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SLAVNOST
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Všemohoucí, věčný Bože,
tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii, 
Ro dičku svého Syna,
s tělem i duší do ne beské slávy;
pomáhej nám, ať celým svým životem 
směřujeme k nebi, aby se i na nás dovršilo dílo vykoupení. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků

ŽALM 45 Po své pravici máš Královnu ozdobenou ofi rským zlatem
V NEDĚLI 22. 8. BUDE VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA SBÍRKA NA OPRAVY
1: Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab                        2: 1 Kor 15,20-27a                       Ev.  Lk 1,39-56     
Ordinárium:  Břízovo č. 503         příští neděli Ebenovo  č. 504

Květ  růžový a opět bílý
jenž voní Bohem
a nikdy neuvadá
se vztyčil k nebesům
dnes otevřena jsou
té vůni zvláštní
by opsala svou dráhu Maria
od země do nebes
umlkly zvony
zazněl čas
již hoří slunce
Panna ta píseň nad oblaky
se Synem vítá se
utichl  vesmír               Anastáz Opasek



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
neděle   15. srpna  SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 „Na Kleopatru si lidé nanejvýš vzpomenou, s Marií však mluví“. Tak se zmiňuje 
holandský katechismus o jedinečnosti ženy, jejíž oslavení si dnes připomínáme. Církev je 
přesvědčena, že Maria je nám podobně jako Ježíš tak blízko, že o ní vyznává: „Maria je 
s duší i tělem v nebesích, to znamená, že žije stejným způsobem jako vzkříšený a oslave-
ný Kristus.
 Svátek Nanebevzetí Panny Marie v sobě skrývá pro nás radostné poselství. To, co 
dnes slavíme, nás na okamžik pozvedá z naší pozemské skutečnosti: Maria přestoupila 
práh nebe a umožnila tak první pohled do podivuhodné krásy nebe. To, co jí Bůh odkázal, 
je přislíbeno také nám. (Fermentum)
  

 Poutě k Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna

POUŤ K PANNĚ MARII 
NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ 

NEDĚLE 15. SRPNA 
MŠE SVATÁ 7.30 A V 10.30 hod.,  

SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ V 15 hod.  

ŠTÍTECKÁ POUŤ K PANNĚ MARII 
NANEBEVZATÉ 
V NEDĚLI 15. SRPNA. 

MŠE SVATÉ V 9.00 A 10.30 hod. 
SVÁTOSTNÉ  POŽEHNÁNÍ VE 14.30 hod. 

                  
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 mode-
rovat generální vikář diecéze královehradecké Mons. Josef Socha. 
Orel-jednota Zábřeh vás zve k účasti na této pouti. Odjezd autobusem z Valové 
ve 12.30 hod., cena 60 Kč. 

* * *
ORELSKÁ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ V NEDĚLI 22. SRPNA

Orel – jednota Zábřeh zařizuje autobusový zájezd na 
Orelskou pouť. Odjezd v neděli 22. srpna v 6.30 hod. 
z Valové, cena 200 Kč. 
Na zpáteční cestě bude zastávka v Dubu na Moravě. Při-
hlášky do 18. srpna 2004  u pani Ludmily Korgerové. 



ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH
Ve vlastní den svátku sv. Bartoloměje, v úterý 24. srpna, bude ve farním 
kostele celodenní adorace. 
Jednotlivé hodiny této adorace budou věnovány modlitbě na násle-
dující úmysly: 
 8.00 Začátek adorace, výstav Nejsvětější Svátosti, litanie
 8.30 Za uzdravení z vážné nemoci
 9.30 Mše svatá
10.30 Za obrácení dětí, které ztratily křestní víru a znovuna-

lezení důvěry v Ježíše Krista
11.00  Za šťastnou hodinu smrti
12.00 Za zemřelé příbuzné, přátele, farníky
13.00 Za ochranu před živelnými pohromami
14.00 Za postižené, nemocné a ty, kteří jim pomáhají (organizuje CHARITA)
15.00 Za požehnání pro město Zábřeh, představitele města, za odvahu k dob-

rým sousedským vztahům
16.00 Za rodiny, udržení manželské věrnosti, překonání krizí, požehnání a  

zdraví dětí
17.00 Za děti a mládež a jejich učitele. Za dobrou volbu povolání a za dobrého 

životního partnera 
18.00 Zakončení adorace 
Svátost smíření můžete v adorační den přijmout přede mší svatou od 8 hod. 

OSLAVA 250 LET FARNÍHO KOSTELA
v neděli po svátku sv. Bartoloměje

K pontifi kální mši svaté s otcem arcibiskupem při oslavě 
patrocinia farního kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze bude 
vytištěn program jako příloha Farních informací.

Liturgii mše svaté doprovodí Moravia Big band Zábřeh 
pod vedením Pavla Doubravy a Schola od sv. Jana Křtitele 
ze Šumperka s nastudovanou Hniličkovou jazzovou mší. 

Půl hodiny před vlastní liturgií bude mít komentovaný 
přípravný program Schola od sv. Bartoloměje.

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. 

Letošní putování na Vřesovou Studánku
V sobotu 28. srpna bude na Vřesové Studánce malá pouť. Poutní mše svatá 

bude  slavena ve 14.30 hod.  
Velká pouť na Vřesovou Studánku bude v sobotu 11. září. Mše svatá bude opět 

ve 14.30 hod. 



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.

SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh   10.460,-;  Zvole   3.260,-;  Svébohov   1.400,-;  Postřelmůvek   550,-;   Jedlí  1.850,-
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                                               P. František Eliáš
Ze Zábřeha byla dne 8. 8. 2004 předána částka na lepru 3.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh 
zaplať.                                                                                                                      Marie Zíková

POZDRAV ZE SANTIAGA DE COMPOSTELA
P. František Lízna, duchovní správce farnosti Vyšehorky, se na jaře 
tohoto roku vydal na pěší pouť do španělského poutního místa 
Santiaga de Compostela. Tento týden jsme dostali pohlednici 
s textem: 
„Až u hrobu sv. apoštola Jakuba na Vás všechny myslím v modlit-
bách. Přišel jsem sem ze Svaté Hory Příbram výhradně pěšky, po 106 
dnech, shodil 16 kg, ušel jsem 3.022 km. 
Mám s sebou seznam 164 jmen svých přátel a dobrodinců. Patříte 
mezi ně. Na každé etapě jsem vylosoval některé z těch, na které 
jsem zvláště pamatoval. Cestou jsem Vás však nevylosoval. Tím 
cennější je cíl cesty a modlitba v místech svatých.“          Žehná P. František Lízna 31. 7. 2004

MINSIONÁŘ Z HAITI V ZÁBŘEZE. Misionář P. ROMAN MUSIL z řeholního spo-
lečenství oblátů Panny Marie pobývá krátce na dovolené ve svém domovském klášteře 
Klokoty. Nedávno hovořil v Radiu Proglas o své práci na Haiti. Přijal pozvání do Zábřeha 
a do Zvole na neděli 22. srpna, kdy se s ním budete moci seznámit při bohoslužbě osobně. 
Zaujme-li vás jeho misijní práce, za čtrnáct dnů nato bude znovu v Zábřeze a ve Zvoli slavit 
mši svatou, při které bude vykonaná sbírka pro jeho misijní oblast.            P. František Eliáš
 

MILÁ NÁVŠTĚVA U ŠUBRTOVY KAPLIČKY
Přicházejí různí návštěvníci, ale ti, o kterých se chci zmínit jsou přece 
jen jiní. Často jsou vzdáleni stovky kilometrů od svých domovů a nyní 
pracují jen sto metrů od kapličky. Opravují most. Při chvilce čekání na 
beton zajdou do stínu a prohlížejí všechno, co je k vidění. Jeden z nich 
je „rezbárom“ a tak neunikly jeho pozornosti obě tváře na pietě. 
Snášejí vedro i mráz, aby v našem kraji postavili nové mosty a tunely. 
Za čas se budou stěhovat k Hněvkovu „lebo oni sú mostári“. Budou zde 
několik roků. Pomodleme se také za ně, kteří tu žijí v odloučení od ro-
din, i za jejich rodiny, aby jim Pán zachoval zdraví.       Alois Ehrenberger

 

Poděkování
Děkujeme všem, kdo jste v neděli 1.8. 04 v hojném počtu připutovali do Hoštejna a společ-
ně s námi oslavili svátek patronky našeho kostela sv. Anny. 
P. Petrík velice poutavě kázal o rodinách a jeho vtipné otázky: „Byl Adam v ráji šťastný?“, 
(které ovšem stojí za zamyšlení) nejednou rozesmály celé pozorně naslouchající společen-
ství. Z poutě si člověk může  odnést právě tolik, kolik dokáže a je schopen. Dou-
fám, že z té letošní jsme  všichni odcházeli s plnou náručí vyprošené-
ho požehnání pro své rodiny, a s plnou hlavou myšlenek k zamyšlení. 
Ať Vám všem Pán žehná a za rok zase nashledanou.  
Velké poděkování posíláme také rytmické schole ze Zábřeha, paní Tillové, 
která hrála na varhany a Markovi Hackenbergerovi za službu u oltáře.   Za farníky L. Diblík



POUTNÍ MÍSTA
Poutní místa jsou svědky křesťanské kultury národa. Z víry a úcty rostl vztah 
lidu k těmto místům důvěrného setkávání s Bohem. Duchovní zážitky pak umoc-
ňovaly lásku, která uměla být vynalézavá a obětavá, která často vedla k tvrdému 
sebezáporu, aby mohla být štědrá. Naše poutní místa jsou velmi rozdílná, některá 
umělecky bohatá, jiná lidově prostá až chudá. Některá se mohla rozvíjet ve všech 
dobách, jiná zase utrpěla násilí, či dokonce zanikla, aby znovu povstala v lepších 
časech. Dnešní návštěvník může být osloven zajímavou historií, či nádherou umě-
ní. Ze srdce však přeji každému, aby zakusil pravý příchod poutníka, který může 
být obdarován, který umí otevřít srdce, který dokáže odevzdat své starosti .. , aby 
prožil setkání, které mění srdce, občerstvuje, naplňuje nadějí i pokojem. A jestli 
bývalo zvykem z pouti přinést perníkové srdce, kéž se po návratu podaří obdaro-
vat všechny blízké tím, co naplňuje srdce poutníka po setkání s Bohem.
(Úvodní slovo Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, metropolity moravského z knihy
„Poutní místa Moravy a Slezska“ autora Františka Odehnala.) 

VELEHRAD - Pouť k Panně Marii Nanebevzaté a k sv. Cyrilu a Metodějovi
Počátky současného Velehradu sahají na začátek 13. století, 
kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě založený 
moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem v román-
ském stylu s vlivem rané gotiky. Rozsáhlý komplex spolu 
s konventním kostelem Nanebevzetí Panny Marie byl do-
končen ve čtyřicátých letech 13. století. Jeho pozdější osudy: 
r. 1421 vypálen moravskými husity, znovu obnoven v letech 
1587-1592, raně barokní přestavba v letech 1629-35; součas-
ná podoba pochází z přelomu 17. - 18. stol. 
V době církevních reforem císaře Josefa II. došlo ke zrušení cis-
terciáckého kláštera a svatyně plnila funkci farního kostela. Do-
chází ke značnému chátrání, kterému je v nejnutnější míře zame-
zeno v letech 1863-85, tedy v době miléniových oslav příchodu 
cyrilometodějské misie na Moravu r. 1863. V r. 1890 přicházejí 
na Velehrad jezuité, zřizují zde gymnasium a konvikt s názvem Papežská kolej Tova-
ryšstva Ježíšova na Velehradě. Areál prochází v letech 1935-39 rozsáhlou restaurací. 
V r. 1950 klášter opět zrušen, po čtyřiceti letech se r. 1990 znovu navrací řád To-
varyšstva Ježíšova (jezuité), aby v tomto významném poutním místě zajišťovali 
duchovní službu. Papež Pius XI. ocenil cyrilometodějský a unionistický význam 
Velehradu a r. 1927 udělil zdejšímu chrámu titul a výsady menší baziliky (bazilika 
minor). U příležitosti jubilea 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v r. 1985 věnoval papež 
Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto vysokou poctu obdrželo jen několik křesťan-
ských chrámů na světě. A dne 22. dubna 1990 uskutečnila se zde návštěva hlavy 
římskokatolické církve papeže Jana Pavla II. Památkou na tuto událost je obrovský 
kříž s jeho znakem stojící na nádvoří před bazilikou.      převzato z www.velehrad.cz



MINISTRANTSKÝ VÝLET DO ČER-
VENÉ VODY
V pátek 2. července 2004 se sešla na 
faře skupinka ministrantů a pod ve-
dením Marka Hackenbergera a Vojty 
Hýbla a vyrazili jsme  autem do Červené 

Vody. Na tamní 
faře jsme měli 
strávit víkend 
u P. Pavla Vag-

nera. V pátek jsme se teprve rozkoukávali a program probí-
hal jen na faře. Hráli jsme hry. V sobotu bylo docela zataženo, 

ale přesto jsme podnikli výlet na pevnost Bouda. Měli jsme 
i táborák, uspořádali jsme turnaj v kalču a vládla  přátelská 
nálada. V neděli jsme posílili řady ministrantů v tamním 

kostele a po mši jsme se začali chystat na zpáteční cestu. 
Výlet se vydařil a všem, kdo nám jej jakýmkoli způsobem umožnili patří poděkování.
                   Za zábřežské ministranty Honza Stejskal

CENY PRO VÝHERCE ZNÁMKAŘSKÉ SOUTĚŽE
Ceny výhercům známkařské soutěže jsme již rozdali, přesto nám jich 
ještě několik zbylo. Jsou to odměny pro lidi, kteří nám na sebe nenechali 
kontakt. Jedná se o Petru Unzeitigovou, Davida Diblíka a Marii Čmakalo-
vou. Diplomy a ceny jsou pro ně uschovány ve farní kanceláří u paní Lex-
manové, vyzvednout si je můžete  od pondělí 23. srpna.                                        Petr Krňávek

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ Žádáme rodiče, aby nečekali na září a přihlásili 
své děti během prázdnin. Před začátkem školního roku musíme přihlášky zpracovat a 
nahlásit na školy požadavky na výuku.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje. Pokud nepoužijete předtiš-
těného formuláře, nezapomeňte uvést kromě jména a příjmení dítěte také třídu a ško-
lu, kterou bude v příštím školním roce navštěvovat. Vyplněné přihlášky odevzdejte na 
faře (můžete i do poštovní schránky).                              za  farní kancelář H. Lexmanová

FOTOGRAFIE Z PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ jsou připravené k vyzvednutí na faře 
v Zábřeze (cena za jednu fotografi i 8 Kč).

K DNEŠNÍ SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. 
Hádejte, ve kterém roce a kým bylo toto dogma defi nováno. 
„Zvěstujeme objasňujeme a defi nujeme to jako Bohem zjevené dogma,  že neposkvr-
něná, vždy panenská Matka Boží Maria po uplynutí svého pozemského života byla 
s tělem i duší vzata do nebeské slávy.“ 
Nás, jako redakci letopočet  trochu překvapil. Můžete si tipnout jen tak pro sebe. Pokud si jste 
jisti, můžete hodit papírek s odpovědí do schránky na faře. V každém případě se správnou 
odpověď dozvíte příště.                                                                                                     red.

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 12. 8. 2004
Kontakt: luna.prispevky@post.cz     
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