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21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; 
uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom,
co slibuješ, aby uprostřed proměn v tohoto světa 
naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků

ŽALM 117  Jděte do celého světa a hlásejte evangelium
TUTO NEDĚLI 22.8. BUDE VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA SBÍRKA NA OPRAVY

1: z 66,18-21                         2: Žid 12,5-7.11-13                  Ev. Lk 13,22-30
       

Ordinárium:  Ebenovo  č. 504     latinské č. 509

Zajímá nás ještě otázka, 
jestli budeme zachráněni? 
Víme, jestli jsme „venku“ 
nebo „uvnitř“? 
Zřejmě se cítíme jistí; 
vždyť jsme dětmi Církve 
a společenství svatých. 
Mnozí však stojí venku, 
hladoví po chlebě 
a prokřehlí bez lásky, 
protože pro ně 
„není uvnitř místo“. 

„ze stolu Božího slova“



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý   24. srpna  SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE,  apoštola
pátek   27. srpna   Památka sv. Moniky
sobota  28. srpna   Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH
 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 znovunalezení dů-

věry 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, 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. 

OKÉNKO PRO ŽIVOTNÍ NESPOKOJENCE  -  TY STARÉ DOBRÉ ČASY
Kdykoliv nás postihne nějaké trápení či soužení, je to pro nás napomenutím i výstrahou. 

Neboť ani sama naše svatá Písma nám neslibují pokoj, bezpečí, klid. Evangelium nezaml-
čuje ani soužení, trápení a pohoršení. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. (Mt 10,22). 
Co vlastně dobrého kdy přinesl tento život už od doby prvního člověka? Od tehdy člověk 
propadl smrti, od tehdy ho stihla kletba, z níž nás vysvobodil až Kristus Pán. 

Nemáme však, bratři, reptat, jako někteří reptali, jak říká apoštol, a umřeli za to na hadí 
uštknutí. (1 Kor 10,10) Co tak neobvyklého, bratři, postihuje právě teď lidské pokolení, čím 
by netrpěli již naši předkové? A kdy musíme trpět něco takového, o čem víme, že to postih-
lo už je? Jistě shledáváš, že lidé reptají na svou dobu, že prý to bylo za dob našich rodičů 
lepší. Kdyby se mohli vrátit zpět do časů svých rodičů, i tam by reptali. Určitě si myslíš, že 
ty minulé časy byly dobré; jen proto, že už ti nepatří, proto jsou dobré. 

Jsi-li už zbaven kletby, uvěřil-lis už v Božího Syna a znáš-li už svatá Písma a byl jsi 
v nich vychován, divím se, že si můžeš myslet, že Adam žil v lepší době. I tvoji rodiče nesli 

Adamovo břímě. Je to přece ten Adam, kterému bylo řečeno: 
V potu tváře budeš jíst chléb, s námahou budeš obdělávat zemi, ze 
které jsi byl vzat, trní a bodláčí ti bude plodit. (Gen 3,19.18) To 
si zasloužil a to má, stihlo ho to podle spravedlnosti Božího 
soudu. Proč tedy považuješ minulou dobu za lepší než tu, 
ve které žiješ? Od prvního Adama až k Adamovi dneška jen 
práce a pot, trní a bodláčí. Nebo jsme zapomněli na potopu? 
Zapomněli jsme na kruté doby hladu a válek? Je o tom přece 
psáno proto, abychom ani teď v přítomné době nereptali proti 
Bohu. Jakéže to tedy byly časy? Což se všichni, když o nich 
slyšíme nebo čteme, nechvějeme hrůzou? Měli bychom tedy 
za naši dobu spíše děkovat, než na ni reptat. 

          biskup sv. Augustin (Aurelius Augustinus, 354-430 n.l.)



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

Program pontifi kální mši svaté s Otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem při oslavě patrocinia farního kostela sv. Bartoloměje 

v Zábřeze bude vytištěn jako příloha FI.
Liturgii mše svaté doprovodí Moravia Big band Zábřeh pod vedením 

dirigenta Pavla Doubravy a Schola od sv. Jana Křtitele ze Šumperka 
s nastudovanou Hniličkovou jazzovou mší. 

Půl hodiny před vlastní liturgií bude mít komentovaný příprav-
ný program Schola od sv. Bartoloměje.

A ještě dříve, hned půl hodiny po půlnoci ze soboty na neděli 
je potřeba dvaceti ochotných farníků, kteří pomohou přestavět 
lavice tak, aby víc jak tisíc účastníků slavnostní bohoslužby 
mohlo bezpečně sedět. Ochotní obětavci, hlaste se urychleně na 
faře.                                                                         P. František Eliáš

Letošní poutě na Vřesovou Studánku
V sobotu 28. srpna bude na Vřesové Studánce malá pouť. Poutní mše svatá bude sla-
vena ve 14.30 hod.
Velká pouť na Vřesovou Studánku bude v sobotu 11. září. Mše svatá bude opět ve 14.30 
hod.                                                                                                             P. František Eliáš

POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ
Spolek Metoděj Zábřeh a OREL jednota Zábřeh pořádají v úterý 7. září 2004 poutní 
zájezd do Varty a Vambeřic. Odjezd v 6 hodin z Valové, po cestě zastávka v Klodsku. 
Přihlášky přijímá: Josef Klimek, Katolický dům Zábřeh, tel. 583 412 108, SMS 731 465 
717, e-mail: spolek.metodej@tiscali.cz, nebo Ludmila Korgerová, tel. 583 414 512.

SVÉBOHOVSKÁ DRAKIÁDA SE BLÍŽÍ
Myslíte si, že je na stavění draků příliš brzy? Omyl! Svébohovská drakiáda 
je už za dveřmi. V. ročník proběhne v neděli 12. září.   

   Na vaši účast se těší „svébohovští“

SVÉBOHOV STÁLE POSTRÁDÁ 3-4 m2  TÉTO DLAŽBY. 
NELEŽÍ NĚKDE ZBYTEČNĚ?

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SVÉBOHOV se  sejde ke svému jednání ve čtvrtek 
26. srpna v 19 hodin.                                                                                     P. František Eliáš

K SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (správná odpověď k FI č. 33). 
„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.“ (Pius XII., 1. listopadu 1950)



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 7.590;    Zvole 3.960;   Svébohov 6.830;   Postřelmůvek 400;   Jedlí 1.700 Kč
Dary: zábřežská farnost 1.000 a 5.500 Kč; Zvole 5.000 Kč na likvidaci lepry a 5.000 Kč 
na Svatý Hostýn. 
Tatenice 1.160; Hoštejn 7.017 + 3.000 dar (na opravy); Lubník 500 Kč 
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                          P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK 
V pátek 27. srpna 2004 se od 20 hod. uskuteční v kostele sv. Tomáše Becketa 
v rámci programu 30. Mohelnického dostavníku „Večer s křesťanskou pís-
ní“. Vystoupí zde brněnská skupina TEREBINT.
V sobotu 28. srpna 2004 dopoledne od 9 hod. vystoupí na hlavní scéně 
Dostavníku v městských sadech „zástupce“ Radia Proglas - skupina KO-
ŇABOJ z Vyškova. S organizátory Mohelnického dostavníku již léta 
úspěšně spolupracuje jak Radio Proglas, tak Telepace Ostrava. Program 
letošního jubilejního Mohelnického dostavníku je opravdu bohatý (viz. www.mohel-
nickydostavnik.cz). Nedělní ráno je od 7.30 hod. věnováno katolické mši pro návštěv-
níky Dostavníku, která se uskuteční jak jinak než v přírodě - v mohelnickém lesopar-
ku. O hudební doprovod se postará Schola sv. Tomáše Becketa posílená o kamarády 
z Dubicka.                                                         Pavel Nenkovský – organizátor Dostavníku

SBÍRKA NA OPRAVY U 15. 8.:  Štíty 4.070; Cotkytle 1.030; Horní Studénky 950 Kč

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ. V kostelích spravovaných ze Štítů jsou od této ne-
děle k dispozici přihlášky pro děti do náboženství. Podobně jako vloni je pro ty, kteří 
se dosud této výuky neúčastnili. Formuláře budou poblíž Farních informací. Vyplněné 
možno vhodit do schránky na faře ve Štítech. Podobně odhlášky. Děti, které mají 
učebnice ještě od minulého roku, mi je mohou vrátit do schránky na faře.

DOVOLENÁ. Po dobu mé nepřítomnosti je možné se obrátit na faráře Červené Vody 
724092451, Postřelmova 603747898, či do konce srpna na novokněze Josefa Rýznara. 
737544834                                                                                                        otec Radomír

Blahopřání
V SRPNU OSLAVILA ŠEDESÁTÉ NAROZENINY

PANÍ OTÝLIE VALENTOVÁ,
HOSPODYNĚ A KOSTELNICE ZVOLSKÉ FARNOSTI. 

DĚKUJEME ZA JEJÍ OBĚTAVOU PRÁCI A DO DALŠÍCH LET 
PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ.   

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO


