a další.
Slavnostní otevření poradenského místa proběhne v úterý 15. 5. od 15 hodin, jehož soručást
brude představení projektru (podpořeného z příspěvkru Fondru podpory Siemens., promítnrut
dokrumentru o problematice demence, prohlídka stacionáře Domovinka i drobné občerstvení.

MOHELNICKO
MOHELNICKO
MOHELNICKO
Pravidelně pak brude poradenské
místo otevřeno vždy v úterý
od 14.30 do 16 hodin. Bližší

informace podá Bc. Anna Krieglerová, tel: 583414622, mail: domovinka2@charitazabreh.cz.

V úterý 26. června ve 14.00 na faře se koná pravidelné setkání seniorů.
Zvou
V. Vykydalová
KLUB PEČUJÍCÍCH – pozvání na svépomocnou skupinu:
Zveme
vás ve středru a V. Šléšková
16. 5. od 16 hodin do sídla pečovatelské slružby (Zábřeh, Valová 290/9. na
setkání pečrujících, kde si můžete s lidmi, kteří se stejně jako vy starají o

KLUB PEČUJÍCÍCH
svého blízkého, popovídat, vypovídat se, předat si zkrušenosti, vzájemně se podpořit,
povzbrudit i načerpat síly. Zkruste si tento čas pro sebe dopřát.
– SVÉPOMOCNÁ
SKUPINA PRO PEČOVATELE V MOHELNICI
Setkání, při němž
mají
pečující prostor
keCharitní
sdílení
BRIGÁDA
NA PRÁZDNINY:
Na středisko
pečovatelské slružby hledáme spolrupracovnice na
svých zkušeností,
ale
kde
také
načerpají
nové
informabrigádru: od poloviny června do konce srpna.
práci pečovatelky
- nrutný
18 let a
ce potřebné k Jedná
péči se
o oblízkého,
proběhne
v věk
Mohelnici:
Místo poskytování pečovatelské
ve středu 20. 6.řidičský
od 16průkaz.
hodin
na Městském úřadě Moslružby je oblast Zábřeha, Mohelnice
a Postřelmova.
helnice (jídelna
v přízemí budovy). Na základě dlouhodobých zkušeností, které máme s poskytováním
našich služeb, víme, že téměř polovina pečovatelů se
cítí nepřipravena na náročné situace vzniklé při péči
o blízkého (onemocnění pečovatele, zhoršení zdravotního stavu pečovaného ap.). Předejít
těmto obavám a pečující podpořit a povzbudit je také cílem našeho setkání. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.
MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY, P. PETR PŘÁDKA 1990 (pokrač.)
Byly provedeny vnitřní úpravy na faře, byl zaveden plyn a zřízeno plynové ústřední topení.
V budově městského muzea (bývalá fara) jsou upraveny tři místnosti, které má farní úřad
dle smlouvy v bezplatném užívání. Místnosti slouží pro vyučování náboženství a skautům. Do vyučování náboženství se přihlásilo 31 dětí.
Z kostela sv. Tomáše Becketa jsou odprodány po dohodě s arcibiskupstvím staré skříně ze
sakristie. Jsou nahrazeny novými. Železnou bránu v hlavním vchodě do kostela vyrobil
pan Stojaspal, kovář z Řepové.
V kostele sv. Stanislava byla koncem roku zbudována zpovědní místnost.
Na Vánoce 1990 zde byl poprvé postaven keramický betlém z dílny paní Vašíčkové z Třeštiny.
Provádí se oprava značně narušených městských hradeb přilehlých k faře. Opravu provádí
pan Vykydal na náklady městského úřadu.
H. Bartoš
Časy mší svatých + text ohlášek naleznete na www.farnostmohelnice.cz

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 10. června: Cotkytle 793; Štíty 1.200; Horní Studénky 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Ve Zborově bude poutní mše svatá ze SLAVNOSTI NAROZENÍ JANA KŘTITELE v neděli 24. června v 11 hod.
V Cotkytli bude mše sv. v sobotu 23. 6. v 17 hod. s nedělní platností.
P. Jacek Brończyk
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 10. června: Lubník 990; Tatenice 1.610; Hoštejn 1.570; Kosov 720 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ K SV. JANU KŘTITELI oslavíme v Tatenici v neděli 24. června při mši svaté
v 10.00 hod.
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: Lubník sobota 23. 6. –18.30 hod.; Hoštejn neděle 24. 6.–8.45 hod.;
Kosov neděle 24. 6.–7.30 hod.
POUŤ KE CTI SVATÝCH PETRA A PAVLA bude v neděli 1. července. Poutní mše svatá
v 10.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 3. června: Zvole 4.330 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

Zveme vás na již čtvrtý FARNÍ DEN, který bude v sobotu 23. 6. 2018 ve Zvoli na zahradě farního domu.
Začínáme ve 14.00 mší svatou především pro rodiny s dětmi a poté budou pro děti připravena stanoviště s úkoly, divadélko, skákací hrad a pro všechny bohaté občerstvení. Těšíme
se na Vás.
Pastorační rada farnosti
POUŤ V POBUČÍ KE SV. JANU A PAVLOVI, MUČEDNÍKŮM ŘÍMSKÝM A PATRONŮM DOBRÉHO POČASÍ bude v neděli 24. června v 15.00 hod.
Bratři sv. Jan a Pavel žili na císařském dvoře
za Konstantina Velikého. Prosluli skutky lásky
k chudým a svou nekompromisní statečností.
S nástupem císaře Juliána odpadlíka, který začal
znovu pronásledovat církev, složili svoje úřady
pro věrnost křesťanské víře. Odmítli obětovat Jovišovi a byli zato na příkaz císaře ve svém domě
sťati. Podle některých údajů to bylo r. 362. Tyto
svaté si připomínáme v církevním kalendáři 26.
června. Jsou vzývání jako patroni dobrého počasí, ochránci před ničivými bouřkami, krupobitím a přívalovými dešti.
FARNOST MALETÍN
Mše svatá v kostele sv. Mikuláše je tuto neděli 17.
června v 15.00 hod.
FARNOST MALETÍN NABÍZÍ LEVNÉ ŘEZIVO na pergolu, přístřešek, vazbu střechy atd.
z produkce farního lesa v Maletíně. Cena za m3
řeziva 5.000 Kč. P. František Eliáš 731 626 500.
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Sbírky z neděle 10. června: Zábřeh 12.774 + dary na Proglas 1.000 Kč; Postřelmůvek
1.280 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
KLUB O PÁTÉ – SOREHA
Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním vás
zve ve středu 27. 6. 2018 od 15 do 17 hod. do charitního domu
na ulici Žižkova 15, Zábřeh, na setkání na téma: „Prevence duševního zdraví“, lektorkou bude Mgr. Petra Tošnerová.
Klub o páté je aktivitou zaměřenou na zpřístupnění světa osob
s duševním onemocněním většinové společnosti, na destigmatizaci osob s duševním onemocněním. Je realizován s přispěním nadačního fondu GSK. Nabízí široké veřejnosti setkání a možnost diskuze nad zajímavými tématy dotýkajícími se
oblasti duševního onemocnění (informace o specifikách duševního onemocnění, o jednotlivých závislostech, možnostech
prevence v této oblasti, o zásadách komunikace s lidmi s duševním onemocněním apod.).
Setkáním vždy provází odborník na daná témata tak, aby účastníci dostali veškeré informace, které je z této oblasti zajímají.
Bližší informace podá: Simona Drlíková, tel: 735 764 444, mail. socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz

HLEDÁME SPOLUPRACOVNICI/ SPOLUPRACOVNÍKA

na kumulovanou pozici pečovatel/ka + pracovník/pracovnice úklidu
denního stacionáře pro seniory a osoby s onemocněním demence
(Zábřeh, ul. Leštinská 16), na zkrácený pracovní úvazek.
Obsahem práce je poskytování přímé péče, podpory a pomoci při osobní hygieně, oblékání, přesunech, stravování; doprovody na akce, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; úklid prostor stacionáře.
Více na www.charitazabreh.cz
***
ZNOVUVYSVĚCENÍ OBNOVENÉ KAPLE SV. JANA A PAVLA V NEDVĚZÍ.
V sobotu 23. června znovu vysvětí kapli v Nedvězí světící biskup a generální vikář olomoucké arcidiecézi Mons. Antonín Basler.
17.00 – obřad vysvěcení kaple
17.30 – mše svatá za živé a zemřelé farníky

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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