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25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

Nekonat dobro 
vždy znamená dávat prostor zlu.
V sobě samém i ve světě. 
Do vákua, které vzniká, 
když neděláme skutek 
vyžadovaný bratrstvím, 
který se má z Boží vůle konat, 
se ihned vrhají démoni. 
Neexistuje totiž neutrální zóna, 
je pouze světlo nebo temnota. 

(H. Spaemann) 

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, 
neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; 
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání,
naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.
Prosíme o to skrze tvého Syna  Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije
a kraluje po všechny věky věků.                                  Amen

ŽALM Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého
1: Am 8,4-7  2: 1 TIM 2,1-8  Ev. LK 16,1-13 

Ordinárium: Ebenovo č. 504   příští neděli: latinské  č. 509
SBÍRKA NA OPRAVYVE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA 26. 9. 2004



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  20. září Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga 
úterý  21. září Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

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

 BENEWITZOVO KVARTETO. V rámci Hudebního festivalu, který probíhá pod zá-
štitou Olomouckého arcibiskupství, jste zváni v pátek 24. září v 19 hod. do sálku Obec-
ního úřadu ve Svébohově. Uslyšíte klasický repertoár v podání Benewitzova kvarteta.

 SENIOŘI  se sejdou ve Svébohově  poprvé po prázdninové pouze v pondělí 27. září 
v 17 hod. Hostem setkání bude P. František Lízna, který se nedávno vrátil z pěší pouti 
do španělského Santiaga de Compostela.                                               Marie Šanovcová   

 BIŘMOVÁNÍ V ZÁBŘEZE. Příprava na biřmová-
ní bude probíhat ve více věkových a zájmových sku-
pinách, z kterých se každá svým tempem a způso-
bem bude připravovat na biřmování tak, aby to pro 
ni bylo přijatelné.                              P. František Eliáš 

 Zpráva pro biřmovance – náctileté: sejdeme se 
ve středu v 19 hod.  P. Ján Čukáš
 Zpráva pro biřmovance. Věk cca 20 let: přijmeš 
nabídku tvořit společenství lidí (věk cca 20), snaží-
cích se získané znalosti z katechismu přenést do ži-
vota a vše završit přijetím svátosti biřmování? Sraz v pátek 24. září po večerní mši sva-
té v kostele sv. Bartoloměje.  Barbora Johnová 
 Ženy střední generace se domluví na tel 605 001 431.              Lenka Hamplová   
 Ostatní skupiny: informace na faře

 SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE VE VÁCLAVOVĚ bude slavena v sobotu 25. září v míst-
ní kapli v 15.30 hod. Vzhledem k tomu, že právě tuto sobotu bude zahájen „Václavov-
ský kulturní podzim 2004“ bude slavena také za všechny divadelníky.

     P. František Eliáš

 SEJDEME SE NA BRADLE. Zveme všechny v neděli 26. září na nedělní výšlap na 
Bradlo. Každý jde kudy chce a odkud chce. Na Bradle bude sraz od 13 do 15 hod. S se-
bou si vezměte buřta a dobrou náladu. Bližší informace Pavel Korger tel. 583 414 512. 

 HODY V NEMILI  začnou v neděli 3. října. slavnostní mší svatá v 7.30 hod.
                                                                                        P. František Eliáš 

 V LUKAVICI slaví hody také v neděli 3. 9. - slavnostní mše svatá v 10.30 hod.    
P. František Lízna    

 POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ v neděli 3. října. Bližší informace o pěší 
pouti ze Zábřeha v příštích FI.  



1. ZÁBŘEŽSKÁ BENEFICE
 Pondělí 27. září:
 * PĚVECKÝ RECITÁL DANY HAJTMAROVÉ-FUČÍKOVÉ, rodač-
ky z Rovenska bude od 19.30 hod v kostele sv. Bartoloměje. Zpěvač-
ku doprovodí pěvecký sbor Melodia z Jihlavy.

 * TANEČNÍ ROZLOUČENÍ S LÉTEM začne v Katolickém domě 
ve 20.30 hod.Taneční melodie pro všechny generace mixuje DJ Ra-
dek Habáň a DJ André

Úterý 28. září:
* SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK, přátelské pose-
zení na zahradě Katolického domu s bohatou nabídkou 
bramborových specialit bude probíhat od 10 hod. dopo-
ledne. K dobré pohodě hraje HandZ Band a lidový harmo-
nikář Václav Kubíček. Pro děti budou připraveny soutěže , 
elektrická autíčka a další atrakce. Za nepříznivého počasí 
se akce překládá do Katolického domu. 

 Čtvrtek 7. října:
 * KONCERT SKUPINY MADALEN „VZPOMÍNKA NA KAMARÁDY“ se 
uskuteční v Katolickém domě od 18.30 hod. 

SVOJÍ ÚČASTÍ NA KTERÉKOLIV AKCI PODPOŘÍTE VY-
BUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU DO KATOLIC-
KÉHO DOMU.

SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH DĚKUJE NADACI DIVOKÉ 
HUSY ZA ZDVOJNÁSOBENÍ VÝTĚŽKU AKCE. 

* * *
 JAK POKRAČUJÍ OPRAVY V KOSTELE 
SVATÉHO BARTOLOMĚJE. Muži z firmy
Vitral servis pod vedením Václava Šímy zre-

novovali a do izolačních 
skel vložili dvě vitrážní 
okna nad svatostánkem 
v presbytáři. Nakolik  to 
bude ještě technicky, 
časově a ekonomicky 
možné, mají spadeno 
ještě na další dvě okna 
v presbytáři. 

Úsměv za dokončenou prací
V příštím čísle FI uvedeme další informace o restau-
rátorských pracích ve farním kostele v Zábřeze. 



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.

 LA SALETTA 2004. Na tuto neděli připadá výročí zjevení Panny Marie ve francouz-
ské La Salettě. Přinášíme vzpomínku jednoho z poutníků na letošní cestu do francouz-
ských Alp. Možná někteří z vás zaregistrovali (po dvouletém přerušení) již několikátou 
pouť vedenou bratry Eliáši – Lvem a Františkem na místo zjevení Panny Marie (19. září 
1846) v La Salettě ve Francii. Jako každá pouť i tato byla provázena strádáním a nepohod-
lím na cestách, které bylo bohatě odměněno tím, co doma nikdy nenaleznete: vysoko-
horským prostředím, tichem, vstřícnými lidmi, přednáškami bratra Lva, (tentokrát právě 
o Panně Marii, našem nedostižném vzoru,  prostřednici všech milostí). Noční průvod, od-
loučenost od domova, výstup na horu Gargas, putování po hřebeni kolem tyčících se křížů 
s modlitbou bolestného růžence, který jsme se domodlili právě u posledního kříže. Někte-
ří z vás si tento kříž určitě pamatují. Před několika roky jej vztyčili František John, Vojtěch 
Kolář spolu s dalšími poutníky. Už druhý rok však leží přelomený a vyvrácený na zemi. 
U něj a před posledním desátkem jsme si připomněli asi toto: Zlomený kříž... Kříž nás prová-
zí celým životem. Kříž, srdce, kotva – symboly pro víru, lásku a naději. Kříže bývají různé. Honos-
né, i prosté, obyčejné, stříbrné i zlaté. Pro nás věřící mají hlavní podstatný význam – symbol víry 
– připomenutí ukřižování Pána Ježíše Krista, ukřižovaného pro nás... I na růženci je kříž. Je-li na 
kříži tělo Kristovo o to větší má hodnotu. Lidé nosí kříže bez Ježíše. Kříž je symbolem víry, symbol 
našeho duchovního života... 
Na jedné z přednášek bratr Lev řekl: „Žijeme přirozeně v po-
hanském prostředí, najdeme-li svoji komůrku v tichu, neru-
šeni, je to prostředí víry.“ V duchovním životě neexistuje nu-
lový stav jako na teploměru. Buď jdeme od Boha nebo k Bo-
hu! Co znamená zlomený, vyvrácený kříž? Vzpomeňme si 
na tento kříž až přijedeme domů. Nebude spadený, zlomený 
kříž –  symbolizovat zrovna naši víru?              Stanislav Badal

SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 9.910,-; Zvole 3.050,- Kč. Svébohov na misie 8.850,-; Postřelmůvek 660,-; Jedlí 1.800  
Kč; Tatenice 1.300; Hoštejn 1.060,-; Kosov 400,-; Lubník 715 Kč. 
DARY ZÁBŘEH: Dar na kostel sv. Barbory 1.000,- 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                            P. Jaroslav Přibyl a P. František Eliáš

ROZLOUČENÍ S PANEM ALOISEM EHRENBERGREM
V sobotu 18. září se v zábřežském farním kostele rozloučíme s panem Aloisem Ehren-
bergrem. S úctou a opravdovou vděčností vzpomínáme na jeho obětavou starost o Šu-
brtovu kapli, kříže a drobné církevní památky v okolí Zábřeha. 

Zasloužil se o obnovu poutní kaple u Rychnova, kříže u krumpašského hřbitova, do-
končení piety akademického sochaře Antonína Berky u Šubrtovy kaple, obnovu a 
údržbu okolí Šubrtovy kapličky. Vzal si na starost vybudovat farní hroby na zábřež-
ském hřbitově a také se o ně až do své smrti staral. Právě do jednoho z nich bude tuto 
sobotu uloženo jeho tělo.  Věříme, že naše modlitby, prosby a přímluvy ho budou pro-
vázet do Božího království.                                                                     P. František Eliáš



 SBÍRKA Z NEDĚLE 12. SRPNA: Postřelmov 2.860 Kč, Lesnice 1.180 Kč, Dlouhomilov 
360 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnes je měsíční sbírka na opravy v Dlouhomilově. 
„Hodová“ sbírka příští neděle bude v Postřelmově věnována na rádio Proglas. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v sobotu 25. září nebude mše svatá v Sudkově, 
večerní mše svatá s nedělní platností bude ten den v Chromči v 18 hod. V neděli 26. 
září mše svatá v Chromči nebude. V úterý 21. 9. bude mše svatá v Postřelmově výji-
mečně už v 17.30 hod.

 POUŤ KE CTI SV. MATOUŠE v Postřelmově bude příští neděli 26. září. 
 Program pouti: 
*  8 hod. farní mše svatá, slouží P. Jiří Putala, zpívá chrámový sbor far-
nosti Postřelmov. 
*  10.30 poutní mše svatá, slouží P. Martin Holík, ředitel rádia Pro-
glas, zpívá „Malá“ Schola.
*  Po mši svaté bude beseda s P. Martinem a pracovníky rádia Proglas 
s možností dostat tiskoviny, zpravodaje, přihlášky či složenky nebo si 
koupit drobnosti jako hrníček, svíčku, tričko, kazetu či CD. 
*  15 hod. odpolední pobožnost spojená s novokněžským požehnáním P. Michala Šálka

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI POSTŘELMOV: bude v pátek 1. října po 
mši svaté tj. asi v 19 hodin na faře v Postřelmově. 

 250 LET KAPLE V LEŠTINĚ oslavíme při příležitosti svátku sv. Václava v sobotu 2. říj-
na bohoslužbou v 13.30 hod., při níž P. Vojtěch Šíma, rektor Arcibiskupského kněžského 
semináře požehná nový obecní prapor. Hodová mše svatá pak bude jako obvykle v neděli 
tj. 3. října v 9.30 hodin. 

 V SOBOTU 2. ŘÍJNA BUDE POŽEHNÁNA OBNOVENÁ KAPLIČKA SV. FRANTIŠKA 
U SILNIČNÍHO OBCHVATU U POSTŘELMOVA. SLAVNOST ZAČNE V 15.30 hod.

P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 UPŘESNĚNÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠTÍTECH
Pondělí 11.15: 2.a 3. ročník, 12.05: 4.-6.r., středa 13.55:7.-9.r. Vše v učebně 7A. 
Příspěvek na učebnice 2.-6.r.: 60,-Kč, 7.-9.r.: 50,-Kč.

 PODZIMNÍ POUŤ FARNOSTI ŠTÍTY A HORNÍ STUDÉNKY NA HORU MATKY 
BOŽÍ U KRÁLÍK SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 28. 9. t.j. NA SV.VÁCLAVA. Pravděpodob-
né technické provedení: 1.pěší skupina popojede pravděpodobně ze Štítů vlakem v 12.20; 
info u p.L.Skácela 724114249. Druhá skupina vlakem ze Štítů ve 14:27 se nahlásí do 20. 
9. v sakristii nebo u mne a pak vyjede zajištěným autobusem od vlaku až ke kostelu. Třetí 
skupina zájemců ze Zborova a Hor. Studének se nahlásí do 20.9.u pí.L.Macháčkové a při 
dostatečném počtu (nad 20) se zajistí autobus. Mše sv. začne v 15:45 (příležitost ke zpěvu a 
ke sv.smíření bude již od 15:30) a po jejím skončení začne u schodů na nádvoří pobožnost. 
Křížovou cestu (ti co půjdou pěšky) se budou modlit cestou alejí dolů k vlaku. Ten odjíždí v 
18.10. Bude-li co upřesňovat (možná bude leccos jinak), pak v příštích FI.        otec Radomír

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
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Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 16. 9. 2004
Kontakt: luna.prispevky@post.cz   

 TANEČNÍ ROZLOUČENÍ S LÉ-
TEM. V pondělí 27. září, v předvečer 
svátku sv. Václava, proběhne v Kato-
lickém domě od 20:30 pod patronací 
spolku Metoděj a Junior klubu křesťan-
ských demokratů Taneční rozloučení 
s létem. O hudbu se postarají DJ Radek 
Habáň a DJ André. Cena: 40 Kč. Akce 
je součástí benefičního programu.

 POSTRÁŽNICKÉ OHLÉDNUTÍ. V krásných prosluněných srp-
nových dnech (17.- 21. 8. ) proběhlo ve Strážnici Arcidiecézní setká-
ní mládeže. Setkalo se zde více než 1000 mladých lidí , z nichž ně-
kteří připutovali do Strážnice pěšky z různých koutů naší diecéze. 
Setkání bylo odstartováno mší svatou, kterou s námi slavil němec-
ký kardinál Joachim Meisner z Kolína nad Rýnem, který nás všech-
ny srdečně pozval do města tří králů, do Kolína, na Světové setkání 

mládeže se Svatým otcem v roce 2005. Na strážnickém setkání nechyběly mše sv., 
přednášky, workshopy (kreativní dílny- pozn. red.), křížová cesta, sport, ani diva-
dlo, výtvarné dílny ani koncerty, ale hlavně zde nebyla nouze najít si čas na ztišení 
a nabrání nových sil.                      Ája

 POSTRÁŽNICKÉ SETKÁNÍ. Setkání účastníků arcidiecézního setkání mláde-
že 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. Bartoloměje.

 INFORMACE PRO MINISTRANTY. Minifor Kurz pro 
vedoucí ministrantů proběhne letos poprvé 5.- 7. 11. 2004 
v Přístavu v Rajnochovicích. Další termíny a podrobnosti 
budou sděleny přihlášeným dopisem. Zájemci se mohou 
hlásit do 10. 10. 2004 na adrese ADCŽM Přístav 76871 Raj-
nochovice e- mail: pristav@centrum.cz 
 Ministrantská pouť proběhne letos 25. září, tentokrát 
v Hranicích. Z našeho a šumperského děkanátu bude 
s největší pravděpodobností vypraven autobus. Proto je 
nutné, aby se ministranti, kteří na tuto pouť pojedou, co 
nejdříve přihlásili na faře v Zábřeze u bratra Vratislava. Mi-
nistrantské oblečení a jídlo na celý den s sebou ! 


