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9. 7. 2017
Ročník XXIV., číslo 27

14. 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, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu; 
naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. 
Skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.           Amen 

žalm 145  budu velebit tvé jméno, můj bože, králi.  
1: Zach 9,9-10                                       2: Řím 8,9.11-13                                  Ev.  Mt 11,25-30 
Ordinárium: Břízovo č. 503                příště Ebenovo č. 504

Budu tě oslavovat, 
můj Bože, králi,
budu velebit tvé jméno 
po všechny věky. 
Každý den tě budu velebit 
a chválit tvé jméno 
po všechny věky.

Žalm 145
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 11. července Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 
Sobota 15. července  Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 

změnA ve SPRÁvě zÁbŘeŽSKÉ FARnoSTi
Milý otče Františku, popravdě všechny nás zaskočila zpráva o Tvém od-
chodu z pozice děkana a nutí nás bilancovat a vzpomínat. 
Měla jsem tu čest být těch 25 let u toho a sledovat Tvoje zrání. Nikdy jsem 
od Tebe neslyšela, že by něco nešlo nebo, že nemáš čas. Vždy s úsmě-
vem, nadhledem a klidem jsi dovedl poradit a pomoci. A zráls…… 

k pokoji, službě, sebeobětování, milosrdenství a lásce. Na vinici Páně jsi vyzrál v ten nej-
lepší výběr z hroznů. A já se všemi vděčnými farníky za tebe děkuji Bohu a vyprošuji Boží 
požehnání.  Anna Peková

viii. RoČníK mezinÁRodníCH inTeRPReTAČníCH KURzŮ zÁbŘeH
Zábřežská základní umělecká škola 
od 9. do 15. července 2017 pořádá již 
osmý ročník Mezinárodních interpre-
tačních kurzů. 
Nedílnou součástí kurzů jsou koncerty, konané v barokním kostele sv. Barbory a koncert-
ním sále ZUŠ. Prvním z nich bude vystoupení komorního souboru Petrof piano trio 
při slavnostním zahájení hudebního týdne tuto neděli 9. července od 19.00 v kostele 
sv. barbory.
v úterý v 19.00 rozezní kostel sv. barbory barokní soubor Hof-musici pod vedením 
ondřeje macka.
V pondělí v 18.00 hod. a ve čtvrtek v 19.00 hod. jsou koncerty v sále ZUŠ a v pátek (19.00) 
a v sobotu (16.00) se vrací do kostela sv. Barbory. 
Podrobný program a další informace o celém hudebním týdnu jsou k dispozici na www.
kurzyzabreh.cz.  red.

červenovodsko    červenovodsko

- Farnost Písařov všechny srdečně zve na pouť do Písařova do kostela Rozeslání apoštolů, 
a to na neděli 16. 7. 2017. Mše svatá začíná v 9.00, svátostné požehnání v 15.00. Mši svatou 
zpěvem doprovodí schola Gaudium pod vedení Josefa Hrocha.

v  V neděli 16. 7. bude mše svatá v Červené Vodě až v 10.30 hod.  P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 16. 7. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.883 Kč) 
a v Chromči (minule 1.720 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 
  P. Vladimír Jahn

Čtvrtek 13. 7. je FATimSKÝm dnem, kdy při modlitbě k Panně Marii můžeme získat 
v tomto jubilejním roce mnohé milosti a plnomocné odpustky. Mše svatá za naplnění pří-
slibů, které Panna Maria ve Fatimě vyslovila a modlitby budou v Postřelmově od 18.00 ho-
din. Mše svatá v Chromči bude v 17.00 hodin.  P. Vladimír Jahn 
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štítecko    štítecko    štítecko

Farnost Štíty: 
- Ve čtvrtek 13. 7. bude v 8.00 hod. ve farním kostele pobožnost k Panně Marii Fatimské.
- V neděli 16. 7. bude sbírka na opravy fary. 

Děkujeme farnicím za umytí oken v nových společenských místnostech a za úklid na 
faře.  P. Jacek Brończyk

lošticko    lošticko    lošticko

FARnoST loŠTiCe 
POŽEHNÁNÍ SPOLEČENSKO-PASTORAČNÍ MÍSTNOSTI, kterou jsme nazvali „Sto-
dola“, bude v neděli 16. července po mši svaté. 
Po požehnání bude možnost prohlídky „Stodoly“ včetně sociálního zázemí a obeznámení 
se s průběhem a záměrem stavby.

* * *
PŘÁTelSKÉ PoSezení v RoHli. 
Dechový soubor Rohelanka zve na přehlídku hudby, tan-
ce a zpěvu s přátelským posezením. „Setkání sousedů po 
třiceti letech“ se bude konat v sobotu 15. července 2017 od 
15.00 hod. v areálu kulturního domu v  Rohli. 
V programu vystoupí: Loštická Veselka, Moravští muzi-
kanti, Nákelanka, Postřelmovská muzika, Rohelanka, Ga-

bča Jiříčková a Rohelské Radušky. K občerstvení budou připraveny myslivecké speciality. 

* * *

bŮH neznÁ vÝRAz „neJSi PRo mě doST dobRÝ“
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; pookřejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! Neboť Hospodin 
slyší chudáky, nepohrdá svými vězni. Nechť ho chválí nebe a země, moře a vše, co se v nich 
hýbe. Ž 69,35
Bývaly dny, kdy jsem si nebyla zcela jistá tím, že mě Bůh slyší. Říkala jsem si, proč by měl 
vyslyšet zrovna mé volání,  proč by měl shlédnout zrovna k někomu, jako jsem já…?
Možná sami sebe někdy vnímáme jako nedostatečné, nehodné Božího pohledu (anebo 
naopak: možná se někdy vnímáme naprosto soběstačně, jako ti, kteří nepotřebují nějakou 
berličku – Boha).
Ale je to jen naše lidské uvažování. Bůh nezná výraz „nejsi pro mě dost dobrý“, netrestá 
nás způsobem „nechci Tě ani vidět“. Bůh nás vždy vidí vcelku – vidí to dobré, co v nás je 
a ví i o všech úskalích, těžkostech a zraněních, která si neseme. A věří v nás, slyší nás a ne-
pohrdá námi.
Nenechme se přesvědčit, že jsme ubožáky, na které Bůh zapomněl.  Ale radujme se, proto-
že Hospodin nás slyší, počítá s námi, vyzbrojuje nás…  Uvěříme-li, že pro Boha jsme vždy 
„dost dobří“, pak již nikdy nebudeme ztrácet čas myšlenkami, proč se Bůh neozývá. Jeho 
hlas totiž bude znít silněji než dřív a nenechá nás na pochybách.  www.vira.cz
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SbíRKY v TěCHTo Fi neJSoU UvedenY, PRoToŽe vzHledem K dovole-
nÝm, bYlY PŘiPRAvovÁnY v PŘedSTiHU 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

z celého srdce děkujeme všem dobrovolníkům, kněžím a farníkům za pod-
poru a šíření myšlenky dobrovolnictví. 
Díky Vám se během prvního pololetí tohoto roku mohli někteří osamocení 
senioři znovu účastnit mše svaté, lidé bez spřízněné duše nalezli nové přátele, 
sociálně znevýhodněné děti byly podpořeny ve studiu. Výtěžek humanitár-
ní sbírky putoval tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Darovali jste potřebným to 
nejcennější – svůj čas. Ten se proměnil v nesmělé úsměvy, jiskřičky naděje v očích a ob-
rovskou vděčnost plynoucí z nitra srdce. Za to vše ještě jednou mnohokrát děkujeme!

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM DOBRODRUH HLEDÁ DOBRO-
VOLNÍKY pro společné trávení volného času s lidmi s chronickým 
duševním onemocněním, ženy i muže ve vrstevnickém věku 25 - 50 
let. Stačí být tvůrčí a aktivní povahy s ochotou nabídnout alespoň jed-
nu volnou hodinu týdně v Zábřehu nebo v Šumperku pro společné vy-

jížďky na kole, procházky, posezení v kavárně, parku, návštěvy galerií, divadla, výstav, … 
Zájemci mohou kontaktovat vedoucího Tomáše Oreheka, na telefonu 736 529 295, e-mai-
lu: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz nebo osobně v zázemí na ul. Žižkova 17.

ŠKolní bAToH PRo 13-leToU SleČnU. Ačkoliv teprve začaly prázdniny, obracíme 
se na vás s prosbou o darování školního batohu nebo aktovky pro 13-letou šikovnou dívku 
z vícečetné rodiny, která si zaslouží podat pomocnou ruku. Máte-li takový, ozvěte se, pro-
sím, do konce července Kamile Smetanové, tel: 736 509 474. Děkujeme.

* * *
eXeRCiCie v SRPnU
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce zvou 
na exercicie (pro všechny) s P. Janem Szkanderou, které se 
uskuteční ve dnech 22.– 26. srpna 2017. Přihlásit se lze pro-
střednictvím e-mailu: info@premonstratky.cz do 14. 8. 2017.

VELEHRAD
30. 7 – 2. 8.  Duchovní cvičení pro všechny P. Miloslav Kabrda SDB
2. 8. – 6. 8.  Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety Mons. Aleš Opatrný 
20. 8. – 24. 8.  Duchovní cvičení pro všechny P. A. Dabrowski OFM 
20. 8. – 25. 8.  Duchovní cvičení pro vysokoškoláky P. Michal Altrichter SJ
Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, VELEHRAD 687 06, tel. 572 571 531, 
572 571 420, www.stojanov.cz


