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26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Chudí boháči.
Pokušení je dvojího druhu:
srdce zakouší neštěstí, 
tak jako se zkouší v ohni zlato 
anebo se pokušením stává „štěstí“. 
Je stejně těžké zůstat v neštěstí 
silným a statečným, 
jako v příznivých a skvělých 
poměrech se nedat svést úspěchem.

(Bazil Cézarejský, 4. stol.) 

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím,
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci;
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali 
o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. 
Prosíme o to skrze tvého Syna  Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.            Amen

TUTO NEDĚLI SBÍRKA NA OPRAVY VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA 

ŽALM 146 Duše má, chval Hospodina!
1: Am 6,1a.4-7     2: 1 Tim 6,11-16   Ev. LK 16,19-31 

Ordinárium: latinské  č. 509  příští neděli: Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 26. září Památka sv. Vincence za Paula, kněze 
úterý  27. září SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
Mše svaté: Zábřeh 6.55 a 8.30; Jedlí 9.00; Svébohov 10.30 hod.
Tatenice pondělí 18 hod (ranní mše svatá se ruší); Lubník úterý 7.20 (ve středu mše svatá nebude; 
Hoštejn úterý 8.45 hod. 
středa 28. září Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů
čtvrtek 30. září  Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
pátek  1. října   Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny
sobota  2. října Památka svatých andělů strážných 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC ŘÍJEN
Úmysl všeobecný - aby křesťané, sami pevní ve víře, toužili po 
výměně názorů se zastánci jiných náboženských tradic.

Úmysl misijní - aby se zviditelnila přítomnost katolíků ve ve-
řejném životě a sdělovacích prostředcích národů Latinské 
Ameriky.

Úmysl národní - abychom se s pochopením přibližovali k těm, 
kdo se Bohu vzdálili.

 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 špa-
nělského Santiaga de Compostela.                        Marie Šanovcová   

 SVÁTOST  SMÍŘENÍ. Jako každý měsíc bude v kostele sv. Bartoloměje možnost přije-
tí svátosti smíření  poslední zářijovou neděli 27.9. od 15 hod. a  první pátek v měsíci říjnu 
1.10. od 15.30. hod.                              P. František Eliáš

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ZÁBŘEH bude ve čtvrtek 30. září 2004 
v 19 hod. v Katolickém domě.                                                      P. František Eliáš

 HODY V NEMILI  oslavíme v neděli 3. října. Slavnostní mše svatá  bude v 7.30 hod. 
                            P. František Eliáš 

 V LUKAVICI slaví hody také v neděle také na 3.9. - slavnostní mše svatá  v 10.30 hod.    
                         P. František Lízna                                                                                           

 POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ v neděli 3. října. Pěší pouť vychází ze Zábřeha 
ve 13 hod. Sraz u farního kostela.                                                                    P. František Eliáš   

Ohlášky
DO STAVU MANŽELSKÉHO HODLAJÍ VSTOUPIT:

V sobotu 2. října: Stefano NOVELLO z Londýna a Olga SOMMEROVÁ ze Zábřehu
V sobotu 23. října: Dušan MALANTÍK z Přerova a Jana VŠETÍČKOVÁ z Jedlí

V sobotu 16. října: Oldřich NOVÁK z Velké Kraše a Jitka SOURALOVÁ ze Zábřeha



DO ZÁBŘEHA PŘILETÍ DIVOKÉ HUSY.
Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby se usadily, zpohodl-
něly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Stejnojmen-
ná nadace se připojuje k „letům divokých hus“. Nechce budovat 
svůj blahobyt. Přišla by o „křídla“. Proto „létá“ z místa na místo 
a podporujeme odvážné lidi a smělé projekty. A právě takovéto 
smělé a odvážné lidi ze Spolku Metoděj Zábřeh podpoří Nadace 
Divoké husy finančním grantem.

Spolek Metoděj je provozovatelem Katolického domu v 
Zábřeze. Nedostatkem tohoto zařízení, na který návštěv-
níci neustále narážejí je absence bezbariérového vstupu 
do domu. Spolek Metoděj Zábřeh se proto rozhodl uspo-
řádat benefiční akci a z výtěžku této akce vybudovat bez-
bariérový vstup do Katolického domu. Vystoupení na 
této několikadenní akci, zdarma, bez nároku na honorář 
přislíbila celá řada skupin, souborů a umělců. V pondělí 
27. září od 19.30 hodin vystoupí v kostele sv. Bartolomě-

je Mgr. Dana Hajtmarová-Fučíková a pěvecký sbor Melodie Jihlava. Ve stejný den od 
20.30 hodin bude taneční melodie pro všechny generace míchat Radek Habáň – mo-
derátor Rádia Proglas. Na úterý 28. září je připraven Svatováclavský bramborák – přá-
telské posezení s bohatou nabídkou bramborových specialit a pěkné muziky v podá-
ní skupiny H & Z Band a lidového harmonikáře Václava Kubíčka. Vyvrcholením této 
akce pak bude koncert známe folk & country  skupiny Madalen ve čtvrtek  7. října.
Nadace Divoké husy pak v rámci svého programu zdvojnásobí výtěžek této akce. Protože kdo 
se do takové akce pustí dokazuje, že je odvážný. A právě takovým lidem fandíme!  
                                                                       Mgr. Martin Balcar – ředitel nadace

DOVOLUJI SI VÁS CO NEJSRDEČNĚJI POZVAT K ÚČASTÍ NA KTERÉKOLIV
Z VÝŠE UVEDENÝCH AKCÍ TÉTO NAŠÍ 1. ZÁBŘEŽSKÉ BENEFICE.

SVOJÍ NÁVŠTĚVOU PODPOŘÍTE NÁŠ ÚMYSL 
– VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU DO KATOLICKÉHO DOMU

 Josef Klimek – ředitel Spolku Metoděj Zábřeh

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ SE ROZBÍHÁ. Kdo se ještě neprobudil, ať tak učiní 
brzy. 

 CHARITA ZÁBŘEH hledá levné ubytování pro jednoho klienta Centra Oáza 
– nejlépe pronájem jedné místnosti. Nabídky, prosím, volejte na tel.  583 412 589 
nebo 775 390 903.                                                                  Mgr. Barbora Sedláčková 

 Rozbujely se vám na zahradě okrasné stromy a keře (cypřiš, tuje, jalovec, stříbrný 
smrk a jiné)? Potřebujete se zbavit této přebytečné zeleně? Zavolejte do Zahradnictví 
Albrecht na tel. 583 414 332.

 PŘIPRAVTE SE NA  SETKÁNÍ rodičů dětí připravujících se na 1. svaté přijímání, 
které bude v neděli 17. října v 15 hod.                                                            P. Ján Čukáš 
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 15.210; Zvole 3.050; Svébohov 1.650; Postřelmůvek 610; Jedlí 2.200 Kč; Tatenice 
2.700; Hoštejn 7.730; Kosov 460; Lubník 1.280 Kč.
DARY ZÁBŘEH: Dar na restaurátorské práce v kostele sv. Bartoloměje 1.000 Kč a na obno-
vu vitrážních oken 2.000 Kč; na obnovu kostela sv. Barbory 500 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                      P. Jaroslav Přibyl a P. František Eliáš
Do kaple obce Rovensko byla zhotovena nová zpovědnice v ceně 50.000 Kč. Byla uhrazena 
z mešních sbírek a darů věřících zdejší obce. Všem, kteří na sbírky kaple přispívají, ať Pán 
Bůh odplatí svým požehnáním. Jan Jašek. 

ZDRAVÍM DOMOV OPĚT Z HAITI!
Docestoval jsem velmi dobře zpátky na Haiti. Trochu si tu v Port 
au Prince odpočinu a pak se vydám do mé oblíbené farnosti v 
Zátoce slepic. Začínají se tu na mě už hrnout staré známé problé-
my, které jistě s Boží pomocí vyřeším. Mějte se moc a moc fajn a 
zase někdy ...Váš oblat Roman. Ave. (Zprávu jsme na mail dostali 
dva dny před tím, než se přes Haiti přehnal hurikán a zanechal za se-
bou zpustošený ostrov a oběti na lidských životech, a tak jsme chtěli 
vědět, je-li P. Roman v pořádku. Poslal další mailový dopis.)
Zdravím Vás přátelé a děkuji za starost i za optání: „Jak se nám 
tu daří.“
Bohužel, jak jste viděli ty záběry v televizi, je to veliká pohroma. Celý sever země je odříz-
nutý, a tak tu zatím sedíme v Port au Prince, já i sestřičky, které pracují se mnou a nemůže-
me se dostat do Baie de Henne. Čekáme až opadne voda a budeme mít více informací. Tele-
fon na sever totiž také vůbec nefunguje, a tak se nemůžeme ani nic konkrétního dovědět z 
oblastí zatopených vodou. Hrozí tu i nebezpečí epidemie, protože prý spousta mrtvých těl 
leží ve vodě a nikde pro ně není místo. Modlíme se za to, aby to co nejdřív skončilo.
Další věc, která ještě přikládá polénko do ohně je rabování lidí všeho co se dá. Je to vcelku 
logické, protože na Haiti není skoro vůbec nic a lidé přišli záplavami doslova o všechno, 
včetně střechy nad hlavou. Gonaives, město, které je postižené nejvíce, je třetím největším 
městem na Haiti a odehrávaly se tam i největší politické boje v období státního převratu. 
K našemu velikému smutku, při záplavách zemřel i otec Oliviere, francouzský oblat, kte-
rý celý svůj život zasvětil starosti o lidi zasažené leprou, zemřel při tom, když vezl jedno-
ho nemocného do nemocnice a uvízl autem v zatopeném městě. Oblati, kteří ho jeli hledat 
zatím o sobě nedávají už tři dny vědět a tak i my, tady v Port au Prince čekáme s napětím 
na každou informaci.
(I tady nám mohou znít slova sv. Augustina: „Bůh by nikdy nedovolil zlu se projevit, kdyby jej díky 
své absolutní dobrotě nemohl nějak využít.“ red.)
Také jste měli zájem o nějaké fotky, přímo z mé farnosti, určitě co nejdřív nějaké pořídím 
a pošlu vám je, jak to bude možné. O pomoci, přes místní charitu se budu také co nejdříve 
informovat a dám vám určitě vědět. Doufám, že u nás doma je všechno v pořádku, a tak vás 
prosím alespoň o modlitbu za místní lidi, kterým není zrovna teď moc do zpěvu.

Za všechno děkuje a ze srdce žehná Váš oblat Roman Musil. Ave



JAK POKRAČUJÍ OPRAVY V KOSTELE SVATÉHO BARTOLOMĚJE
Po restaurování dvojice oken v 
presbytáři farního kostela v Zá-
březe firmou Vitral servis, obno-
vila do krásy původní barokní ol-
tář restaurátorská skupina zábřež-
ských farnic pod vedením profesi-
onálních restaurátorů Jiřího Látala 
a Martina Kostlána. 

Měsíc usilovné práce přinesl so-
lidní výsledek. Po 101 letech je to 
první větší údržba jak obrazů, tak 
zlacení. I když se to na první po-

hled nezdá, pod klenbou všechny zdobné prvky hodně trpí. Uvědomme si, že v létě tam 
dosahuje teplota až 50oC a v zimě (dokud se netopilo)  byly minusové teploty. K tomu změ-
ny teplot a vlhkosti, když např. o vánočních bohoslužbách několik set lidí svou přítomností 
okamžitě mění mikroklima kostela a po rychlém oteplení zvlhlé obrazy vzápětí zase mrz-
nou. Zub času na interiéru kostela zanechal zjevné škody. Údržba a konzervace zdobných 
prvků není zdaleka generální opravou, ale přesto zabrání dalšímu poškozování interiéru.  
Další z restaurátorů Michal Šelenba se věnoval restaurátorskému průzkumu na svatostán-
ku. Zjistil několik vrstev přemaleb. Po písemném zpracování tohoto průzkumu rozhodnou 
památkáři o způsobu obnovy svatostánku. Máme v plánu obnovit ještě alespoň jedno vit-
rážní okno v presbytáři. Podaří-li se to, tak i dvě.      
Všem ochotným pomocníkům při opravách; stavění či rozebírání leše-
ní, úklidu, pomoci při restaurátorských pracích a také všem štědrým 
dárcům děkuji; ať jim toto praktické svědectví víry a vztahu k farnímu 
kostelu odmění Pán Bůh. Zvlášť chci poděkovat skupině mužů ze Slo-
venska, kteří pracují na koridoru a také přišli pomoci s rozebíráním le-
šení.                                            P. František Eliáš

OBNOVENÝ KŘÍŽ U KOSTELA. 
Kříž v parčíku u kostela je také kompletně zrestaurován. Kameník To-
máš Váňa jej musel rozebrat, jelikož byl značně poškozen. Narušené 
segmenty spojil čepováním a domodeloval chybějící segmenty a také 
poničené figurální motivy pod patou kříže. Po hydrofobizaci již mohlo
být sundáno lešení. Když půjdete kolem tohoto kříže, který původně 
stával na náměstí Osvobození, podívejte se na něj i z druhé strany.

                        P. František Eliáš       

Část restaurátorské skupiny místních farníků při čištění 
hlavic sloupů nad svatostánkem



 SBÍRKA Z NEDĚLE 19. ZÁŘÍ: Postřelmov 3.080 Kč + 1.000 Kč dar, Lesnice 1.480 Kč + 
2.000 Kč dar, Dlouhomilov: 2.610 Kč. Sbírka této neděle bude v Postřelmově věnována na 
rádio Proglas, příští neděli bude v Postřelmově měsíční sbírka na opravy. 

 PROGRAM POUTI KE CTI SV. MATOUŠE V POSTŘELMOVĚ V NEDĚLI 26. 9. 
*  8.00 hod. farní mše svatá, slouží P. Jiří Putala, zpívá chrámový sbor 
farnosti Postřelmov. 
*  10.30 hod. poutní mše svatá, slouží P. Martin Holík, ředitel rádia 
Proglas, zpívá „Malá“ Schola. Po mši svaté bude beseda s P. Martinem 
a pracovníky rádia Proglas s možností dostat tiskoviny, zpravodaje, při-
hlášky či složenky nebo si koupit drobnosti jako hrníček, svíčku, trič-
ko, kazetu či CD. 
*  15.00 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. 

 V SOBOTU 2. 10. BUDE POŽEHNÁNA OBNOVENÁ KAPLIČKA SV. FRANTIŠKA u 
silničního obchvatu u Postřelmova. Slavnost začne v 15.30 hod. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: mše sv. s nedělní platností bude v Dlouhomilově 
již v sobotu tj. 2. října v 18 hod., v neděli tj. 3. října pak nebude mše sv. v Chromči. 

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

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNICE bude ve středu 13. října po mši 
svaté, tj. asi v 19 hodin na faře u Bartošů.                                                              P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Štíty 1.990; Klášterec 2.600; Horní Studénky 1.500; Cotkytle 1.180 Kč

 PODZIMNÍ POUŤ FARNOSTI ŠTÍTY A HORNÍ STUDÉNKY DO HORU MATKY 
BOŽÍ U KRÁLÍK SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 28.9. t.j. NA SV. VÁCLAVA.
Pravděpodobné technické provedení: 1. pěší skupina popojede pravděpodobně ze Štítů 
vlakem v 12.20; info u p.L. Skácela 724114249. 
2. 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.
3.skupina zájemců ze Zborova a Hor. Studének se nahlásí do 
20.9.u pí.L.Macháčkové a při dostatečném počtu (nad 20) se za-
jistí 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 po-
božnost. Křížovou cestu (ti co půjdou pěšky) se budou modlit 
cestou alejí dolů k vlaku. Ten odjíždí v 18.10.     

otec Radomír

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO


