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21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín

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

Tatenice, Hoštejn,  Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Bai de Henne, satelitní, misijní farnost na Haiti
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Kristova církev je tajemství, 
je to božská, přesněji řečeno 
božsko-lidská 
skutečnost ve světě. 
Čím více vnikáme 
do jejího tajemství, 
tím pro nás může 
být nepochopitelnější. 

„Ze stolu Božího slova“

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; 
uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, 
co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa 
naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. 
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 138 
Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!
1: Iz 22,19-23                        2: Řím 11,33-36           Ev: Mt 16,13-20

ordinárium: Ebenovo č. 504 příští neděli latinské



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 22. srpna Památka Panny Marie Královny
středa  24. srpna Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
sobota  27. srpna  Památka sv. Moniky

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH 
 A BLÍZKÁ PŘÍPRAVA NA SVATOBARTOLOMĚJSKÉ HODY. 
 Středa 24. srpna bude vyhrazena úctě a klanění našemu Pánu 
v Nejsvětější svátosti. 
Duchovně spojení s bohoslovci olomouckého semináře se bude-
me modlit na úmysly, jež se nás nejvíce dotýkají. 
 Adorace je také znamenitou příležitostí přichystat se na osla-
vu patrocinia farního chrámu a zábřežských hodů. Proto po do-
polední mši svaté v 9.30 hod. budeme pokračovat v adoraci před vystavenou eu-
charistií. Adoraci uzavřeme v 17.30 hod. svátostným požehnáním. Všichni jste sr-
dečně zváni.               jáhen Pavel Hödl 
Svátost smíření můžete v adorační den přijmout během dopoledne od 9 hod. do-
poledne.

 HODY A PATROCINIUM BUDOU V ZÁBŘEZE V NEDĚLI 28. SRPNA.
Mše svaté v 6.55, 8.30 a v 18 hod. Svátostné požehnání v 15 hod. red. 

 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 vypraví farnost Zábřeh autobus, který poutníky vyveze 
na Červenohorské Sedlo. Mše svatá bude slavena také ve 14.30 
hod. red.

 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2005 VE MĚSTĚ ZÁBŘEZE
Dny evropského dědictví (European heritage days, EHD) jsou vý-
znamnou kulturní akcí celoevropského měřítka. Snahou pořada-
telů je otevřít památky veřejnosti často běžně nepřístupné a na-
bídnout na ně nový pohled jako na součást společného evrop-
ského kulturního dědictví. Do EHD je v letošním roce zapojeno 
šest zábřežských památek – farní chrám sv. Bartoloměje spolu 
s Farním muzeem ve věži chrámu, filiální chrám sv. Barbory s věží, Šubrtova kap-
lička, kostel Církve československé husitské s věží, morový sloup a zámek Skalič-
ka. Všechny památky budou otevřeny v sobotu 10.9. od 9.00 do 12.00 a od 14.00 
do 16.00 hod.; v neděli 11.9. od 9.00 do 12.00 hod. Pro návštěvníky je připravena 
řada doprovodných akcí, pro ty, kteří navštíví všechny památky, je připraven pa-
mětní list. Letošní premiérou je zpřístupnění další významné památky, zámku na 
Skaličce. Lokálním garantem je skautské středisko Skalička – Zábřeh.

Mgr. František John



 OD 8. 8. 2005 OBNOVUJE ČINNOST CHARITNÍ OBČANSKÁ PORAD-
NA V PLNÉM ROZSAHU. Místo Mgr. Barbory Sedláčkové je vedoucí Občan-
ské poradny Veronika Kakrdová, DiS. Otvírací doba Občanské poradny:
 PO 8.00 až 12.00    ČT 13.00 až 15.30
 ST  8.00 až 12.00 13.00 až 15.30  PÁ   8.00 až 12.00 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 17. ČERVENCE: Postřelmov 3.060 Kč, Lesnice 
1.190 Kč, Dlouhomilov 1.700 Kč (z Myslivecké pouti na Skalce). Všem dár-
cům ať odplatí Pán. Tuto neděli je měsíční sbírka na opravy v Dlouhomilově, 
Postřelmově a v Chromči. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. V neděli 28. srpna bude mše sv. 
v Sudkově v 11.00 hodin. 

 SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE. I vy se můžete spojit s mladými lidmi celého světa na je-
jich setkání s papežem Benediktem XVI. prostřednictvím televize. Tuto sobotu tj. 20. VIII. od 
20.30 hodin vysílá ČT 2 přímý přenos večerní modlitební vigilie s papežem Benediktem XIV.

 FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNICE SPOJE-
NÝ S FARNÍM POSEZENÍM připravujeme na sobotu 10. září. Turnaj v kategoriích do 12 
a od 12 let začne od 10 hodin. Přihlášky družstev 5 + 1 přičemž ve hře musí být stále aspoň 
1 dívka přijímá Jan Skalický (Tel. 776 886 842, E-mail: skalja1@seznam.cz) do 3. září. 
Farní posezení začne od 14 hodin, je zajištěna hudba, bohaté občerstvení a také program 
pro děti. Vše bude probíhat na fotbalovém hřišti TJ Sokol Lesnice. Přijďte se pobavit a po-
sedět si.                                        P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 14. 8. 2005: Štíty 4.650; Cotkytle 470; Horní Studénky 900 + 5.000 na 
opravu fary (7.8.2005 - dar na opravu fary 5.000 Kč) 

SBÍRKY Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

Lubník 540; Tatenice 1.260; Hoštejn 627; Kosov 420 Kč. 
 Děkuji všem dárcům. „Pán Bůh zaplať“.                                                  P. Jaroslav Přibyl

HUDEBNÍ FESTIVAL
POD ZÁŠTITOU ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO 

V NAŠICH FARNOSTECH
V sobotu 3. září v 19 hod.

v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově účinkují Vladimír Roubal 
na varhany a Vladimír Rejlek na trubku. 

V neděli 4. září v 8.30
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze doprovodí Vladimír Roubal na varhany 

a Vladimír Rejlek na trubku litrugii mše svaté. 



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.

SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 14.8.2005 
Zábřeh 8.460; Jedlí 1.350 (+ dar na Proglas 1.000 Kč); Zvole 2.680 Kč.
Svébohov: poutní sbírka na obnovu vitrážního okna sv. Václava ve farním kostele vy-
nesla 11.700 Kč. Všem dárcům a poutníkům k Panně Marii Nanebevzaté děkujeme. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.               P. František Eliáš

Dne 7. 8. 2005 byla ze Zábřeha předána částka 4.100 Kč pro nemocné leprou. Všem 
dárcům „Pán Bůh zaplať“.                                    Marie Zíková

 PIETA U ŠUBRTOVY KAPLIČKY V ZÁBŘEZE z dílny akademické-
ho sochaře Antonína Berky, kterou jsme před lety opravili, už zase po-
třebuje odbornou péči. Kameník Tomáš Váňa celé sousoší očistil od 
mechů tlakovou vodou a poté, co se ustálí počasí vytmelí prask-
liny v korpusu pískovcového sousoší tak, aby zimní mrazy ne-
způsobily další škody. Potom ošetří povrch kamene proti růs-
tu mechů a zakonzervuje hydrofobním nátěrem. Práce na pie-
tě bude stát přibližně 20.000 Kč. Štědrým dárcům ať požehná 
Pán.                    P. František Eliáš a František Odstrčil 

 RADOST VE FARNOSTI BAIE DE HENNE - mail P. Romana: 
Zdravím Vás všechny v Zábřehu a přeji požehnaný čas. 
 Tak jsem se v pořádku vrátil do své farnosti Baie de Hen-
ne a nalezl jsem vše podle očekávání dobře fungující. Místní 
lidé mě přivítali obrovskými ovacemi, takže se cítím opravdu 
skvěle. Mám teď po nedělní mši svaté a půjdu se projít tro-
chu po vesnici, abych pozdravil místní lidi. To, že vám píši, 
neznamená nic jiného, než to, že mám již překvapivě rychle 
internet a mohu tak s vámi snadno komunikovat. Jedna re-
nomovaná firma mi ho nainstalovala za necelých 2000 USD,
s měsíční platbou 70 USD, je to to nejlevnější, co se tady dá 
sehnat. Napříště se budu snažit vyfotit a poslat vám i nějaké 
fotografie. Mějte se tedy moc a moc fajn a těším se na další spolupráci.
 V Kristu a Marii, Váš oblát Roman. 
  Zřízením satelitního internetu se P. Romanovi otevřelo spojení se světem i s naší 
farností. Ušetří si trmácení v terénním voze do civilizace kvůli vyřizování pošty, které 
jej stálo hodně času, sil a neprospívalo jeho nemocným zádům (plotýnkám). 
 Rádi bychom nalezli šlechetného sponzora, který by pomohl hradit pořízení a pro-
voz internetového spojení s misijní farností Baie de Henne.
 Připojuji se s poděkováním všem, kteří otci Romanovi pomáhají. Myslím si, že po 
zrealizování internetového spojení už můžeme právem tvrdit, že se jeho farnost stala 
součástí našeho života a jeho misijní farnost Baie de Henne jsme „přifařili“ mezi far-
nosti zábřežského děkanátu. A proto ji budeme uvádět v hlavičce FI mezi našimi far-
nostmi jako naši satelitní farnost.                                                            P. František Eliáš


