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17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
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N
Í

Bůh nás slyší. 

Nezáleží na mnohých slovech o modlitbě, 

ale na slovech, která my sami říkáme Bohu. 

Kéž by vycházela ze srdce 

a kéž by se spolu s nimi modlil Boží Duch. 

Tehdy je Bůh slyší a nezapomene 

ani na jediné z nich. 

Tehdy nás bude poslouchat, 

dokud mu nevypovíme celý náš život. 

ze stolu Božího slova“

Bože, od tebe je všechna síla a svatost,
 ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
 skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, 
ať věcí stvořených užíváme tak,
 aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků

ŽALM 138 Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.
1: Gn 18,20-32             2: Kol 2,12-14     Ev. Lk 11,1-13      

Ordinárium:  Ebenovo č. 504   příští neděli latinské č. 509



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  26. července Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Adorační den farnosti Jedlí
úterý   27. července Památka sv. Gorazda a druhů
čtvrtek  29. července Památka sv. Marty
sobota  31. července Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC SRPEN 
Úmysl všeobecný - aby Evropská unie chápala, jak 
čerpat z dědictví křesťanství, které je podstatnou sou-
částí kultury a dějin Evropy.
Úmysl misijní - aby sílila a rostla jednota a spoluprá-
ce mezi institucemi, které aktivně pracují v misiích.
Úmysl národní - abychom lidi jiných ras a národností 
dokázali přijímat jako své bližní.

� SVÁTOST SMÍŘENÍ v neděli 25. července můžete v kostele sv. Bartoloměje 
přijmout od 17 hod.                                                                           P. František Eliáš

� POZVÁNÍ Z BOUZOVA. P. Josef Opluštil zve všechny zná-
mé tuto neděli 25. července na bouzovskou pouť u příležitost 
patronky Bouzova – sv. Máří Magdaleny. Pro poutníky, kte-
ří přijedou autobusem od Zábřeha do zastávky Bouzov-
-Doly, bude přistaven autobus. Ve hřbitovní kapli sv. 
Máří  Magdalény bude v 10.30 hod. slavena mše sva-
tá, kterou bude celebrovat generální vikář Mons. Mi-
lán Kouba. Svátostné požehnání  bude ve 14.30 hod. 
ve farním kostele (vedle fary). Od 15.30 jste pak zváni 
k pohoštění na farní dvůr, kde bude opékán beránek.                                                 
Na setkání se těší otec Josef

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI JEDLÍ, (ke které patří i Droz-
dov) bude v pondělí 26.července o svátku svaté Anny. Ado-
rační den začne mší svatou, slavenou v 8 hod. ráno. Po té 
bude vystavena NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST po celý den až do 
18 hod., kdy bude adorace zakončena společnou modlitbou. 
Bude vhodné, aby si každá rodina farnosti udělala tento den  
pro Pána Ježíše Krista čas. Bližší program bude upřesněn 
v neděli po mši svaté.

P. František Eliáš 
  

� ZA SVATÝM MIKULÁŠEM DO MALETÍNA se vypravíme v neděli 1. srpna. 
Mši svatou budeme slavit ve 14.30 hod.                                           P. František Eliáš



� POSEZENÍ U TÁBORÁKU NA ZAHRADĚ ORELSKÉHO DOMU V ROVEN-
SKU. KDU ČSL a Orel Rovensko vás srdečně  zvou  v sobotu 31. července  k po-
sezení u táboráku. K tanci a poslechu hraje F-band Klášterec. Tradiční domácí ku-
chyně a občerstvení zajištěno.                                                            Zvou pořadatelé

� KURZ PŘÍPRAVY NA MANŽELSTVÍ – PODZIM 2004
 Na podzim letošního roku se uskuteční další kurz přípravy na manželství. Je 
určen pro snoubence, kteří plánují církevní sňatek, nebo o něm v budoucnu uva-
žují. Termín kurzu: září–listopad (začátek 17. 9.). Kurz bude probíhat každých 
14 dní vždy v pátek od 17.30 do 19.30 hod. v sále arcibiskupské kurie, Biskupské 
nám. 2. Kurz je bezplatný. Zájem o kurz je třeba nahlásit dopředu na adresu: Cen-
trum pro rodinný život, tel. 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz. Na požádání 
poskytneme bližší informace. Plakátek je v příloze.

� ŠKOLA PARTNERSTVÍ – RAJNOCHOVICE
Centrum pro rodinný život a Centrum pro mládež 
pořádají od září 2004 ve středisku mládeže v Raj-
nochovicích školu partnerství, která je určena pro 
mladé lidi od 16 let výše. Jedná se o program vzdá-
lené přípravy na manželství a je nejen pro ty, kdo 
už mají známost, ale i pro ty, kdo jsou bez part-
nera. Škola partnerství probíhá formou pěti víkendových setkání od září do úno-
ra. Program víkendu tvoří přednášky (na téma křesťanského manželství a rodin-
ného života), diskuse, skupinová práce, rozhovory s knězem, hry a zábava. 
 Kontakt, bližší informace a přihlášky: ADCŽM  PŘÍSTAV,  768 71 Rajnocho-
vice 12, tel.: 573 391 156, e-mail: pristav@centrum.cz

� FOTOGRAFIE Z PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V ZÁBŘEZE si můžete 
vyzvednout v kanceláři fary od úterý 20. července. Cena za 1 kus 8 Kč. 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 18. ČERVENCE: Postřelmov 2.640 Kč, Lesnice 1.390 Kč, 
Dlouhomilov 3.530 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíční 
sbírka v Lesnici, v Postřelmově bude sbírka příští neděle věnována 
na obnovu kapličky sv. Františka. 

� TUTO NEDĚLI JE POUTNÍ SLAVNOST SV. JAKUBA, 
APOŠTOLA V LESNICI. Mše svatá bude jako obvykle slave-
na v 9:30 za doprovodu dechové hudby a chrámového sboru. 
Ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání při němž bude zpívat 
schola.                   P. Jiří Putala 



SBÍRKA  Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 10.640,-; Svébohov 2.800,- ; Jedlí 8.500,-; Zvole 3.210,-; Postřelmůvek 510,; 
Hoštejn 7.625; Lubník 794; Tatenice 1.480 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                      P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

OSLAVA 750 LET MĚSTA ZÁBŘEHA
A 250 LET FARNÍHO KOSTELA 

 Nedělní mše svatá s otcem arcibiskupem poslední neděli v srpnu, tedy 29.8. bude 
slavena na náměstí před kostelem v 9.00 hod. ráno. 
 Jak už bylo avizováno, bude třeba pomoci celou slavnostní mši svatou dobře zor-
ganizovat. Počítáme s účastí více jak tisícovky lidí. Organizaci noční přípravy po jar-
marku si vzal na starost Jaromír Herzig. Pořadatelům velí  Antonín Urban. Komentář a 
průvodní slovo k celé slavnosti si připraví Jiří Karger a Jana Kratochvílová s budoucím 
jáhnem Vratislavem Kozubem.
 S obětními dary ponesou zástupci obcí zábřežské farnosti jako výraz poděkování 
za úrodu (což je důvod hodů)  dary typické pro tu kterou obec. 
 Přede mší svatou vystoupí Schola od sv. Bartoloměje a doprovodí průvodní slovo 
komentátorů. Vlastní liturgii bude doprovázet zábřežské jazzové těleso Moravia  Big 
band, pod vedením Pavla Doubravy spolu s liturgickým zpěvem v podání Scholy od 
sv. Jana Křtitele ze Šumperka. 
 Sbírka při této mši svaté bude určena na  obnovu vitrážních oken ve farním kos-
tele sv. Bartoloměje. Sbírku budou provádět ministranti.       P. František Eliáš

� OPRAVY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE. Ihned po skončení oslav 
začínáme stavět lešení v kostele sv. Bartoloměje a tím započnou opravy oltá-
ře. Kdo bude ochoten pomoci, hlaste se v předstihu. Bude třeba zrestaurovat 
oltářní obrazy, opravit řezbářské prvky, ošetřit proti červotočům a dřevokaz-
ným houbám, opravit zlacení a případné další opravy, které nyní, ze země, 
není možno přesně zjistit. Doba opravy bude záviset na náročnosti práce re-
staurátorů. Rádi bychom  do adventu měli presbytář v pořádku.  

P. František Eliáš

� KERAMICKÉ ZVONEČKY k výročí vysvěcení našeho farního kostela si můžete již 
v předstihu zakoupit v prodejně Ledňáček. Cena za l kus 30 Kč.              Ludmila Macáková

� SČÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB 18. DUBNA 2004
DĚKANÁT ZÁBŘEH: Počet účastníků nedělních bohoslužeb: 3.701. Z toho počet mužů:
1.473; počet žen: 2.223;(nezatrženo 5); výdělečně činní:1.031; výdělečně nečinní 2.665; 
průměrný věk: 47,7; průměrný věk mužů: 44,7; žen: 50,3.
CELKEM ZA DIECÉZI: Počet účastníků nedělních bohoslužeb: 106.807. Z toho počet mužů:
39.968; žen 66.548; nezatrženo 291; výdělečně činných 32.825; nevýdělečně činných 73.61. Prů-
měrný věk 46,4, mužů 42,2, žen 49 roků.                  převzato z ACO 

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01  Zábřeh,  IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.   ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.



POUTĚ V SRPNU

POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
„Jedni poutníci přijížděli již ráno i jiní přijeli vlakem o půl desáté a odpoledne o půl dru-
hé hodině. Počet všech zábřežských poutníků možno odhadnout na 500 – 600. Při od-
jezdu vlaků z Hoštejna o půl sedmé a ve třičtvrtě na osm večer bylo vydáno 600 lístků, 
ponejvíce do Zábřeha. Svící  různé velikosti bylo darováno 146.  -  Tolik z his. pramenů 
rok 1931.
 Začalo léto, prázdniny se půlí a blíží se i hoštejnská  pouť, 
která se již tradičně koná  první neděli po sv. Anně. V letoš-
ním roce bude pouť v nejpozdějším možném termínu, a to 1. 
8. (docela to vyšlo, 25.7. nejde elektřina).
 A tak stejně jako v letech předešlých zveme Vás všechny, 
především maminky, babičky, ale i celé rodiny. Přijďte osla-
vit svátek sv. Anny babičky našeho Pána a maminky Panny 
Marie. Přijďte si vyprosit požehnání pro rodiny své, ale také 
pro všechny rodiny v našem národě – moc to potřebují. 
 S vděčností zveme také všechny loňské poutníky, vždyť 
ze sbírek o loňské pouti bylo zaplaceno celé nové okno. Je to 
okno, které nese symbol svátosti smíření a také malou cedul-
ku – věnovali poutníci ke sv. Anně 2003.  
 Poutní mše bude sloužit bývalý hoštejnský farář, P. Fran-
tišek Petrík (Fero) v 8.30  a v 10.30 hod. Odpoledne ve 14.30 
hod. bude uděleno svátostné požehnání. (Na obrázku jedno 
z nových vitrážních oken, pořízených v loňském roces motivem svaté Anny s Marií).
PS: Jestliže vše dobře dopadne, bude při mši sv. v 830 hod. požehnána nová křtitelnice 
z dílny akademického sochaře Petra Váni.                  Za hoštějnské farníky Luděk Diblík

ZMĚNY V POUTNÍ DEN: Tatenice: mše sv. v 10.30 hod, Kosov: mše svatá se ne-
koná.                            P. Jaroslav Přibyl 

DNY SE SVATOU KLÁROU VE ŠTERNBERKU
Středa 11. srpna  Slavnost sv. Kláry 
16.30 večerní chvály, 17.00 obřad Tranzitu, 18.00 slavnost-
ní mše svatá
STŘEDA 18. SRPNA SLAVNOST PŘIVÍTÁNÍ OSTAT-
KŮ SV. KLÁRY 
16 hod. večerní chvály, 16.45 přednáška, 17.45 obřad při-
vítání ostatků, 18 hod. mše svatá – celebruje otec Lukáš 
Šebák, provinciál OFM Cap.
Klášter sv. Anežky České, Opavská 27, 785 01  Šternberk 
u Olomouce



MARIÁNSKÁ POUŤ S KARDINÁLEM MEISNEREM 
V KRÁLÍKÁCH 15. SRPNA 2004
Mariánská pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 
v neděli 15. srpna 2004 se uskuteční na Hoře Matky Boží 
u Králík. Hlavním celebrantem pontifi kální mše svaté 
v 10 hodin bude kolínský arcibiskup Joachim kardinál 
Meisner. Odpoledne  ve 13.30 hod. se kardinál Meisner 
zúčastní besedy s věřícími, kterou bude moderovat gene-
rální vikář diecéze královehradecké Mons. Josef Socha. 

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ 
NEDĚLE 15. SRPNA 
MŠE SVATÁ 7.30 A V 10.30 hod.,  
SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ V 15 hod.  

HLAVNÍ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
KE SVÁTKU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
NEDĚLE  15. SRPNA

POUŤ ORLŮ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
NEDĚLE  22. SRPNA

POUŤ RODIN 2004 – SV. HOSTÝN
SOBOTA 28. SRPNA 2004
Pouť rodin je  příležitostí setkat se s živou církví v mimořádném prostředí  Sv. Ho-
stýna a sdílet společné hodnoty, radosti, starosti, problémy i naděje, jak je prožívá 
každá rodina. A k dobré pouti patří rozhodně vždycky jak dobrý duchovní pro-
gram, tak i  dobrá zábava. Obojí bude v sobotu 28. srpna 2004 na Sv. Hostýně při-
praveno po celý den. Dopolední část pouti rodin začíná v 10.15 hod. mší sv. pro 
děti, kterou bude celebrovat Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. 

POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU
 SOBOTA 28. SRPNA, MŠE SVATÁ 14.30 hod.

PATROCINIUM SVATÉHO BARTOLOMĚJE
A VÝROČÍ 250 LET KOSTELAV ZÁBŘEZE,
V NEDĚLI 29. SRPNA
MŠE SVATÁ V 9 hod. NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ


