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

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

Tatenice, Hoštejn,  Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Koho Bůh najímá 
do svých služeb, 
toho také přijímá 
do své školy. 
Žák musí počítat s námahou, 
bolestí i neúspěchem. 
Potřebuje k tomu celou 
sílu svého srdce. 
Srdce, které se musí dát 
přetavit, očistit a proměnit 
Božím Duchem – Duchem Svatým. 

„Ze stolu Božího slova“

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; 
vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, 
rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, 
ať v nás roste a trvá všechno dobré. 
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 63 Má duše po tobě žízní, Pane, Bože můj! 

1: Jer 20,7-9               2: Řím 12,1-2            Ev: Mt 16,21-27

ordinárium latinské příští neděli: Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 29. srpna Památka umučení sv. Jana Křtitele
sobota  3. září   Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

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

 poPOUŤOVÉ PONDĚLNÍ ODPOLEDNE (29.8.) zve děti na za-
hradu Katolického domu v Zábřeze. Začátek v 15 hod. Připraveny 
jsou soutěže a hry. Na zakončení si zazpíváme s kytarou u táborá-
ku. Vzít s sebou můžete i „dospěláky“ a něco dobrého k opékání 
na ohni. V případě nepříznivého počasí se program přesune do 
Katolického domu.                         katecheté

 K VEČERNÍ poPOUŤOUVÉ ADORACI v úterý 30. srpna večer od 20 hod. do 
kostela sv. Bartoloměje vás zve společenství mladých. P. Vratislav Kozub
 

 K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU mohou děti spolu se svými rodiči přistoupit 
ke svátosti smíření ve středu 31. srpna odpoledne od 16 hod. První „dětská“ mše 
svatá v tomto školním roce bude slavena 31. srpna v 17.30 hod. P. Vratislav Kozub

 SETKÁNÍ KATECHETŮ zábřežského děkanátu bude na zábřežské faře ve 
čtvrtek 1. září od 19 hod. P. Vratislav Kozub 

 V ZÁBŘEZE SVÁTOST SMÍŘENÍ V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE v pátek 
2. září od 15 hod.              P. František Eliáš 

HUDEBNÍ FESTIVAL POD ZÁŠTITOU ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO 

* V sobotu 3. září v 19 hod. v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie ve Svébohově účinkují Vladimír Rou-
bal na varhany a Vladimír Rejlek na trubku. 

* V neděli 4. září v 8.30 hod. v kostele sv. Barto-
loměje v Zábřeze doprovodí Vladimír Roubal na 
varhany a Vladimír Rejlek na trubku liturgii mše 
svaté. 

Římskokatolická farnost Zábřeh a KLUB KVDC 
Zábřeh vás zvou do farního kostela sv. Bartoloměje 
na varhanní recitál Anny Predmerské – Zúrikové, 
který se koná v pondělí 12. září v 19 hod. Vstupné 
dobrovolné. 



POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU
Na 2. letošní pouť na Vřesovou Studánku, která se uskuteční v so-
botu 10. září, vypraví farnost Zábřeh autobus, který poutníky vy-
veze na Červenohorské Sedlo. Mše svatá bude slavena také ve 
14.30 hod. Zájemci se mohou hlásit u paní Ludmily Korgerové tel. 
583 414 512. 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 evropské-
ho kulturního dědictví. Do EHD je v letošním roce zapojeno šest 
zábřežských památek – farní chrám sv. Bartoloměje spolu s Far-
ním muzeem ve věži chrámu, filiální chrám sv. Barbory s věží, Šubrtova kaplič-
ka, kostel Církve československé husitské s věží, morový sloup a zámek Skalička. 
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

Česká křesťanská akademie v Jeseníku vás zve na přednášku 
„Čím nás chudí obohacují“ s P. Františkem Líznou, která se 
koná v pondělí 5. září v 18 hod. v sále okresního archivu na 
Tovární ulici v Jeseníku. 
Františku Líznovi voláte na mobil, jehož číslo vám dal před půl ro-
kem, ale ozve se vám zastavárna. Není to první mobil, který mu ně-
kdo ukradl. Dveře fary vám otvírá člověk, který je už od pohledu jen 
jejím dočasným obyvatelem...
O životě tohoto kněze, jeho cestě k vězňům na Mírov, o jeho pěší 
pouti z Vyšehorek do Santiaga de Compostela bude tato přednáška.

Blahopřání
Pan Miroslav Kamlar z Jedlí oslavil dne 27. srpna 2005 své 75. narozeniny
a ve čtvrtek 31. srpna 2005 oslaví 70. narozeniny pan Pavel Rýznar z Jedlí.

Oběma děkujeme za to, že oslavovali Pána zpěvem v chrámovém sboru
a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie.

Farníci z Jedlí
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Ohlášky
Do stavu manželského v měsíci září hodlají vstoupit:

v sobotu 3. září v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
JIŘÍ PELIKÁN ze Skaličky a ALENA ŠIKLOVÁ z Prahy

v sobotu 3. září v 10 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého v Chromči
VÁCLAV MATURA a EVA JOHNOVÁ z Chromče

v sobotu 10. září v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
VRATISLAV JARMAR a VERONIKA SVOBODOVÁ ze Zábřeha

v sobotu 10. září v kostele sv. Leonarda v Horních Studénkách 
MAREK POLÁČEK ze Zábřeha a OLGA NĚMEČKOVÁ, Bc. z Prahy

v sobotu 24. září v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
ROMAN TAZBÍREK ze Šumperka a ANDREA HOUSERKOVÁ ze Zábřeha

SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 21. 8. 2005 
Zábřeh 9.770; Jedlí 1.800; Zvole 3.910; Svébohov 2.750, dar na okno sv. Václava 
500; Postřelmůvek 520; Rovensko – sbírka na opravu svatostánku kaple ze sobo-
ty 20. srpna 5.576 Kč. Dary Zábřeh: na Šubrtovu kapli 500; na Ugandu 1.000; na 
Haiti 3.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.             P. František Eliáš

Na kostel sv. Barbory jste v měsíci srpnu věnovali 2.130 Kč. Celková částka činí 
188.969 Kč. Pán Bůh zaplať. Jitka Karešová a Marie Hrubá

INZERÁTY:
 KOMUNITA SVATÉ PANÍ ZDISLAVY – CENACOLO ŽIBŘIDICE potřebuje 
pro svůj provoz a osazenstvo starší kamna na pevná paliva, pracovní oděvy a pra-
covní obuv (mohou být starší), kopací míč (také starší). Karel Gott, tel. fara Žib-
řidice 485 178 082. Nabídky můžete také směrovat na faru v Zábřeze. 

 KOUPÍM NA ZÁBŘEŽSKU rodinný domek 2 + 1 (i více) s velkou zahradou. 
Může být i na samotě. tel. 732 538 521.



POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 21. SRPNA: Postřelmov 5.390 Kč + 1.000 Kč 
dar, Lesnice 1.150 Kč. Dlouhomilov 1.260 Kč. Všem dárcům ať odplatí 
Pán. Příští neděli je měsíční sbírka v Lesnici. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: mše sv. v Brníčku bude výji-
mečně až ve středu tj. 31. srpna v 18 hod. V neděli 4. září bude mše 
sv. v Chromči v 11 hodin. 

 V příštím týdnu přijede do naší republiky DON STEFANO GOBI. Ve čtvrtek 
1. září navštíví Olomouc, aby zde vedl Mariánské večeřadlo. Toto modlitební se-
tkání začne v 15.30 hod. v katedrále sv. Václava. 
Informace k cestě do Olomouce podá paní Božena Matějová, tel. 583 437 456. Před-
pokládaný odjezd vlakem ve 12.29 hodin z Postřelmova, návrat do 20 hodin. 

 FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNI-
CE, spojený s Farním posezením, připravujeme na sobotu 10. září. Turnaj v kate-
goriích do 12 a od 12 let začne od 10 hodin. Přihlášky družstev 5 + 1, přičemž ve 
hře musí být stále alespoň jedna dívka, přijímá Jan Skalický do 3. září. 
 FARNÍ POSEZENÍ začne od 14 hodin, je zajištěna hudba, občerstvení a také 
program pro děti. Vše bude probíhat na fotbalovém hřišti TJ Sokol Lesnice. Přijď-
te se pobavit a „posedět si“.       P. Jiří Putala 

SBÍRKY Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

 SBÍRKY z neděle 21. srpna: Lubník 800; Tatenice 1.640; Hoštejn 7.850; Kosov 
1.150 Kč. Děkuji všem dárcům. „Pán Bůh zaplať.“

 SETKÁNÍ RODÁKŮ, OBYVATEL A VŠECH PŘÁTEL 
LUBNÍKU se uskuteční v sobotu 3. září 2005. Při mši svaté, 
kterou bude v 10 hod.v kostele sv. Petra a Pavla celebrovat 
generální vikář Mons. Milán Kouba, bude posvěcen obecní 
prapor. V závěru mše Mons. Milán Kouba posvětí u kostela 
také nově opravené sousoší Nejsvětější Trojice.                         
      P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky:  neděle 14. srpna: Mohelnice 3.509; Úsov 817; Studená Loučka 310; 
  neděle 21. srpna: Mohelnice 3.284; Úsov 1.644; Studená Loučka 645 Kč.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 21. srpna: Štíty 1.200; Cotkytle 460; Horní Studénky 920 + dar 
na Proglas 1.000 Kč 



KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 Všechny příznivce lidové hudby, tance a dobré pohody zve-
me v úterý 30. srpna na tradiční ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
S HUDBOU A TANCEM. Tentokrát začínáme už ve 14. hodin. 
Hraje Vašek a Petr. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.

 POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Poutní 
místo Sv. Hora u Příbrami si letos připomí-
ná 100 roků od povýšení na baziliku. Spo-
lek Metoděj Zábřeh připravuje na sobotu 
24. září zájezd na toto nejznámější české 
poutní místo. Při návratu pak ještě navští-
víme další mariánské poutní místo – Lo-
mec u Vodňan. Odjezd z Valové ve 3 ho-
diny, předpokládaný návrat ve 22 hodin. 
Cena zájezdu 400 Kč splatná při nástupu. Přihlášky přijímá a bližší informace po-
dávají : Josef Klimek, Katolický dům Zábřeh,  583 412 108, GSM 732 386 315, 
e-mail: spolek.metodej@tiscali.cz, nebo Josef Flášar, Obránců míru 4, Zábřeh – 
Ráječek,  583 415 434.                                 Za Spolek Metoděj Zábřeh Josef Klimek

PRO TICHOU CHVÍLI MODLITBY
Modlitba Ignáce z Loyoly 
Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a mou vůli, všechno, 
co mám a co vlastním. Od tebe jsem to přijal a tobě to vracím, nalož s tím zcela podle své 
vůle. Dej mi jen svou milost a lásku, o to prosím a víc nežádám. Amen. 
Přijmi, Pane, a ujmi se celé mé svobody, mé paměti, mého rozumu a mé vůle. Všechno, co 
mám a co vlastním, jsem přijal od tebe. Tobě to navracím, nalož s tím zcela podle své vůle. 
Dej mi jen svou milost a lásku, o to prosím a víz nežádám. Amen. 

 * * * 
Pane, jen Ty víš, jak se může podařit můj život. 
Pouč mě v tichu Tvé přítomnosti pochopit tajemství, jak se lidé poznali v setkávání s Te-
bou, ve Tvém pohledu a ve Tvém slovu jak Tvůj obraz a podoba. 
Pomoz mi opustit, co mi v tom brání, abych se s Tebou setkal a dal se uchvátit Tvým slo-
vem. 
Pomoc mi připustit, co se ve mně chce stát člověkem podle obrazu a představy, kterou sis 
Ty o mně udělal. Amen.                     autor neznámý

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC ZÁŘÍ
úmysl všeobecný – za právo a svobodu vyznání, aby je zaručily všechny vlády světa
úmysl misijní – za mladá církevní společenství, aby se hlásání Kristova poselství upevnilo 
a zakořenilo v jejich místní národní kultuře
úmysl národní - za děti a mládež, aby jejich rodiče na přímluvu svaté Ludmily plnili slib 
daný při jejich křtu a nezanedbávali náboženskou výchovu.


