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19. a 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Svébohov, Jedlí, Maletín, Svébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn,  Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

IN  ORMACEFIN  ORMACEFIN  ORMACE
A
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Učedníci ve člunu, 
to jsme my. 
Když zuří bouřka 
a člun se zmítá, 
nepomůže vystoupit 
ze člunu, ale věřit, 
že Bůh je blízko.

 „Ze stolu Božího slova“

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna 
a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: 

upevni, co jsi v nás započal,  abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. 
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 19 neděle v mezidobí

Pane, ukaž nám své milosrdenství!
ŽALM 20 neděle v mezidobí

Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
1: 1 Král 19,9a.11-13a  2: Řím 9,1-5  Ev: Mt 14,22-33 
1: Iz 56,1.6-7  2: Řím 11,13-15.29-32  Ev: Mt 15,21-28  
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 8. srpna Památka sv. Dominika, kněze
úterý 9. srpna Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 
   panny a mučenice, patronky Evropy
„Žít eucharisticky znamená vycházet úplně sám ze sebe, z omezenosti vlastního života 
a vrůstat do šíře života Kristova. Kdo vyhledává Pána v jeho domě, nebude ho chtít stále 
jen zaměstnávat sebou samým a svými záležitostmi. Začne se zajímat o záležitosti Pána. 
Kdo by se mohl s vnímavým duchem a srdcem zúčastňovat svaté oběti, aniž by sám byl 
zaujat obětním smýšlením, aniž by jej zachvátila touha, aby on sám i celý jeho nepatrný 
osobní život vzešel ve velkém díle Vykupitelově!“                         (sv. Terezie Benedikta)
středa  10. srpna Svátek sv. Vavřince, mučedníka
čtvrtek  11. srpna  Památka sv. Kláry, panny

MYSLIVECKÁ POUŤ KE CTI PANNY MARIE NANEBEVZATÉ
   V sobotu 13. srpna vás Myslivecké sdružení Dlouho-
milov spolu s Řádem sv. Huberta se sídlem v Kuksu zve 
na MYSLIVECKOU POUŤ. 
   Program začíná ve 12 hod. v prostorách obecního klu-
bu výběrem bohatého občerstvení specialit myslivecké 
kuchyně a ochutnávkou vín z oblasti Břeclavska.
   V 15 hod. bude SVATOHUBERTSKÁ TROUBENÁ MŠE u kapličky sv. Floriána  
na „Skalce“ v podání trubačů Lesy Ruda a.s.

POUTĚ K SLAVNOSTI
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V neděli 14. srpna 2005:
Svébohov - mše svaté budou slouženy Svébohov - mše svaté budou slouženy Svébohov
v 8.30 a v 10.30, svátostné požehnání 
v 15 hod.
Štíty - mše svatá v 9.00 hod., 10.30 hod.Štíty - mše svatá v 9.00 hod., 10.30 hod.Štíty
Svatý Hostýn – mši svatou v 10.15 hod. 
celebruje otec arcibiskup Jan Graubner

MINISTRANTSKÁ POUŤ
Pastorační asistent Pavel Hödl a starší ministranti ze Zá-
břeha zvou své mladší kamarády z města i okolí na MI-
NISTRANTSKOU POUŤ k obrázku Panny Marie v Šu-
brtově kapličce, která se uskuteční v sobotu 20. srpna 
2005. Sraz pro zábřežské kluky bude v 8 hodin před fa-
rou. Po modlitbě bude následovat soutěžní dopoledne 
uzavřené společným táborákem. Oblečte se sportovně. 
Špekáčky a chléb budou zajištěny. Návrat se předpoklá-
dá okolo 15 hod.                                               Pavel Hödl



ORELSKÁ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

V neděli 21. srpna vypravuje Orel jednota Zábřeh autobus na Sva-
tý Hostýn. Odjezd z Valové v 6.30, cena za dopravu 200 Kč. Auto-
bus má povolení k výjezdu až na poutní místo. Hlaste se co nejdří-
ve u Ludmily Korgerové, tel. 583 414 512. 
  

LETOŠNÍ POUTĚ NA VŘESOVOU STUDÁNKU
   1. pouť bude v sobotu 27. srpna. Poutní mše svatá začne ve 14.30 hod. 
   Na  2. pouť na Vřesovou Studánku,  která se uskuteční v sobotu  10. září vypra-
ví farnost Zábřeh autobus, který poutníky vyveze na Červenohorské Sedlo. Mše 
svatá bude slavena také ve 14.30 hod.   

HODY A PATROCINIUM V ZÁBŘEZE
oslavíme letos v neděli 28. srpna.

VARHANY SLAVÍ PADESÁTINY
 Přesně na den před 50 lety 28. srpna 1955 byly ke cti a chvále Boží postaveny 
a požehnány ve farním kostele sv. Bartoloměje nové varhany. Světitelem byl olo-
moucký generální vikář, prelát Josef Glocar. Varhany mají 3 manuály, 49 rejstříků, 
zvonkohru a asi 5 tisíc píšťal. Postavila je krnovská varhanní firma RIEGER, insta-
lovali je tři varhanáři: Keclík, Buchtík a Ludwig. Celkový náklad činil tehdejších 
336 tisíc Kč. 
 Téhož dne odpoledne účinkovali na koncertě: Ing. Veverka z Krnova a Dr. Ska-
lický, profesor muzických umění z Brati-
slavy. Dne 25. září koncertoval na varha-
nách s doprovodem na klavioline profesor 
Ota Čermák z Karlových Varů. Duchovním 
správcem farnosti byl tehdy děkan P. Stani-
slav Sedlák. Několik desítek let s příklad-
nou péčí sedával u varhan ředitel kůru bra-
tr Antonín Pastrnek. 
 Do dalších let přejeme tomuto králov-
skému hudebnímu nástroji, aby nás po-
vznášel svými líbivými tóny k Bohu, a to 
jak při mši svaté, tak při udělování svátos-
tí křtu, biřmování, či manželství a také mír-
nil bolest při posledním rozloučení s našimi 
blízkými. DEO GRATIAS!        Josef Popelka

PoděkovPoděkovP áníoděkováníoděkov
Srdečný dík všem, kteří se zapojili do „prázdninových” oprav v našich kostelích.

P. František Eliáš, farář a děkan v Zábřeze
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 31. 7.2005 
Zábřeh 11.220; Svébohov 1.300; Jedlí 2.300; Zvole 2.680;  Klášterec 1.300 Kč.
DARY NA HAITI: ZÁBŘEH 5.000 Kč

Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

SBÍRKY Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE
Lubník 670; Tatenice 870; Hoštejn 730; Kosov 400 Kč.

Děkuji všem dárcům. „Pán Bůh zaplať“. 

PATROCINIUM K SLAVNOSTI PANNY MARIE NANEBEVZATÉ oslavíme na 
Koruně v neděli 14. srpna mší svatou ve 14.30 hod.                       P. Jaroslav Přibyl

COLLEGIUM MICROTORUM V TATENICI
V pátek 19. srpna 2005 v 19 hodin jste zváni do farního kostela sv. Jana Křtitele 
do Tatenice na koncert duchovní hudby P. Michala Podzimka (gemshorny, kyta-
ra, zpěv a dechový syntezátor Yamaha WX-11) a  P. Jaroslava Konečného (zobcové 
flétny, gemshorny, varhanní positiv z 18. století a zpěv).
P.S. I kostel sv. Jana Křtitele stojí opravdu za zhlédnutí. Nedávno restaurovaný in-
teriér nabízí nevšední umělecký zážitek.                                         P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 31. 7. 2005:  Štíty 2.420; Horní Studénky 1.350 Kč

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 31. 7. 2005: Mohelnice 5.415; Úsov 852; Studená Loučka 335 Kč

31. MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK SE USKUTEČNÍ 25. - 28. SRPNA 2005. V pá-
tek večer od 20 hod. se v kostele sv. Tomáše Becketa uskuteční „Večer s křesťan-
skou písní“ - hraje skupina BÉTEL Brno. Za Rádio Proglas na Dostavníku vystou-
pí skupina CYMBELÍN (uvádí Milan Tesař - hudební redaktor Rádia Proglas).Ten 
bude sedět i v odborné porotě při páteční soutěži hu-
debních skupin.
Své stánky zde bude mít jak Rádio Proglas, tak i Telepa-
ce Ostrava. Rádio Proglas udělí svou vlastní cenu, a to 
„Za krásu slova“. 
V neděli 28. srpna od 7.30 hod. bude sloužena katolic-
ká mše svatá pro účastníky tohoto známého a populár-
ního festivalu.
Bližší informace můžete získat na adrese: www.mohel-
nickydostavnik.cz a aligator@mohelnickydostavnik.cz



FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA S OTCEM VRATISLAVEM
Srdečně Vás zveme na farní pouť do Říma 
ve dnech 6. – 12. 11. 2005. P. Vratislav, 
který v Římě několik roků studoval, je 
ochoten nabídnout duchovní a částečně 
i průvodcovský doprovod, cestovní agen-
tura AWER TOUR pak ochotně poskytne 
technický servis.
Cestou společně navštívíme Assisi – ro-
diště sv. Františka a sv. Kláry a poté proži-
jeme čtyři krásné podzimní dny v Římě.
Během nich navštívíme: baziliky Svaté-
ho Petra, Svatého Jana v Lateránu, Sva-
tého Pavla za hradbami, Santa Maria Ma-
ggiore, sv. Petra v okovech, sv. Klementa 
(hrob a pozůstatky sv. Cyrila), Svaté scho-
dy, Svatý kříž, Kostel sv. Praxedy, Kolose-
um, Kapitol, Katakomby sv. Kalixta nebo 
Priscily, českou kolej Nepomucenum, Via 
Appia, Zátibeří-Trastevere (čtvrť s vlastní lidovou typicky římskou tradicí), Subiaco - 
klášter sv. Benedikta a sv. Scholastiky, Castel Gandolfo – letní sídlo papežů. 
Po večerech je možné zhlédnout krásu římských fontán v centru Říma, navštívit Fras-
cati a okusit pravé italské víno a porchetu či zajet k moři.
Vrcholem programu bude audience u sv. Otce Benedikta XVI.
V ceně poutního zájezdu 5 500 Kč je zahrnuta doprava a 4x ubytování se snídaní. 
V ceně není započítáno komplexní cestovní pojištění, které je možné vyřídit si indivi-
duálně či prostřednictvím CA AWER TOUR.
Přihlašovat se můžete v kanceláři CA AWER TOUR, Žižkova 15, Zábřeh (II. patro 
v budově Charity), telefon 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail: info@awertour.cz

Těšíme se na Vaši účast                  za farnost P. Vraťa, za AWER TOUR Lenka Hamplová

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 31. ČERVENCE: Postřelmov 2.590 Kč + 5.000 Kč dary, Lesnice 
2.090 Kč, Dlouhomilov 640 Kč (včetně Hrabišína). Všem dárcům ať odplatí Pán.

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v pondělí 8. srpna nebude mše sv. v Brníčku. 
V úterý 9. srpna nebude mše sv. v Postřelmově. 
Od neděle 7. srpna budou v Chromči a v Sudkově nedělní bohoslužby střídavě 1x za 
dva týdny. Nedělní mše sv. v Dlouhomilově bude od neděle 14. srpna bývat v sobotu 
večer. 

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNICE bude ve středu 10. srpna 
2005 po mši svaté na faře v Lesnici tj. asi 18.45 hodin (Program – příprava farního po-
sezení při muzice                                                                                              P. Jiří Putala



PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
Vážení rodiče. I když se to nezdá, polovina prázdnin je už za námi a začátek školního 
roku je za dveřmi. Vaše přihlášky jsme už roztřídili, zpracovali a děkujeme všem, kteří 
své děti včas přihlásili. Pokud jste pozapomněli děti přihlásit a nebo budou výuku ná-
boženství navštěvovat první rok, přijďte vyplnit přihlášku na faru v Zábřeze.

                                                                    Za farní kancelář H.Lexmanová

POMOC NEJCHUDŠÍM DĚTEM V MISIJNÍCH OBLASTECH.
 Dle zveřejněné informace Papežského misijní-
ho díla dětí (PMDD) stačí pouhých 200 Kč ročně 
na záchranu sirotka či jinak trpícího dítěte z nej-
větší bídy. Tuto formu pomoci může každý v Zá-
břehu uskutečnit. Ve farním kostele sv. Bartolo-
měje je možno zakoupit obrázky s kartičkami 
(PMDD), přičemž jedna sada stojí 200 Kč. Veli-
kost celé naší pomoci vidíme na nástěnce ve farním kostele sv. Bartoloměje, kde po-
stupně děti přilepují kartičky od zakoupených obrázků PMDD. Máme radost, že mno-
hé děti již pomohly koupí obrázků PMDD nejchudším dětem v misijích a věříme, že 
další pomoc ještě přijde. V uplynulém školním roce přispěly i děti z páté třídy navště-
vující náboženství na pomoc chudým dětem celkem 200 Kč. Kartičky  PMDD získáva-
ly za snahu a aktivní plnění úkolů v hodinách.                       za katechety A. Krňávková

          Blahopřání
              V minulém týdnu oslavila 80 roků svého života paní

                             Marie Krieglerová,
bývalá katechetka naší farnosti. Za její práci pro zábřežskou bývalá katechetka naší farnosti. Za její práci pro zábřežskou bý
farnost děkujeme a přejeme jí do dalších let hodně Božího po-

žehnání, zdraví a spokojenosti.    za farnost P. František Eliáš

Čtení na prázdniny: PŘÍRODA, BŮH A ČLOVĚK
Ptám se slunce: Kdo tě stvořil? 
Ptám se ptáků: Kdo vás obdaroval křídly? 
Obracím se na moře: Kdo ti uložil být klidným, šumět, smát se, nebo bouřit? Jaké ta-
jemství ukrýváš ve svých hlubinách? 
Ptám se vesmíru: Kde je tvůj počátek a konec? 
Ptám se hlubin země: Znáte vy tajemství svého počátku? 
A vy, vrcholy hor, pokryté sněhem, vy bystřiny a potoky, ptám se vás, odkud pocházíte? 
Pozoruji na jaře rozkvetlé ovocné stromy, zelená pole a lesy a ptám se jich: Kdo vás po-
volal k životu, kdo dýchá ve vašich srdcích? 
Hledím na květinu na svém stole a ptám se jí: Co ty mi budeš vyprávět? 
Pronikám ke svému srdci a při každém jeho úderu se ptám: Kdo tě uvedl do pohybu, 
abych já mohl žít? 
Odpověď šumí jako moře, vše oznamuje jen to jedno jediné poselství: 
Bůh je náš počátek! On nás vymyslel a On nám daroval život, abychom mohli být. 

                                                                                             (Podle Tomislava Ivančiče)


