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24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

ŽALM 51 Vstanu a půjdu k svému Otci. 

1: Ex 32,7-11.13-14 2: 1 Tim 1,12-17   Ev. Lk 15,1-10 

Ordinárium: Břízovo č. 503   příští neděli: Ebenovo č. 504

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš;
ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, 
a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. 
Prosíme o to skrze tvého Syna  Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen

Lidská trpělivost 
je tenoučká jako nitka 
a běda, když se přetrhne. 
Trpělivost Boha je lano, 
které nás drží. 
Bůh čeká, 
aby nás podržel, když padáme, 
aby nás objal, 
když se z dálky vracíme domů. 

„ze stolu Božího slova“ 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 14. září  Svátek Povýšení svatého Kříže
středa  15. září  Památka Panny Marie Bolestné
čtvrtek 16. září  Památka sv. Ludmily, mučednice

� PŘÍPRAVA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ. První setkání biřmovanců 
bude tuto neděli 12. září v 19 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Přijít mohou i ti, kteří 
zatím nevyplnili přihlášku, zúčastnit se mohou i ti, kteří biřmování přijali a chtějí 
prohloubit společenství s církví v Duchu Svatém.                           P. František Eliáš 

� SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE oslavíme v Zábřeze při mši svaté 
v 9.30 hod.                                                                                          P. František Eliáš

� POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI. V den Památky Panny Marie 
Bolestné, ve středu 15. září se mše svatá v 17.30 hod. přesouvá 
z farního kostela k  Šubrtově kapličce. Po skončení mše svaté 
připraví mládež pro děti ohniště, kde si budou moci opéct něco 
k snědku.
 

� NA POUŤ DO STŘÍTEŽE  jste zváni v neděli 12. září. Začne ve 14 hod. pobož-
ností křížové cesty. Po jejím skončení bude slavena poutní mše svatá. Z Mohelnice 
budou vypraveny autobusy, automobily budou mít povolený vjezd.    
             Srdečně zve P. František Lízna  

� SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU bude v září, v důsledku 
oprav, které probíhají v kostele sv. Bartoloměje, netradičně čtvrtou středu v mě-
síci, to je 22. 9. 2004.                                                                         P. František Eliáš 

� ZÁJEZD DO VYSOKÝCH TATER. Orel Rovensko pořádá ve dnech 16.- 
19.9.2004 zájezd do Vysokých Tater - máme tři místa volná. Cena 1700 Kč. Při-
hlášky a další informace Josef Šincl tel. 777 284 002

V SOBOTU 18. ZÁŘÍ NÁS OTEC ARCIBISKUP JAN ZVE NA POUŤ DO OLO-
MOUCKÉ KATEDRÁLY, KDE BUDOU VĚŘÍCÍ ZÁBŘEŽSKÉHO A ŠUMPER-
SKÉHO DĚKANÁTU PROSIT ZA NAŠE RODINY A TA-
KÉ ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ. Program v olomoucké 
katedrále začíná v 16 hod. 
 Kdo chce využít společné dopravy autobusem, infor-
mace na faře v Zábřeze. Číslo telefonu v tiráži Farních in-
formací. 
 Farnost Postřelmov vypravuje na pouť autobus, ve kte-
rém je také ještě několik volných míst. S paní Boženou 
Matějovou, tel.  583 437 456, si můžete domluvit zastávku 
autobusu v Zábřeze. 



DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ VE MĚSTĚ ZÁBŘEZE 
11. A 12. ZÁŘÍ 2001

CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE 
FILIÁLNÍ CHRÁM SV. BARBORY 
ŠUBRTOVA KAPLIČKA PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ 

KOSTEL CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ U SÁZAVY budou tuto nedě-
li otevřeny pro veřejnost: 10.30 – 12 hod., vstupné dobrovolné 

DOPROVODNÉ AKCE CELOMĚSTSKÉHO CHARAKTERU

Hra Zábřežské památky a Pamětní list
 Hra pro jednotlivce i skupiny, děti i dospělé začíná i končí ve věži kostela sv. 
Barbory či ve skautském táboře, kde si na začátku vyzvednete pracovní list. Bu-
dete plnit úkoly související s historií a památkami našeho města. Po splnění všech 
úkolů obdržíte Pamětní list.   

Zábřežské skautské dny 
 Po deseti letech se opakují Zábřežské skautské dny, ve kterých bude pro ná-
vštěvníky řada nabídek – ukázkový skautský tábor, táborový oheň, hra, skautská 
výstava, otevřené klubovny, horolezecká stěna, Country bál, nedělní skautská 
mše a další.
 
� DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ VE ŠTÍTECH. Děkanský chrám Nanebevze-
tí Panny Marie ve Štítech: Barokní kostel postavený v roce 1755, s úpravami po 
požáru v roce 1889. Jednolodní architektura s půlkruhovým závěrem, vestavěnou 
kvadratickou věží s volutovými křídly a obdélnou patrovou sakristií na epištolní 
straně. Bohatě členěný interiér je zaklenut pruskými klenbami. 
Ve dnech EHD 2004 otevřeno: 18. 9. 2004 14.00 - 17.00 hod.;19. 9. 2004 9.00 - 
16.00 hod.           skautský oddíl Hledači

� BIBLICKÉ HODINY – OPRAVA.  Po prázdninách zahájíme v úterý 28. září na 
faře (přesto nebo právě proto, že je Slavnost svatého Václava). 
 I letos se budeme zamýšlet na biblickými texty čtenými při nedělní liturgii. 
Zváni jsou nejen dosavadní účastníci, ale i všichni noví zájemci.      

Mgr. Jana Nováková

VÍTE ŽE...?
*  Na začátku tunelu u Lupěného se připravují mostní pilíře, aby se po nich dala pře-
kročit Sázava. 1. září se začne odstřelovat skála (na první dva metry stačil bagr) 
*  Obnovená kaplička sv. Františka vedle silničního obchvatu Postřelmova je již omít-
nuta a pěkně pokryta. 
*  Od 1. září bude jídelna Gurmán, dříve Perla, vařit i v sobotu a v neděli. Je to pře-
kvapivá a dobrá zpráva, zvláště pro ty poslední, staré a nemocné. Ve všední dny vaří 
dobrá tři jídla denně.                Alois Ehrenberger
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
NA MISIE NA HAITI: Zábřeh 32.220 + 44.000 dary; Zvole 26.010 Kč
Svébohov 1.650; Postřelmůvek 430,- ; Jedlí 1.700  
Kč; Tatenice 1.110; Hoštejn 1.370; Kosov 1.320 (po-
hřeb); Lubník 750 Kč.
DARY ZÁBŘEH:   Všem dárcům ať odplatí Pán.       

P. Jaroslav Přibyl a P. František Eliáš

PODĚKOVÁNÍ: P. Roman Musil poslal emilem 
poděkování všem, kteří mu přispěli na dostavě-
ní školy v jeho farnosti na Haiti. Závěr jeho zprá-
vy zní: 
  Díky. Žehná všem P. Roman Musil OMI.   Ave!
 

� POUŤ TŘÍ NÁRODŮ na poutním místě P. Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých 
Hor se bude konat v sobotu 18. září 2004. Je to již 9. pouť ve svobodné republice. 
Letos se zde sejdou ke společným modlitbám poutníci z Čech, Polska i Německa se 
svými biskupy, a to s biskupem Mons. Lobkowiczem, arcibiskupem z Opole Mons. 
Nossolem a biskupem z německých Görlitz Mons. Müllerem. Podrobný program je 
v příloze. Mše sv. začíná ve 12 hodin. Autobusové spojení od vlaků je zajištěno. Zve-
me všechny, kterým to vzdálenost a čas dovolí k modlitbám za odpuštění a smíření.

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 22. SRPNA: Postřelmov 3 970 Kč, Lesnice 2 240 Kč + 1.500 Kč 
dar, Dlouhomilov: 480 Kč.

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v sobotu 18. 9. bude mše sv. v Sudkově v 8 
ráno. 

� SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE oslavíme v Brníčku v neděli 12. září. Při 
bohoslužbě, která začne v 11 hodin požehná Mons. Milán Kouba, generální vikář 
Olomoucké arcidiecéze nový prapor obce a také budou spuštěny nové věžní hodiny. 

� V sobotu 18. září nás otec arcibiskup Jan zve na pouť do olomouc-
ké katedrály, kde budou věřící Zábřežského a Šumperského děkaná-
tu prosit za duchovní povolání a naše rodiny. Na pouť pojede autobus 
– stejně jako vloni. Přihlášky u paní Matějové telefon: 583 437 456. 
ODJEZDY: Sudkov od kaple 13.15; Postřelmov od kostela 13.25; Les-
nice zastávka ČSA 13.25; Leština 13.30 hod. 

� VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: začne v Postřelmově, Leštině a Chrom-
či příští týden. Pouze skupinka 1. + 2. ročník začne v Postřelmově až 21. září.                  

P. Jiří Putala 



SLÁVEK KLECANDR V ZÁBŘEZE
„… A když se vám někdy podaří slyšet Slávka 
živě a samotného, budete překvapeni, kolik 
muziky dokáže ještě dnes jeden člověk s ky-
tarou udělat…“ 
Takto se vyjádřil redaktor Rádia Proglas Mi-
lan Tesař o zkušeném písničkáři, autorovi 
mnoha textů pozoruhodného myšlenkového obsahu, zpěvákovi a kytaristovi Slávkovi 
Klecandrovi. A právě tohoto kapelníka folk-rockové skupiny Oboroh můžeme slyšet 
v komorně laděném sólovém recitálu, který se uskuteční v pátek 17. září v Katolickém 
domě v Zábřehu. Pořadatelé ze Spolku Metoděj Zábřeh stanovili začátek na 19.30 ho-
din, vstupné činí 60 Kč. A tak nezapomeňte si přijít poslechnout, kolik muziky dokáže 
udělat člověk s kytarou Slávek Klacandr.

NEJENOM PRO POUTNÍKY NA SÁZAVU
V závěru července letošního roku uspořádal Spolek Metoděj Zábřeh poutní zájezd 
do Sázavského kláštera. Zde jsme, mimo jiné, mohli obdivovat nový zvon posvěcený 
kardinálem Vlkem. Ze Sázavy nám přišla zpráva, že tento zvon bude v neděli 26. září 
slavnostně vyzvednut do 40 metrů vysoké gotické věže Sázavského kláštera, za použití 
ruční středověké metody (každý poutník, či návštěvník má možnost vynést na zvono-
vou stolici pytlík s pískem, který pak bude použit jako protizávaží k vyzvednutí zvo-
nu). Bližší informace u mne.                                                                            Josef Klimek

NEVÍTE CO S VOLNÝM ČASEM?
Spolek Metoděj Zábřeh se začátkem nového školního roku opět nabízí celou řadu 
možností jak plodně využívat volný čas. 
První schůzku a první letošní závody absolvoval Kroužek leteckých modelářů, jehož 
vedení mají na starosti pánové Janů a Krutta. První poprázdninové setkání studia 
Agáta proběhne v úterý 14. září  od 15. hodin, nově pod vedením paní Ryšavé. Nově 
rozjíždíme Střelecký kroužek, který bude pracovat pod vedením manželů Dostálo-
vých a zveme mezi sebe všechny zájemce o sportovní střelbu. Rovněž pěvecký sbor 
Světýlko pod vedením manželů Jarmarových zve do svých řad nové zpěváčky.
S naší nabídkou se obracíme nejenom na děti a mládež  a nabízíme možnost jazy-
kových kurzů pod vedením PhDr. Vaňourkové – Francouzština pro pokročilé a nově 
Španělština pro začátečníky.
Podrobnější informace získáte v Katolickém domě, Sušilova 38, Zábřeh, e-mail 
spolek.metodej@tiscali.cz, tel. 583 412 108, mob. 731 465 717.

AGÁTA – kreativní studio  pro šikovná děvčata se sejde v Katolickém domě  poprvé 
už v úterý 14. září 2004 od 15 hod. Chcete-li si vyzkoušet svoji dovednost nezapomeň-
te  vzít si s sebou nůžky a 30 Kč.                                                               Ludmila Ryšavá



Mateřské a rodinné centrum Zábřeh - Katolický dům

Milé maminky, 
prázdniny jsou neodvratně za námi, školáci už se 
vrátili zpět do lavic. Zdá se, že  každý se vrací na 
své známé místo, do zaběhnutých kolejí. Pro ně-
koho to může být naopak výzva chtít ve svém ži-
votě něco změnit, něco nového zažít, možná ně-
koho nového potkat. Proto se na Vás obracím 
s upřímnou pozvánkou k nám, do Klubu mami-
nek, kde můžete navázat přátelství s ostatními 
ženami, které žijí obdobnými životními radostmi a starostmi. V Klubu Barvínek 
mohou vaše děti poznat nové kamarády a zároveň se učit žít v kolektivu, což je ve-
lice dobrá a nenásilná průprava před nástupem do MŠ. K dispozici máme útulně 
zařízenou klubovnu s malou kuchyňkou, hračkami i sportovním náčiním. Přijďte 
se bez obav přesvědčit, že společenství našich „mamin“ je otevřené pro všechny. 
Krásný podzim Vám všem přeje Alena Enterová

NA ZÁŘÍ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:
Úterý 14.9. Klub maminek 9.00 h
Foukej, foukej větříčku – výroba papírových větrníků nebo postavičky školáka
Čtvrtek 16.9. Klub Barvínek 9.30 h
Úterý 21.9. Klub maminek 9.00 h
Psychomotorický vývoj dítěte ( 0-6 let) -  povídání s paní S. Smorojovou
Středa 22.9. Kreativní odpoledne 16.00 h
Babí léto – vyrábíme elastické obrázky na textil. Cena: 50 Kč
Čtvrtek 23.9. Klub Barvínek 9.30 h
Čtvrtek 30.9. Klub Barvínek 9.30 h
 

PŘIPRAVUJEME:
Podzimní burza dětského oblečení, sportovních hraček a potřeb  11.10. - 13.10. 2004
Příjem zboží     Po  11.10.    9.00 – 12.00        13.30 – 19.00
Prodej zboží     Út  12.10.    9.00 – 12.00        13.30 – 18.00
Výdej zboží      St  13.10.                     17.00 – 18.00
V tomto roce nepořádáme sbírku ošacení.

VÝZVA O POMOC
Jelikož se nám vyskytly problémy s hlídáním dětí  během Klubu maminek, pro-
sím Vás, obětavé babičky, tety, které máte v dopoledních hodinách vždy v úterý 
od 9.00 – 11.00 hodin čas a chuť se věnovat našim drobečkům, ozvěte se prosím 
na telefonu 583 415 327 nebo osobně  u mne v kanceláři v Katolickém domě. Jed-
ná se o přechodnou dobu.



Příloha
k číslu 37/2004

MINIMÁRTY 2004 – aneb víken-
dová duchovní obnova pro děvčata ve 
věku 11 – 13 let bude 24. – 26. září. 
MÁRTY 2004 – aneb víkendová du-
chovní obnova pro děvčata ve věku 14 
– 16 let bude 15. – 17. října. 
Obě obnovy proběhnou na Olšanských 
horách. Přihlášky a bližší informace bu-
dou k dispozici v knihkupectví Barborka, 
Mgr. Jana Nováková

TANEČNÍ ROZLOUČENÍ S LÉTEM
V pondělí 27. září, v předvečer svátku sv. Václava, proběhne v Katolickém domě od 
20.30 hod.  pod patronací spolku Metoděj a Junior klubu křesťanských demokratů Ta-
neční rozloučení s létem. O hudbu se postarají DJ Radek Habáň a DJ André. Vstupné 
40 Kč. Akce je součástí benefi čního programu.

NABÍDKA KURZŮ PRO LETOŠNÍ ROK 
PŘÍSTAV RAJNOCHOVICE

Přístav: Animátor - kurz pro vedoucí společenství, dětí 
a mládeže ve farnostech. 1. setkání proběhne 15- 17. 10. 2004. 
Zájemci se mohou hlásit do 20. 9. 2004

 Minifor - kurz pro vedoucí ministrantů. 1. víkendové setkání proběhne 5.- 7. 11. 
2004, další termíny a podrobnosti budou sděleny přihlášeným dopisem. Zájemci se 
mohou hlásit do 10. 10. 2004 
 Škola partnerství - dobrá příležitost pro všechny, kteří chtějí získat základní infor-
mace o problematice partnerských a manželských vztahů či o mnoha jiných oblastech 
rodinného života. Úvodní setkání proběhne 24. –26. 9. 2004, hlásit se můžete do 15. 
9. 2004. Pořádá centrum pro rodinu. Více informací na nástěnce v kostele sv. Bartolo-
měje. 
Na uvedené kurzy je možno hlásit se na adrese ADCŽM Přístav 768 71 Rajnochovice 
12; tel: 573 391 156; e-mail: pristav@centrum.cz Více informací získáte tamtéž. 

POSTRÁŽNICKÉ SETKÁNÍ
Setkání účastníků arcidiecézního setkání mládeže ve Strážnici a nejen jich proběhne 
8.- 10. 10. 2004 na Arše v Rajnochovicích. Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 26. 
9. 2004 na adrese TS Archa Košovy 196 768 71 Rajnochovice tel: 573 391 215; e- mail: 
archa.rajnochovice@centrum.cz. Více informací také na plakátku v kostele sv. Barto-
loměje.

INFORMACE PRO MINISTRANTY:
• Nezapomeňte na výlet na kolech tuto neděli 12. září. Odjezd od fary v 13.15 hod. 

Cíl cesty – zamíříme do okolí Drozdovské pily. 
• Ministrantský den v sobotu 25. září v Hranicích na Moravě. 
Bližší informace o obou akcích najdete na ministrantské nástěnce v sakristii.



Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 9. 9. 2004
Kontakt: luna.prispevky@post.cz     

SVÉBOHOVSKÁ DRAKIÁDA - UPŘESNĚNÍ.
 Letos proběhne už pátý ročník, dá se tedy říci už tradiční  
Svébohovské drakiády. Sejdeme se tuto neděli 12. září nad 

Svébohovem, tentokrát netradičně NE U VODOJEMU, ale 
v Rakovcích u kříže.  Presentace draků začne už ve 14.00 hod.  
a od 15.00 hod. vlastní soutěž v pouštění draků. Během odpo-
ledne si budou moci zasoutěžit dospělí i děti v tradičních disci-
plinách jako je hod metrovým polenem nebo válečkem na nud-

le a jiných branných disciplinách. Občerstvení po celé odpoledne 
zajištěno (mimo jiné i „svébohovské bramboráky“).

Na vaši účast se těší „svébohovští“

OHLASY Z DOSTAVNÍKU
 Na letošním jubilejním 30. Mohelnickém dostavníku získal cenu Radia Proglas, 
kterou od loňského roku toto radio uděluje „Za krásu slova“, a z rukou ředitele 
Radia Proglas P.Martina Holíka převzal Miroslav Vepřek ze skupiny ALIBABA 
z Horky nad Moravou za své texty. Nedělní „dostavnickou mši“ přímo v areálu 
městských sadů sloužil P. Petr Šimara z Mohelnice. Dostavnické mše se na Mohel-
nických dostavnících slouží od roku 1990, což znamená, že letos tomu bylo již po 
patnácté.                                                                                Pavel Aligátor Nenkovský     

SBÍRKA NEPOTŘEBNÝM PŘISPĚJEME NA POTŘEBNÉ DEFINITIVNĚ UKONČENA
V minulých dnech byla z Ledňáčku defi nitivně odstraněna sklenice, do které jste 
mohli celý rok házet neplatné desetníky a dvacetníky. Poslední z nich byly před 
několika dny přebrány a vyměněny, protože poslední termín na výměnu je konec 
září. Hodnota poslední „várky“ drobných je 465,50 Kč, celková hodnota těchto 
mincí za celou dobu konání sbírky je 4384,50 Kč. Všem dárcům upřímně děkuje-
me. Část peněz již byla využita na budování nedávno dokončené plošiny a ochozu 
v Muzeu ve věži kostela sv. Bartoloměje.                                                Petr Krňávek

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ je ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje. První 
hodina výuky náboženství bude v týdnu od 13. září.                             P. Ján Čukáš

LZE ZACHYTIT RADIO PROGLAS I VE VESMÍRU? 
Nový pořad ´Kosmické procházky´
Od září tohoto roku nabízí Radio Proglas nový volný cyklus Kos-
mické procházky s Tomášem Přibylem. Jeden z českých odborní-
ků na kosmonautiku bude pravidelně usedat ve studiu s Pavlem Chaloupkou, aby 
společně diskutovali nad tématy více či méně vznášejícími se ve hvězdách. Na vl-
nách Proglasu poslouchejte vždy v danou středu od 22 hodin s reprízou následují-
cí pondělí od 9.30 hod.                                                            Více na www.proglas.cz


