
14. 8. 2022
Ročník XXIX číslo 33

20. 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, 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 40 Hospodine, na pomoc mi pospěš
1: Jer 38,4-6.8-10 2: Žid 12,1-4 Ev. Lk 12,49-53
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: 
„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si 
přeji, aby už vzplanul! V křest mám být po-
nořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! 
Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, 
říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška to-
tiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: 
tři proti dvěma a  dva proti třem. Budou 
rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, 
matka proti dceři a dcera proti matce, tchy-
ně proti snaše a snacha proti tchyni.“ 
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K EVANGELIU
Odhoďme všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, 
do kterého se člověk snadno zaplete, a vytrvale běžme 
o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježí-
še: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalos-
ti. (srov. Žid 12,1-2))
Jedna z  cyklistických rad říká: „Dívej se tam, kam 
chceš, aby kolo jelo, ne na to, čemu se chceš vy-
hnout. Kolo má zvláštní schopnost následovat tvůj 
pohled.“ Domnívám se, že tato zásada má mnohem 
širší platnost. Něco podobného čteme v listu Židům: 
„Mějme oči upřeny na Ježíše.“
Nevěnujeme příliš mnoho pozornosti tomu, čeho se 
bojíme? Možným komplikacím, překážkám, své sla-
bosti, hříchu, kterého se chceme vyvarovat? Neplatí 
podobně jako na kole, že když se na to budeme soustředit, tak do toho nakonec nabou-
ráme? Možná úskalí je dobré zaregistrovat, ale jen proto, abychom mezi nimi zahlédli 
a sledovali dobrou cestu. Upni svou pozornost na to, kam míříš. 
Mysli na Ježíše – cestu i cíl svého života.
Projedeš mnohem bezpečněji. Zdroj: vira.cz

PODHÁJSKA 17. 1. – 22. 1. 2023
Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. ve spolupráci s P. Fran-
tiškem Eliášem opět připravuje na leden 2023 pobyt v  termál-
ních lázních PODHÁJSKA. 

Cena je 10 600 Kč zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5x hotelové ubytování, po-
lopenzi, permanentní vstupenku do termálního bazénu. Součástí pobytu je každodenní 
mše svatá a malá ochutnávka vín s odborným komentářem P. Milana Palkoviče.
Přihlašovat se můžete v  kanceláři CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh nebo e-mailem 
na: info@awertour.cz, mobilní telefon 731 626 506.

 Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

SEMINÁŘ „OBNOVA V  DUCHU SVATÉM PODLE ERNSTA SIEVERSE“ začne po 
prázdninách. Zájemci se mohou hlásit, případně i ti, kteří již seminář absolvovali před 
více lety.
Přihlašovat se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze tel. 583 414 531,
 e-mail fazabreh@ado.cz

OD ZÁŘÍ ZAČNE TAKÉ PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ
Hlásit se mohou farníci od 15 roků výše, bez omezení věku. 
Přípravu povede P. František Ponížil.
Přihlašovat se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze: tel. 583 414 531,
 e-mail fazabreh@ado.cz
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Pondělí 15. srpna SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Nanebevzetí Panny Marie se začalo slavit v Jeruza-
lémě už od V. století. V dalším století jej začal slavit 
celý křesťanský Východ a  od VII. století byl slaven 
v Římě. Během pozdějších dob se Nanebevzetí Panny 
Marie stávalo nejčastějším titulem mariánských kos-
telů. Z velkých teologů byli výraznými představiteli 
této pravdy v první polovině VIII. století sv. German 
a sv. Jan Damašský. 
Dogmatické vyjádření pochází od papeže Pia XII. 

z 1. 11. 1950 a říká se v něm, že Panna Maria obdržela hned po odchodu z tohoto světa celou 
slávu, protože byla vzata do nebe s tělem i duší a nemusí čekat jako ostatní zemřelí na oslavení 
až na konci věků. Tímto byla potvrzena staletá víra křesťanů.
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 hod. a v 17.30 hod.

Úterý 16. srpna sv. Štěpána Uherského
Pátek 19. srpna  sv. Jana Eudese, kněze 
Sobota 20. srpna  památka sv. Bernarda, opata a učitele 

ADORAČNÍ DEN ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI
VE STŘEDU 24. SRPNA O SVÁTKU SV. BARTOLOMĚJE
Začneme mší svatou v 9.25 hod. Po skončení mše svaté si jed-
notlivá společenství rozdělí čas adorace před vystavenou Eucha-
ristií tak, aby byl farní kostel po celý den otevřený pro všechny, 
kteří se přijdou s díky, chválou i prosbami pomodlit před Nej-
světější svátostí.
Adorační den ukončíme mší svatou v 18.00 hod. 

PATROCINIUM A HODY V ZÁBŘEZE

Velký úklid před hody bude v úterý 23. srpna od 16.00 hod.
Předem děkujeme za pomoc. 

NEDĚLE 28. SRPNA
Mše svaté v 7.00 hod., v 8.30 hod. a v 18.00 hod. Svátostné požehnání ve 14.30 hod. 

POZVÁNKA NA FARNÍ DEN nejen pro farníky, ale i jejich přátele a známé. 
V neděli 28. 8. 2021 v 15.00 hodin vás zveme do zahrady za Katolický dům, kde budou 
připraveny hry pro děti a program pro dospělé. Zveme vás i na tradiční fotbalové utkání. 
Občerstvení je zajištěno, chcete-li přispět svými oblíbenými domácími dobrotami, budou 
vítány. O příjemnou hudbu k poslechu se postará cimbálovka.

Za farnost zve Pastorační rada
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VZPOMÍNÁME 
V den Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, 15. srpna 2021, byl Pánem 
života a smrti na věčnost povolán Mons. Antonín Pospíšil, dlouholetý 
přispěvatel Farních informací.
S vděčností vzpomínáme a děkujeme.

Červenovodsko            Červenovodsko

Sbírky z neděle 31. července a 7. srpna: Červená Voda 2.925 a 2.912; Písařov 1.173 a 1.340; 
Jakubovice 440 a 585; Janoušov pouť 2.280 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Na pouť ke cti sv. Josefa Kalasanského jste zváni v neděli 21. srpna do Moravského Kar-
lova. Poutní mše svatá začíná v 10.00 hod. 

Farnosti  spravované  z  dubicka

TŘEŠTINA – v pondělí 15. srpna v 18.00 hod. o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie jste 
zváni na mši svatou. Mši celebruje nový zábřežský kaplan P. František Ponížil. 

Farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z  neděle 7. srpna: Klášterec 2.700; Svébohov 2.100 + dar na potřeby kostela 
1.000 Kč; Jedlí 2.300 + dar na potřeby kostela 2.500 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ
Tuto neděli 14. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii Nanebevzaté do Svébohova.
Poutní mši svatou budeme slavit v 10.30 hod., svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.

postřelmovsko            postřelmovsko

O třetí neděli v srpnu 21. srpna bude mimořádná sbírka na opravy kostela: 
v Postřelmově (minule 5.743 Kč) a v Chromči (minule 5.000 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

Mše svaté o  Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v  pondělí 15. srpna v  Lesnici 
v 17.00 a v Postřelmově v 18.30 hodin. 

štítecko              štítecko              štítecko

Sbírky z neděle 7. srpna: Štíty 2.804; Horní Studénky 1.000; Cotkytle 375 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Tuto neděli v kostele zasvěceném Panně Marii Nanebevzaté ve Štítech bude v 9.00 hod. 
slavena POUTNÍ MŠE SVATÁ. 
Mše svatá bude ukončena svátostným požehnáním poutníkům. 
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lošticko              lošticko              lošticko

Sbírka z neděle 7. srpna: Loštice 4.024 Kč,  Moravičany 1.913 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

V pondělí o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie slavíme mše svaté: v Moravičanech 
v 17.00 hod. a v Lošticích v 18.00 hod.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA FAŘE V LOŠTICÍCH se bude konat v termínu od 22. 8. 
do 26. 8. 2022 na téma „Radosti a bolesti Panny Marie“. 
Cena tábora bude 70 Kč na den.
Přihlášky najdete v kostele na stolečku vzadu, vyplněné odevzdejte na faře. 
Pokud můžete a upečete na tábor nějakou buchtu, budeme vděční.

Těšíme se na vás. 

V novém školním roce začne příprava na biřmování. Přihlásit se mohou děti 
od 14 let, ale také všichni dospělí, kteří mají o přijetí této svátosti zájem. 

Příspěvek na Farní informace. V tiráži se můžeme dočíst, že Farní informace jsou ne-
prodejné. Neprodáváme je, ale i  tak jejich vyrobení něco stojí. Do této doby se v ceně 
FI zobrazovali pouze náklady na tisk. Od dubna tiskárna používá novou metodu, tisk 
je kvalitnější, a znatelně se zvedla i cena papíru. Od srpna letošního roku skončil také 
pracovní poměr redaktorky FI s olomouckým arcibiskupstvím. Pokud chceme zachovat 
Farní informace, potřebovali bychom do ceny FI započítat i redakční práci a to ve výši 
1 Kč na výtisk. Celkové náklady na jeden výtisk jsou tedy 3,50 Kč. Doporučený dobro-
volný příspěvek na FI je 4 Kč.

Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z  neděle 7. srpna: Tatenice 1.830; Lubník 1.040; Hoštejn 1.100; Kosov 900 Kč.  
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

POUŤ KE SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE bude na Koruně v neděli 
14. srpna v 15.00 hod. 

FARNÍ DEN V TATENICI 
Na farní den jste do Tatenice zváni v  neděli 28. srpna. Slavení farního dne začne mší 
svatou v 14.00 hod. Po skončení mše svaté se přesuneme na farní dvůr. Občerstvení je 
zajištěno. Čeká nás tradiční program jako v minulých letech, který může pozměnit pouze 
počasí. Při dobrém počasí zakončí farní den po půl deváté ohňostroj.

Všichni jste srdečně zváni.

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: sobota 27. srpna Lubník mše svatá s  nedělní platností 
v 18.30 hod. (v neděli nebude); neděle 28. srpna Kosov 8.00 hod., Hoštejn 9.00 hod.
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Farnost  zvole              Farnost  zvole

Sbírka ve Zvoli z neděle 7. srpna byla 4.770 Kč, dar na komunitní centrum 5.000 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

ŽEHNÁNÍ BYLIN V  MALETÍNĚ. Tuto  neděli 14. srpna na 
závěr mše svaté v předvečer Slavnosti Nanebevzetí Panny Ma-
rie požehnám čerstvé i  sušené byliny těm, kteří si je nasbírali 
a k požehnání přinesli. 
Požehnání souvisí s  následující Slavností Nanebevzetí Panny 
Marie.

Už ve starozákonní knize Sirachovcově se píše: Hospodin stvořil léčivé byliny ze země a ro-
zumný člověk se jich neodříká. Jimi Hospodin léčí a tiší bolest, lékárník z nich připravuje lék, 
aby Hospodinovy skutky nevymizely a na zemi byl stále jeho pokoj.

POUŤ DO RENESANČNÍCH KOSTELŮ NAŠEHO OKRESU 
V úterý 16. srpna můžete vyrazit s farností Zvole na další 
pouť. Cílem tentokrát budou renesanční kostely našeho 
okresu. Začneme v  Sobotíně u  hrobu řeholnice Marie 
Paschalis, která byla blahořečena 11. června 2022 v pol-
ské Vratislavi. 
Pokračovat budeme v  Maršíkově, ve Velkých Losinách, 
kde budeme slavit mši svatou, dále navštívíme Žáro-
vou a Brannou, kde se na závěr pouti můžete občerstvit 

v místní cukrárně staroměstskou trubičkou. Odjezd v 8.00 hod. ze Zvole.
Cena včetně společného oběda 500 Kč. Přihlašujte se u paní Věry Keprtové, tel. 723 693 084. 

MARIA PASCHALIS JAHN, CSSE. Marie Magdalena Jahn byla prvním ze čtyř dětí Karla 
Edwarda Jahna a Berty roz. Kleinové. V roce 1937, když jí bylo 21 let, vstoupila do kláštera 
šedých alžbětinek, noviciát začala 3. října 1938, 19. října 1939 složila první sliby a přijala 
řeholní jméno Maria Paschalis. V letech 1939–1942 se v Kluczborku a Hlubčicích starala 
o děti a přestárlé. Od roku 1942 působila v Nyse. Když Nysu v březnu 1945 obsadila sovět-
ská vojska, utekla se svými svěřenkami do Sobotína. I do Sobotína přišla sovětská vojska. 
Jeden z ruských vojáků začal po sestře Marii Paschalis vyžadovat, aby „šla s ním“. Sestra to 
odmítla s poukazem na to, že je zasvěcená osoba a odmítnutý voják ji zastřelil. Krátce po 
smrti začala být nazývána „bílou růží z Čech“.

Máte doma staré židle, židličky, štokrlata, lavice, lavičky, které byste mohli darovat na 
farní zahradu ve Zvoli? Blíží se čas slavnosti DOŽÍNEK, na které vás už v tuto chvíli zve-
me, kdy budete moci v zákoutích farní zahrady posedět. Čím více židliček, stoliček, sedá-
tek a stolků (mohou být i poškozené, dovedeme si je opravit 
a upravit), tím víc možností v klidu se na dožínkách uvol-
nit a v duchu poděkovat i za svoji „osobní úrodu“.  Pokud 
můžete něco z toho  postrádat a věnovat, kontaktujte orga-
nizační tým na tel. 723 693 084.



7

LETNÍ KINO. Spolek Zvolská čtyřka ve spolupráci s Biografem Láska vás sr-
dečně zvou na komedii SRDCE NA DLANI. Letní kino se uskuteční ve čtvrtek 
18. srpna ve 20.00 hod. na farní zahradě. Za nepříznivého počasí v sále komu-
nitního centra. Vstupné 80 Kč, kinokavárna od 19.00 hod.

  

APOŠTOLSKÁ CESTA DO KANADY
Homilie papeže Františka na svátek 

svatých Jáchyma a Anny, Edmonton, Ka-
nada, 26. července 2022. Redakčně zkrá-
ceno. 

V  den svátku Ježíšových prarodičů 
Jáchyma a Anny.  

Díky prarodičům jsme dostali po-
hlazení z historie, která nás předcházela: 
naučili jsme se, že dobrota, něžná láska 
a  moudrost jsou pevnými kořeny lid-
ství. Právě v domovech našich prarodičů 
mnozí z nás vdechovali vůni evangelia, sílu víry, díky níž se cítíme být doma. Díky nim 
jsme objevili onen druh „důvěrně známé“ víry, víry domácí. Protože právě tak se víra zá-
sadně předává, doma, prostřednictvím mateřského jazyka, s  láskou a povzbuzením, péčí 
a blízkostí.

To jsou naše dějiny, jejichž jsme dědici, a které jsme povoláni uchovávat. Jsme dětmi, 
protože jsme vnuky. Naši prarodiče v nás svým způsobem života zanechali jedinečnou sto-
pu; dali nám důstojnost a důvěru v sebe sama i v druhé. Obdarovali nás něčím, co nám ne-
může být nikdy odebráno a co nám zároveň umožňuje být jedineční, originální a svobodní. 
Od našich prarodičů jsme se naučili, že láska není nikdy vynucená; nikdy nezbavuje druhé 
jejich vnitřní svobody. Takto milovali Jáchym a Anna Marii a Ježíše; a takto milovala Maria 
Ježíše, láskou, která ho nikdy nedusila ani nedržela zpátky, ale doprovázela ho v  přijetí 
poslání, pro které přišel na svět. Snažme se to naučit jako jednotlivci i jako církev. Kéž se 
naučíme nikdy netlačit na svědomí druhých, nikdy neomezovat svobodu lidí kolem nás, 
a především nikdy neselhávat v lásce a úctě k těm, kteří nás předešli a jsou svěřeni do naší 
péče. Jsou totiž vzácným pokladem, který uchovává dějiny větší, než jsou oni sami.

Kromě toho, že jsme dětmi historie, kterou je třeba zachovat, jsme také autory historie, 
která se teprve bude psát. Každý z nás může poznávat sám sebe, kým a čím je, poznamenán 
světlem i stíny a láskou, které se nám dostalo nebo nedostalo. To je tajemství lidského živo-
ta: všichni jsme něčí děti, zplozené a formované někým jiným, ale když se staneme dospě-
lými, jsme také povoláni dát život, být otcem, matkou nebo prarodičem někomu jinému. 
Když přemýšlíme o tom, jakými lidmi jsme dnes, co chceme udělat sami se sebou? Prarodi-
če, kteří tu byli před námi, staří lidé, kteří pro nás měli sny a naděje a přinesli pro nás velké 
oběti, nám kladou zásadní otázku: Jakou společnost chceme budovat? Z rukou těch, kteří 
nás předešli, jsme toho tolik dostali. Co naopak chceme odkázat těm, kteří přijdou po nás? 
„Růžovou vodu“, tedy zředěnou víru, nebo naopak živou víru? Společnost založenou na 
osobním zisku, nebo na bratrství? Svět ve válce, nebo svět v míru? Zdevastované stvoření, 
nebo domov, který je i nadále pohostinný? Zdroj: vaticananews



Sbírky z neděle 7. srpna: Zábřeh 18.920; Rovensko 1.084 Kč.
DARY: na Rádio Proglas 500, na TV NOE 300, na potřeby farnosti 13.000, na misie 500 Kč.  
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHaritativní  sluŽba  církve  v  dĚkanátu

MODLITBA ZA UKRAJINU 
V  rámci adoračního dne farnosti Zábřeh (středa 24. 8.) se 
od 15.30 hod. sejdeme v  kostele sv. Bartoloměje, abychom 
s  Ukrajinci žijícími v  našem regionu krátkou společnou 
modlitbou děkovali a zároveň prosili za zemi a její obyvatele, 
kteří jsou v současnosti sužováni válečným konfl iktem.   
Středa 24. 8. je současně také dnem, kdy si Ukrajinci připomínají 
vyhlášení nezávislosti své země přijetím Deklarace vyhlášení 
nezávislosti Ukrajiny. I my přejeme lidem této země, aby mohli 
opět žít v míru a také ve svobodě.  
Po modlitbě jsme srdečně zváni do Levandulové kavárny na ochutnávku pelmeňů (tradiční 
ukrajinské jídlo) a k poslechu ukrajinských písní. Děti zveme na malování na obličej.
Více informací i o dalších integračních a adaptačních akcích pořádaných pro ukrajinské 
uprchlíky najdou zájemci na webu https://zabreh.charita.cz/ukrajina/

  

DEN NEZÁVISLOSTI UKRAJINY 
Znění deklarace vyhlášení nezávislosti Ukrajiny bylo přijato ukrajinským parla-

mentem 24. srpna 1991. Následně bylo 1. prosince 1991 stvrzeno všelidovým hlasová-
ním o nezávislosti na Sovětském svazu s výsledkem 90,32 procent proti 7,7 procentům 
oprávněných voličů při 84% účasti. Ukrajinu jako nezávislý stát první uznalo 2. prosince 
1991 Polsko a Kanada a potom ještě ten den i prezident Ruské sovětské federativní soci-
alistické republiky Boris Jelcin. Následovaly další státy a na konci roku 1991 už Ukrajinu 
uznalo 68 států, na konci roku 1992 to pak bylo 132 států. Red.
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Nejen 15. srpen, ale také předcházející víkend bude ve spoustě farností a poutních míst 
patřit oslavám svátku Nanebevzetí Panny Marie.

Církev a mladí lidé
Jak najít cestu k mladým lidem? Co dnes potřebují slyšet a co jim pomáhá, aby se stali 
součástí společenství církve?

Modlitba za úsvitu
Více než jindy se můžeme obdivovat kráse Božího stvoření. Prázdninové výlety nás vedou 
na rozličná místa, můžeme se modlit v lesních houštinách, na vrcholcích hor, pod hvězdami 
a také – za svítání.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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redakce - H. Lexmanová
Vychází nákladem 1.270 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.


