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20. 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, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit;
vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností
a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení
převyšující všechny lidské tužby.
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 34

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý

1: Př 9,1-6
Ordinárium: latinské č. 509

2: Ef 5,15-20
příště Olejníkovo č. 502

A chléb,
který já dám,
je mé tělo,
obětované
za život světa.

Jan 6,52
1

Ev. Jan 6,51-58

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 20. srpna
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Úterý 21. srpna
Památka sv. Pia X., papeže
Pátek 24. srpna
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
PATROCINIUM A HODY V ZÁBŘEZE
GENERÁLNÍ ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE je naplánován na čtvrtek 23.
srpna od 8.00 hod.
Prosíme o výpomoc všechny ochotné farníky, muže i ženy. Mladší ročníky jsou vítány.
V pátek 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje,
patrona farního a děkanského kostela
a ADORAČNÍ DEN ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI.
Začneme mší svatou v 7.00 hod. Poté si jednotlivá společenství rozdělí čas adorace před vystavenou Eucharistií tak, aby byl farní kostel po celý den otevřený pro
všechny, kteří se přijdou s díky, chválou i prosbami pomodlit před Nejsvětější svátostí.
Den ztišení před Pánem zakončíme mší svatou v 18.00
hod.
FARNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH proběhne v sobotu 25. srpna 2018 od 15.00 hod. v zahradě za Katolickým domem.
V rámci farního dne vyhlašujeme soutěž o nejlepší štrůdl (sladký nebo slaný). Štrůdly je
třeba doručit do 15.30 hod., aby měla odborná porota čas je ohodnotit.
Pokud byste přinesli i nějaké jiné hodové dobroty k pohoštění spolufarníků, bude to vítáno – není to však podmínkou. Možnost zakoupení pohoštění, např. párku v rohlíku, piva
i nealka bude samozřejmostí.
Můžete se těšit na odpoledne plné her a zábavy pro malé i velké – lukostřelbu, jízdu na poníkovi, malování na obličej, petanque, divadélko, soutěžení pro děti …
Přijďte všichni povykládat a posedět se svými spolubratry/sestrami i se svými kněžími.
		
P. Radek Maláč
PATROCINIUM A HODY – NEDĚLE 26. SRPNA
Mše své v 6.50 a v 8.30 hod. bude s námi slavit otec Władysław Mach SDS, farář z farnosti Klášterec.
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. a v 18.00 hod. mše svatá.
***
POZVÁNKA. V úterý 21. 8. 2018 si připomeneme padesáté výročí násilného vstupu cizích vojsk na naše území. Můžeme odpustit, ale nesmíme zapomenout. Pojďme si události
roku 1968 připomenout pokojným setkáním, které započne v úterý v 18.00 na Masarykově náměstí v Zábřehu.
Vystoupí řečníci, písničkáři, pamětníci, prohlédneme dobové fotografie vojenské techniky
v zábřežských ulicích a položíme věnec u Lípy svobody, poté happening.
		
Za nezávislou skupinu Zábřeh pro demokracii Leoš Eckelhart
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NAROZENINY OTCE ARCIBISKUPA
Při příležitosti 70. narozenin bude otec arcibiskup Jan
sloužit děkovnou mši svatou v katedrále sv. Václava
v Olomouci v sobotu 1. 9. 2018 v 10.30 hod., na kterou
zve kněze i věřící arcidiecéze.
Po mši sv. bude pro Boží lid, který se zúčastní této slavnostní mše svaté, připraveno občerstvení v prostorách
vedle katedrály formou zahradní oslavy.
Místo osobních darů preferuje otec arcibiskup příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů na
Blízkém východě. Dar je možné věnovat na č. ú.
377688503/0300, v. s. 911520 nebo osobně do pokladničky na oslavě.
Pokud se nezúčastníte oslavy osobně, ale přesto byste chtěli přispět otci arcibiskupovi „na dárek“, můžete tak učinit v kostele sv. Bartoloměje do označené pokladničky (na stolku u novin)
V roce 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů olomoucké arcidiecéze nazvané „Eucharistická hodina“.
Ti, kteří se letos na jaře přihlásili do SPOLEČENSTVÍ ADORÁTORŮ „ EUCHARISTICKÁ HODINA“ si mohou vyzvednout na faře ČLENSKÉ KNÍŽKY.
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Prázdniny se přehouply do druhé půli a Česká křesťanská akademie
vás chce seznámit s připravovanými přednáškami, abyste si mohli
včas rezervovat termíny ve svých diářích.
Nejprve mi však dovolte splatit jeden dluh. Někteří jste po přednášce
projevili zájem o prezentaci Ing. Stanislava Melichara „Poutní cesta
Komenského“. Stáhnout si ji můžete zde: https://1drv.ms/b/s!AhbU0Sshtvhmh8sm8OJ67PTBHt2Q2A
V září v rámci dnů Dnů evropského dědictví se můžete těšit na přednášku Mgr. Vlastislava Stejskala „Cesta ke vzniku Českobratrské
církve evangelické“ ve středu 12. 9. ve Farním sboru Českobratrské
církve evangelické, U Vodárny 2.
V říjnu nás PhDr. Jitka Jonová, Th.D. seznámí s osudy „Katolické církve v době První československé republiky“. Přednáška se uskuteční v úterý 9. 10. v Katolickém domě.
		
Za ČKA Jana A. Nováková
PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v úterý 4. září
v 18.00 hod. na Charitě.
P. Radek Maláč
***
Křesťanský multižánrový festival UNITED 2018 Vsetín 23. – 25.8.
Škála koncertů různých hudebních stylů, semináře, workshopy, tanec, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. https://festivalunited.cz
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PAPEŽ MLADÝM:

NEBOJTE SE DÁT PRAVOU LÁSKU NA PRVNÍ MÍSTO

11. - 12. 8. 2018 proběhlo v Římě předsynodální setkání italské mládeže s papežem Františkem a italskými biskupy. Zúčastnilo se ho asi 70 000 mladých
lidí ze všech italských diecézí, mnozí připutovali
společně se svými biskupy a kněžími do Říma pěšky.
Během modlitební vigilie na římském hipodromu
Circo Massimo odpověděl papež mladým poutníkům na tři otázky, jejichž zkrácené odpovědi přinášíme.

1. BUĎTE POUTNÍKY NA CESTĚ VAŠICH SNŮ
První otázka se týkala osobnostního růstu a
osobní totožnosti.
Otázka se týkala „snu“ a „strachu“. „Sny jsou
důležité, pomáhají nám dívat se dál, za horizont a pěstují v nás naději v každodenní činnosti. A sny mladých jsou nejdůležitější ze všech. Mladý člověk, který neumí snít, je mladý anestetizovaný; nepochopí život, sílu života,“ řekl papež na úvod a vyzval mladé, aby se snažili o to, aby se jejich sny staly jejich budoucností a pokračoval: „Toto je váš úkol: změnit sny
dneška v realitu budoucnosti, a k tomu je potřeba odvahy.“
Důležité je také podívat se na to, odkud tyto sny pocházejí. Papež varoval před „klidnými sny, které mladé uspávají a které z odvážného mladého člověka vytváří toho ´gaučového´.
Je smutné vidět mládež na gauči a sledovat, jak jim život utíká. Mladí, kteří nemají žádné
sny, jdou do důchodu již ve 20, 22 letech: a to není nic pěkného, mladý člověk v důchodu!“
I Bible uvádí, že velké sny jsou ty, které přinášejí ovoce, rozsévají pokoj, bratrství a radost, neboť přemýšlejí v množném čísle. „Velké sny, aby zůstaly takovými, potřebují nevyčerpatelný zdroj naděje: Nekonečno, které rozdmýchává a rozpíná nitro. Velké sny potřebují Boha, aby se nestaly vidinou či blouzněním o všemohoucnosti. Můžeš snít velké věci, ale
je nebezpečné snít je izolovaně, protože můžeš upadnout do blouznění o všemohoucnosti.
Avšak spolu s Bohem neměj strach, jdi dál. Sni ve velkém,“ uvedl dále papež.
Sny mladých nahánějí dospělým často strach možná proto, že již sami přestali snít a
riskovat. „Ale vy si své sny nenechte ukrást,“ povzbudil mladé papež František a vyprávěl
příběh o jednom chlapci, který šel za svým snem, odmítl krásné šaty a pohodlí domova
a nakonec změnil historii Itálie. Byl to svatý František, který se nebál riskovat ve velkém.
Mladý, který umí snít, se svým svědectvím stává učitelem pro druhé. Sny se nedají koupit, „sny jsou Božím darem, který Bůh zasévá do našich srdcí! Byly nám dány zdarma, abychom i my je dávali zdarma druhým…. Drazí mladí: řekněte strachu ´ne´,“ uvedl dále Svatý otec a pokračoval: „Chlapci a děvčata, buďte poutníky na cestě vašich snů. Riskujte tuto
cestu: nemějte strach. Riskujte, protože jste to vy, kdo bude realizovat tyto sny, neboť život
není loterie: život se realizuje. A schopnost k tomu máme všichni.“ Svoji odpověď uzavřel
papež slovy svatého Jan XXIII., který říkával: „Nikdy jsem nepoznal pesimistu, který by
dokončil něco dobrého.“
(Druhá odpověď příště)
		
(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)
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NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY
PAPEŽE FRANTIŠKANA MĚSÍC SRPEN 2018
Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a radostně se svěřovali plánu, který s námi má.

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 12. srpna: Jakubovice 909; Písařov 1.051; Domov důchodců sv. Zdislavy
425; Červená Voda – Šanov, pouť 3.555 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Ohlášky
V pátek 24. srpna v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Svébohově
vstoupí do stavu manželského
pan Ondřej Smyčka a slečna Veronika Václavská z Rovenska
Blahopřejeme a přejeme Boží požehnání

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 12. srpna: Lubník 960; Tatenice 1.900; Hoštejn 1.350; Koruna 1.550 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ oslavíme na Koruně tuto neděli 19. srpna.
Poutní mše svatá bude ve 14.30 hod.
NA FARNÍ DEN V TATENICI jste zváni v neděli 26. srpna.
Slavení farního dne začneme mší svatou ve14.00 hod. Po skončení mše svaté se přesuneme
na farní dvůr. Občerstvení je zajištěno.
Farní den, při dobrém počasí, zakončí po půl deváté ohňostroj.
Všichni jste srdečně zváni.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH
- v Lubníku bude slavena mše svatá s nedělní platností v sobotu 25. 8. v 18.30 hod.
- v Kosově bude mše svatá v neděli 26. srpna v 7.30 hod.
- v Hoštejně bude slavena mše svatá v neděli 26. srpna v 9.00 hod.
***
Čím více nasloucháme Božímu hlasu, tím jasněji ho slyšíme. Poslouchejme ho i tehdy,
když je to pro nás těžké a po čase se z toho budeme radovat.
Když budeme plnit Boží vůli, rozhostí se v nás hluboký pokoj.
Podle něj poznáme, že je Bůh blízko a že naplňuje náš život.
Herbert Madinger
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

ÚSOVSKÁ POUŤ
Tuto neděli 19. srpna jste zváni do Úsova na tradiční pouť.
Pouťová mše svatá bude slavena v úsovském kostele sv. Jiljí v 8.00 hod.
Od brzkého rána bude také možnost navštívit bezpočet stánků s rozmanitým zbožím, vyzkoušet atrakce pro pokročilé i začátečníky a občerstvit se krmí i mokem všeho druhu.
Hlavní pouťová mše ke cti sv. Rocha bude ve středu 22. srpna v 16.00 hod. přímo v kapličce sv. Rocha na kopci za Úsovem.
za farnost Leoš Eckelhart

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 12. srpna byla ve Zvoli 4.450 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
		
P. František Eliáš
POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU
1. září o první sobotě v měsíci se vydáme na Vřesovou studánku.
Autobus ze Zvole na Červenohorské sedlo
vyjede v 10.00 hod. z Rájce, v 10.10 hod. přibere
poutníky ve Zvoli (případně zajede až do Lukavice). Přes Jestřebí (10.20 hod.) sjedeme do Zábřeha a u polikliniky v 10.30 hod. bude zastávka pro
zábřežské zájemce. Z Červenohorského sedla půjdeme pěšky a pro ty, jimž to zdraví nedovoluje, bude až na Vřesovou studánku zajištěna
doprava.
Mše svatá na Vřesové studánce začne na nově vybudovaném oltáři ve 14.30 hod.
I když ještě budou horka, pro nás to žádný problém nebude, protože autobus je klimatizovaný a teplota na horách příjemná. Pokud máte zájem o společnou dopravu, hlaste se
neprodleně. Ve Zvoli se hlaste v zákristii a na vesnicích u kostelníků. Cena 100 Kč, ministranti a schola zdarma. Pokud se budete chtít přidat ze Zábřeha, hlaste se zavčas u paní
Lexmanové (731 626 509).
Pro jistotu ke svačině přibalte s sebou pláštěnku, kdyby foukalo nebo pršelo.
Obtíže cesty můžeme obětovat za otce arcibiskupa Jana, který v ty dny slaví 70. narozeniny. Před 15 lety to byl on, kdo byl na Vřesové studánce hlavním celebrantem poutní
mše svaté.
P. František Eliáš
PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH / PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. V pondělí 10. září
v 18.00 hod. se poprvé sejdu s těmi, kteří chtějí přijmout křest anebo se připravit na biřmování.
P. František Eliáš
POUŤ NA TURZOVKU se uskuteční v sobotu 15. 9. 2018.
Cena 350 Kč, odjezd v 5.00 hod. z Jestřebí; 5.10 hod. z Valové; 5.15 hod. ze Zvole. Hlásit se
můžete na tel. čísle: 608 311 469.
Na společně prožitou pouť se těší Helena Pěničková
V Maletíně v kostele sv. Mikuláše bude mše svatá tuto neděli 19. srpna jako obvykle
v 15.00 hod.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 12. srpna: Štíty 9.480 + dar na opravy 1.000 Kč; Horní Studénky 3.920;
Cotkytle 240 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
LETOŠNÍ ŠTÍTECKÁ POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ byla spojena s oslavami 740. výročí od první písemné zmínky o Štítech.
Po páteční prezentaci knihy „Štíty – historie a proměny města“ pokračovaly oslavy předáváním čestných uznání významným osobnostem spojených s městem Štíty. V kostele Nanebevzetí Panny Marie při koncertě zazněly písně v podání Pěveckého sboru Křížkovský
z Opavy. Večerní program ve sportovním areálu odstartoval David Deyl a po slavnostním
ohňostroji se o zábavu postaral Davide Mattioli.
Pouť byla oslavena nedělní mší svatou v zaplněném poutním kostele, kterou celebrovali olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler, zábřežský děkan P. Radek Maláč a
místní farář P. Jacek Brończyk.
PODROBNOU FOTOGALERII z oslav můžete zhlédnout na stránkách Města Štíty
a fotografie z poutní mše svaté na stránkách farnosti Štíty a facebookovém profilu
P. Jacka Brończyka.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 12. srpna na potřeby farnosti: Loštice 2.952; Moravičany 15.248 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
LOŠTICE
 Brigáda na pastorační místnosti bývá každé úterý od 14.00 do 16.00 hod.
 Úklid a zdobení kostela je každý pátek od 7.00 hod.
PETICE NA OCHRANU MANŽELSTVÍ. Otec arcibiskup Jan a ostatní biskupové CZ
prosí o podporu petice na ochranu manželství. Petici můžete podepsat v kostele vzadu
na stolku.
Otec Ján spolu s mládeží organizuje od 27. 8. – 31. 8. 2018 (denně od 8.00 do 16.00 hod.)
příměstský tábor na faře v Lošticích. Cena za jeden den je 50 Kč. Přihlášky najdete vzadu
na stolečku a je nutné je odevzdat do 20. 8. 2018.
***
SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ
V sobotu 8. září v 9.30 hod. bude v kostele sv. Martina v Rohli Svatohubertská troubená mše sloužená za všechny živé a zemřelé myslivce, lesníky, přátele přírody a jejich rodiny. Hlavní
celebrant emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička, koncelebrant
otec František Eliáš. Hudební doprovod: Trubači Zábřeh a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta
Po skončení mše bude pro všechny připraveno pohoštění
v zahradě kulturního domu v Rohli.
K účasti srdečně zve MUDr. Antonín Kutálek
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Sbírka z neděle 12. srpna byla v Zábřeze 13.022 Kč.
DARY: na Proglas 500, na potřeby farnosti 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

PŘIJĎTE NA HOSTÝN! PŘIJĎTE PODĚKOVAT
ZA PRÁZDNINY A VYPROSIT SI POTŘEBNÉ MILOSTI
DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU.
Srdečně zveme všechny rodiny i jednotlivce na Arcidiecézní pouť rodin, která se koná 25. srpna 2018.
Program:
8.00 – společná pěší pouť od hřbitova v Bystřici pod Hostýnem
10.15 – mše svatá na venkovním pódiu
Více k programu na plakátech v kostelích

KATOLICKÝ TÝDENÍK 33

- 50 let od okupace – přelomový rok 1968
- Richard Rohr – známý spisovatel, exercitátor a františkánský kněz v rozhovoru „Hezké řeči
by nikdo neposlouchal“
- Diecézní zpravodajství, str. 16 – rozhovor s MUDr. Josefem Maradou o jeho misi 		
na Haiti
Akce „NA ZDRAVÍ HAITI“ názorně poukazuje na vážný problém této chudé Karibské země - zoufalý nedostatek pitné
vody. Za získané peníze zajistí humanitární pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc zpřístupnění lékařské péče lidem a
hlavně i dětem v haitské vesničce Baie de Henne.
Lidé, kteří tam žijí, jsou velmi chudí a nemají peníze na vyšetření, dokonce ani na cestu k lékaři, který působí až v hlavním městě.
Stává se tak, že umírají na banální nemoci. Nejvíce ohrožené jsou
děti. Kvůli nedostatku lékařské péče totiž na Haiti umírá každé čtrnácté dítě, které ještě nedosáhlo
věku pěti let. Proto chceme domluvit lékaře, který by do Baie de Henne dojížděl tak jednou za dva
měsíce. Tím se nám podaří zachránit mnohé lidské životy.
V Zábřeze se do akce zapojily: Caffe bar Lucerna, Castaña Tex-Mex, Levandulová kavárna, Restaurace Santorini. Za sklenici vody můžete zde zaplatit libovolnou částku.

K životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší
našemu dlouholetému „tahounovi rytmické scholy“

Radomíru Friedlovi, který se v těchto dnech dožívá 60 let.

Patří mu velký dík za více jak čtyřicetileté hraní a zpěv,
za neúnavné vedení, inspiraci a motivaci, zvláště pro dětské mše svaté!
Do dalších let vyprošujeme hojnost Božího požehnání,
dary Ducha Svatého, pevné zdraví,
radostného ducha a ochranu Panny Marie.
Otcové Radek a Bohuslav, členové rytmické scholy i farníci
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