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22. 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

Bože, v tobě je plnost všeho dobra;
vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost,
ať v nás roste a trvá všechno dobré. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků

ŽALM 68 

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka 
1: Sir 3,19-21.30-31        2: Žid 12,18-19.22-24a                       Ev. Lk 14,1.7-14 

Neboť, kdo je větší:

ten, kdo sedí za stolem,

či ten, kdo obsluhuje?

Zdali ne ten,

kdo sedí za stolem?

Ale já jsem mezi vámi

jako ten, který slouží.
Lk 22,27



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

Pontifi kální mše svatá s Otcem arcibiskupem Janem Graubnerem při 
oslavě patrocinia farního kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze začne 
v 9 hod. na Masarykově náměstí.
Liturgii mše svaté doprovodí Moravia Big band Zábřeh pod vede-
ním dirigenta Pavla Doubravy a Schola od sv. Jana Křtitele ze 
Šumperka. Tato hudební tělesa spolu nastudovala  Hniličkovu 
jazzovou mši. 

MUZEUM VE VĚŽI BUDE OTEVŘENO: 
V SOBOTU 28. SRPNA  15 – 22 hod., V NEDĚLI 29. SRPNA 
10.30 – 12.00 hod. 

KOSTEL SVATÉHO BARTOLOMĚJE BUDE OTEVŘEN
V SOBOTU 28. SRPNA 8.30 – 18.00 hod., V NEDĚLI PŘEDE MŠÍ SVATOU A PO MŠI 
SVATÉ DO 12 hod.

* * *
MŠI SVATOU NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU za všechny prvňáčky, žáky, 
studenty a jejich učitele budeme slavit v zábřežském farním kostele ve středu 1. září 
v 17.30 hod.                                                                                                       P. Ján Čukáš 

SETKÁNÍ  KATECHETŮ,  poprvé v nadcházejícím školním roce, bude první čtvrtek 
v září, to je 2. září. Sejdeme se v 19 hod. v kostele sv. Bartoloměje ke slavení mše svaté. 
Po skončení mše bude program pokračovat na faře.                              P. František Eliáš

SVÁTOST SMÍŘENÍ, jako každý první pátek v měsíci, můžete v kostele sv. Bartolo-
měje přijmout 3. září od 15.30 hod.                                                         P. František Eliáš

KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ. Se začátkem školního 
roku začne opět i Kurz přirozeného plánování rodičovství. Začneme v neděli 5. září ve 
14 hod. na faře v Zábřeze. První lekce je zdarma a nezavazuje k účasti na celém kurzu. 
Bližší informace: manželé Sittovi, tel. 583 411 115. 

ZA SVATÝM MIKULÁŠEM DO MALETÍNA se vypravíme v neděli 5. září. Mši sva-
tou budeme slavit v 15 hod.                                                                      P. František Eliáš

V RÁMCI HUDEBNÍHO FESTIVALU, který probíhá každý podzim pod záštitou 
Arcibiskupství olomouckého, jste v pondělí 6. září v 18.30 hod. zváni na KONCERT 

do  kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze. Zazní skladby pro trubku a 
varhany v podání Vladimíra Rejlka - trubka a Vladimíra Roubala 
- varhany.
Bývalí účastníci exercicií v Praze na Loretě, si jistě vybaví nevšed-
ní zážitek ze Strahovského kláštera premonstrátů, kde měli mož-
nost obdivovat umění varhaníka Vladimíra Roubala.
Stejný koncert se rovněž v pondělí 6. září  od 16.30 hod.uskuteč-
ní ve svébohovském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.



MISIE NA HAITI
Minulou neděli přijal pozvání do naší 

farnosti otec Roman Musil z řádu oblátů, 
který působí druhým rokem v misijní ob-
lasti - na středoamerickém ostrově Haiti. 
Požádal jsem ho, jestli by nám nepřiblížil 
práci misionáře na tomto ostrově:

Haiti je stát ve střední Americe, který se 
svou rozlohou zhruba rovná rozloze Moravy, 
ale na tomto území žijí 2 miliony obyvatel. 
Tento stát je nejchudší z celého amerického 
regionu a je jedním z nejchudších států svě-
ta. Obyvatelstvo je z drtivé většiny tvořeno 

potomky afrických otroků, kteří sem byli přiváženi za nadvlády Francouzů a Španělů. 
Na Haiti se mluví francouzsky, ale pro běžnou mluvu se  používá kreolština, což je 

jazyk, který má své kořeny v Africe. „Když jsem odjížděl na Haiti, měl jsem za sebou 
jen několikaměsíční kurz francouzštiny, kreolsky jsem se naučil až na Haiti v jednom 
dětském domově,“ popisuje své počáteční trable s jazykem P. Roman. 

Otec Roman působí ve farnosti na mořském pobřeží, jejíž název by se dal do češtiny 
přeložit jako Zátoka slepic. Má na starost 7 kaplí v okruhu několika kilometrů. Na 
Haiti jsou lidé přirozeně věřící (narozdíl např. od Evropy). Věřit v Boha se pokládá za 
samozřejmost. Kněz má velkou autoritu. „Když mě přišel kněz ze sousední farnosti 
představit, lidé mě přijali s velkým nadšením -  téměř tři čtvrtě hodiny trvajícím po-
tleskem,“ vypráví P. Roman. Kněz je ve svém působišti nejvzdělanější a nejváženější 
osobou, a tudíž plní nejen funkci kněze, ale lidé k němu chodí se všemi svými pro-
blémy- zdravotními, osobními, se spory mezi sebou. Kněz zde plní i roli stavebníka 
a mnoha jiných profesí. 

Otec Roman provozuje ve své farnosti i církevní školu. Její kapacita je 250 dětí, 
které učí 9 učitelů, jak z řad místních lidí, tak i řádové sestry. Na škole se platí školné 
- 30 dolarů na školní rok. Za tyto peníze se platí učitelé, kupují se knížky pro děti a je 
z nich hrazena i jednoduchá strava. Toto jídlo bývá někdy to jediné, co děti za den sní. 
Narozdíl od našich dětí se děti na Haiti do školy těší. Rozdílný je i systém školství: po 
absolvování prvních 6 tříd děti skládají tzv. certifi kát, poté pokračují, pokud mohou, 
ve školní docházce na další 3-4 roky. Toto je pro drtivou většinu dětí konec vzdělávání. 
Střední školy existují jen v několika velkých městech a na vysoké školy se dostanou 
jen děti elity. Učitelem na základní škole se může stát každý, kdo ji sám absolvoval. 
Vyučování ve farnosti P. Romana se odbývá z části na faře, zčásti v kostele. Na dostav-
bu školy nemá zatím P. Roman dostatek fi nancí. Stavba je velmi nákladná, protože 
stavební materiál se musí dovážet z USA. 

Bylo by toho ještě hodně, co by se dalo o Haiti napsat. Za reportáž o životě na Haiti 
děkuji a přeji P. Romanovi hodně Božího požehnání v jeho práci.              Petr Krňávek
V neděli 5. září se opět sejdeme s P. Romanem při slavení mše svaté v Zábřeze a ve 
Zvoli. Sbírky v těchto farnostech budou určeny na misie na Haiti. 

ŽEHNÁNÍ NOVÉ KŘTITELNICE V HOŠTEJNĚ. Žehnání křtitelnice je význam-
nou událostí v životě farnosti. Křtitelnice je místem našeho znovuzrození z vody 
a z Ducha Svatého. Srdečně vás všechny zveme na mši svatou v neděli 5. září v 9.00 
do Hoštejna. Křtitelnici požehná zábřežský děkan P. František Eliáš. V důsledku 
toho budou změny mší svatých: sobota 4. 9. v Kosově v 18.00; neděle 5. 9. Hoštejn 
9.00, Tatenice 10.45 hod.                                                                      P. Jaroslav Přibyl
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh   14.020;   Zvole   4.360;   Svébohov   2.600;   Postřelmůvek   460;    Jedlí   8.050 Kč
Dary: farníci z kaple v Rovensku 12.000 Kč na opravu svatostánku kaple. 
Tatenice 1.530; Hoštejn 760; Lubník 784 Kč 
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                                               P. František Eliáš

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Štíty - pondělí 11.15 (3.ročník), 12.05 (4.- 6.ročník), 13.00 (7.- 9.ročník). Sejdeme se poprvé 
v pondělí 13.9. postupně s každým ročníkem u plastik před ředitelnou. Děti z 1.a 2. ročníku 
přijdou spolu s třeťáky (v 11.15) a podle jejich počtu se dohodneme na času jejich výuky.
Cotkytle - pondělí 14.15 na faře - všechny ročníky (1.-3.).
Horní Studénky - výuka by měla probíhat podobně jako vloni - případně upřesní katecheta 
Petr Rýznar.                                                                                                              otec Radomír

� SBÍRKA Z NEDĚLE 22. SRPNA: Postřelmov 2.650 Kč, Lesnice 1.430 Kč + 1.000 Kč dar, 
Dlouhomilov: 1.690 Kč.

� 1. MŠE SVATÁ PRO DĚTI na úvod školního roku bude v pátek 3. září v 18 hodin v Po-
střelmově. Srdečně zveme všechny školáky i jejich učitele.

� PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2004-05 si můžete vzít v kostele, 
případně na faře. Prosím o jejich odevzdání do konce srpna.

� SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE oslavíme v Brníčku v neděli 12. září. Při boho-
službě, která začne v 11.00 hodin požehná Mons. Milán Kouba, generální vikář Olomouc-
ké arcidiecéze nový prapor obce a také budou spuštěny nové věžní hodiny 

� V SOBOTU 18. ZÁŘÍ NÁS OTEC ARCIBISKUP JAN ZVE NA POUŤ DO OLO-
MOUCKÉ KATEDRÁLY, KDE BUDOU VĚŘÍCÍ ZÁBŘEŽSKÉHO A ŠUMPERSKÉHO 
DĚKANÁTU PROSIT ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ A NAŠE RODINY. Na pouť pojede 
autobus – stejně jako vloni, přihlášky přijímá paní Božena Matějová, telefon: 583 437 456. 

� POUŤ KE CTI SV. MATOUŠE V POSTŘELMOVĚ bude letos v neděli 26. září, na „půlje-
denáctou“ mši svatou a odpolední požehnání přislíbil účast P. Martin Holík z Rádia Proglas. 

� VELKÝ ÚKLID KOSTELA SV. MATOUŠE před „postřelmovskými hody“ bude už v so-
botu 11. září dopoledne. Prosím, přijďte pomoct.                                                P. Jiří Putala 

Ohlášky
DO STAVU MANŽELSKÉHO HODLAJÍ VSTOUPIT:

v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v sobotu 4. září
Lubomír Smékal z Rájce a Lucie Reichlová ze Zábřeha 

a v kostele sv. Jakuba v Lesnici v sobotu  11. září
Jaroslav Kakrda z Postřelmova a Veronika Štoplová z Lesnice 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO



MŠE SVATÁ KE SLÁVĚ BOŽÍ A KE CTI APOŠTOLA,  SVATÉHO BARTOLOMĚJE 
PŘI VÝROČÍ 250 LET FARNÍHO KOSTELA 
A 750 LET ZALOŽENÍ  MĚSTA ZÁBŘEHA

Motto: 
(Zpívá se na nápěv písně „Ejhle oltář“)

1. Všemohoucí věčný Hospodine, lid tvůj, vzhlíží k tvému oltáři,
 z něhož se tu jasné světlo line, které naše duše prozáří.
 Když odpustíš kajícníkům viny a přijmeš své marnotratné syny
 na přímluvu Bartoloměje, milost tvá se do duší vleje. 

2. Sláva Bohu Otci Stvořiteli, sláva Synu, jenž vykoupil nás,
 sláva budiž Duchu Těšiteli, pokoj lidem dobré vůle zas!
 Tento andělský chvalozpěv tobě, velký Bože, nechť zní v každé době!
 Na přímluvu Bartoloměje, kéž svět k míru brzy dospěje. 

* * *
MISSA JAZZ Jaroslava Hniličky
Brněnský jazzman Jaroslav Hnilička se složil první verzi jazzové mše už v roce 1967. 
Po jejím doplnění a úpravě vydal novou nahrávku v roce 1990. Komponista byl při své 
tvorbě ovlivněn staroruskými církevními sbory i ruskou klasikou.Patří mezi českými 
jazzovými hudebníky k nejvzdělanějším a nejopravdovějším. 
Zpívané pasáže jazzové mše jsou v latinském jazyce.  

GLORIA IN EXCELSIS DEO

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.  
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorifi camus te.
Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. 
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domini Fili unigenite Iesu 
Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši  
Christe.  Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Kriste.    Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Ty, který sedíš po pravice Otce, smiluj se nad námi. 

Quoniam tu solus Sanctus. To solus Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen
Se Svatým Duchem ve slávě Boha Otce. Amen



SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in escelsis.
Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

PATER NOSTER
Pater noster, qui es in caelis: sanctifi cetur nomen tuum; adveniat regnum tuum
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé: přijď království tvé;
fi at voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. 

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; et dimite nobis debita nostra, 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, 

sicut et nos dimitimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem 
jako i my odpouštíme našim viníků, a neuveď nás v pokušení 
sed libera nos a malo
ale zbav nás ode všeho zlého.

AGNANUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi; miserere nobis
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi; miserere nobis
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.  
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa: daruj nám pokoj. 
 

* * *
BISKUPSKÉ POŽEHNÁNÍ 
Pán s Vámi. 
I s tebou .
Ať je jméno páně velebeno.
Nyní i navěky. 
Pomoc naše ve jménu Páně. 
Neboť on stvořil nebe i zemi. 
Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn
i Duch Svatý.
Amen



Humanitární katastrofa v Bangladéši – pomůžeme?
V polovině července se dvě třetiny území Bangladéše, jedné z nejchudších zemí světa, 
ocitli pod vodou. Stalo se tak v důsledku monzunových přívalových dešťů. Desítky 
milionů lidí přišli o obydlí, dnes jim hrozí nemoci a hladomor. 
Počet lidských životů, které si živel vyžádal, překročil již 700. Střechu nad hlavou ztra-
tilo nebo bylo vodou odříznuto od světa na 30 milionů lidí. Metropole Dháka byla ze 
dvou třetin zatopená a voda sahala lidem po pás až po hrudník. Tisíce lidí trpí průjmy, 
onemocnělo cholerou, úplavicí, zápalem plic, svrabem a jinými nemocemi způsobe-
nými kontaminovanou vodou. Onemocnění trávicího traktu, horečky, žloutenka hrozí 
přerůst do rozměrů epidemie; kanalizace nefunguje a lidem se nedostává pitná voda. 
Záchranné tábory pro oběti jsou přeplněné. Situaci navíc mohou zhoršit monzunové 
deště, jejichž období stále trvá. 
Povodně přitom tuto zemi zasáhli v letošním roce již podruhé a celkové škody jsou 
obrovské. Je nutné si uvědomit, že 60% populace je existenčně závislých na zeměděl-
ství. Dubnové záplavy zničily velkou část úrody rýže. Druhá povodeň dokonala zkázu 
na domácích zásobách potravin, smetla úrodu, zplenila pole a tím sebrala lidem práci 
jako zdroj obživy, způsobila velké škody na domácích zvířatech. Doznívající povodeň 
je nejhorší od roku 1988, má za následek 21 milionů bezdomovců, škody na majetku 
a infrastruktuře v hodnotě 7,2 bilionů dolarů. Lidé stojí tváří v tvář hladovění.
Ohroženy jsou zejména děti, které postrádají dětskou stravu. Na venkově bylo zniče-
no také okolo 30 tisíc mateřských školek a 85 tisíc škol. 
V zemi koordinuje humanitární aktivity a poskytování pomoci OSN. Hrozí, že lidé 
(bez obydlí a možnosti obživy) začnou migrovat do měst, která jsou už nyní přelidně-
na. Je potřeba pomoci lidem znovu vybudovat obydlí. 
Charita Zábřeh se zapojuje do pomoci, kterou realizuje Caritas Bangladesh. Ta se 
prostřednictvím 6 regionálních center momentálně stará o 44.000 rodin v nejhůře 
postižených oblastech. Zajišťuje distribuci nejnutnější humanitární pomoci (potravin, 
hygienických a sanitárních potřeb), rozváží léky. Pro zabránění šíření epidemií zatím 
vzniklo 35 charitních ošetřoven. Následným úkolem Charity bude dát těm nejchud-
ším lidem práci při stavební obnově země. Podstatná část fi nančních prostředků bude 
investována do výstavby nových obydlí pro postižené rodiny. Přednost bude dávána 
chudým, neúplným a vícepočetným rodinám, lidem s postižením, osamělým ve stáří.
Veškerý personál Caritas Bangladesh v celé zemi (celkem 3 398 osob) dobrovolně 
daroval na pomoc obětem povodní svůj celý denní plat. Jistě nerozdávali z přebytku, 
dokonce i jejich rodiny byly mezi postiženými. Inspiruje nás jejich solidarita?
Pokud ani Vám není lhostejný osud milionů lidí v jedné z nejchudších zemí světa, 
můžete přinést svůj příspěvek na zábřežskou Charitu. Vzhledem k vážnosti situace 
můžete také uspořádat sbírku v rámci farního společenství a výsledný obnos nám 
doručit. Pro bankovní převody jsme zřídili speciální variabilní symbol, kam můžete 
vaše příspěvky posílat (číslo účtu: 1048347-841/0100 vedený u KB Zábřeh, variabilní 
symbol 911103). Sbírková pokladnička pro anonymní příspěvky je umístěna také 
v prodejně Ledňáček.
Za všechny, kterým takto společně pomůžeme - upřímné díky či Pán Bůh zaplať. 

Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh



Povodně v Bangladéši - dvě 
třetiny území se ocitly pod 
vodou. Ohroženy jsou zejména 
děti, které postrádají dětskou 
stravu. Záchranné tábory pro 
oběti jsou přeplněné. Situaci 
mohou zhoršit monzunové deš-
tě, jejichž období stále trvá. 
Lidé stojí tváří v tvář hladově-
ní; je potřeba pomoci jim znovu 
vybudovat obydlí.


