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23. 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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Říci tomu, kdo se provinil 
dobré a jasné slovo, 
s ním a pro něho trpět, 
ukázat mu cestu a urovnat ji, 
to všechno vyžaduje velkou 
dávku pokory a lásky. 
Toto činit je však naší povinností. 
Proč bychom se jinak 
nazývali bratry a sestrami. 
                             „Ze stolu Božího slova“

Bože, tys nám poslal Vykupitele 
a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, 
aby všichni, kdo věří v Krista, 
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

ŽALM 95  Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! 
 Nezatvrzujte svá srdce! 
1: Ez 33,7-9       2: Řím 13,8-10      Ev: Mt 18,15-20
 

ordinárium: Olejníkovo č. 502   příští neděli Břízovo č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 8. září Svátek Narození Panny Marie

 VARHANNÍ KONCERTY V CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE. V neděli 4. září 
v 8.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze doprovodí Vladimír Roubal na 
varhany a Vladimír Rejlek na trubku liturgii mše svaté. 

 NA VARHANNÍ RECITÁL ANNY PREDMERSKÉ – ZÚRIKOVÉ vás do far-
ního kostela sv. Bartoloměje v pondělí 12. září v 19 hod. zvou 
Římskokatolická farnost Zábřeh a KLUB KVDC Zábřeh. Vstup-
né dobrovolné.                                                                           red.

 O SVÁTKU NAROZENÍ PANNY MARIE VE ČTVRTEK 8. 
ZÁŘÍ V 17.30 hod. bude u Šubrtovy kapličky slavena mše sva-
tá. Při této mši vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana Aloi-
se Ehrenbergera, který se dlouhá léta staral nejen o kapličku ale 
i o drobné sakrální památky v Zábřeze a okolí.  P. František Eliáš
 

POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU. Na 2. letošní pouť na Vře-
sovou Studánku, která se uskuteční v sobotu 10. září, vypraví far-
nost Zábřeh autobus, který poutníky vyveze na Červenohorské 
Sedlo. Odjezd z Valové v 11.00 hodin, cena 100 Kč. Mše svatá 
bude slavena ve 14.30 hod., ve 12.30 hod. vyjde z Červenohorské-
ho Sedla poutní průvod. Zájemci se mohou hlásit u paní Ludmily 
Korgerové, tel. 583 414 512.                                                          red.

 HODY OSLAVÍME V ROVENSKU V NEDĚLI 11. září. Při mši svaté v 7.30 
hod. bude požehnán zrestaurovaný historický oltář se svatostánkem. Mši svatou 
bude s rovenskými slavit P. Josef Rýznar z Horních Studének. Ke svátostnému po-
žehnání s jáhnem Pavlem se sejdou věřící v 15 hod.          P. František Eliáš

 POUTNÍ ZÁJEZD DO SLAVIČÍNA. V neděli 11. září jste zváni do Slavičína 
(do farnosti P. Miroslava Strnada). Spolu s ním oslavíme mši svatou v 9.30 hod. Poté 
navštívíme Vizovice a na zpátečně cestě se stavíme v Hulíně, ve farnosti P. Jana Ču-
káše. Cena 250 Kč. Odjezd z Jedlí 6.00, ze Svébohova 6.10, ze Zábřeha 6.20 hod. 
Hlásit se můžete u Josefa Hrocha tel. 583 412 004, mobil 731 626 503.

 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2005 VE MĚSTĚ ZÁBŘEZE. 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, Šubrto-
va kaplička, 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 navští-
ví všechny památky, je připraven pamětní list. Letošní premiérou je zpřístupně-
ní další významné památky, zámku na Skaličce. Lokálním garantem je skautské 
středisko Skalička – Zábřeh.                        Mgr. František John



 Sbírka z neděle 17. července: Postřelmov 2.970 Kč + 10.000 Kč dary na opravu 
fary, Lesnice 1.340 Kč, Dlouhomilov 1.150 Kč (včetně Hrabišína)
 Všem dárcům ať odplatí Pán. 

 PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA 7. KONCERT HUDEBNÍHO FESTIVALU POD ZÁ-
ŠTITOU ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO. Uskuteční se v pondělí 5. září 
v 19 hodin v kostele sv. Matouše v Postřelmově. Zazní skladby Johana Sebastia-
na Bacha, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka a dalších. Učinkují: Vladimír Roubal 
– varhany, Vladimír Rejlek – trubka. 

 ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU. Srdečně zveme děti z našich far-
ností k zahájení nového školního roku. Společná bohoslužba začne v kostele sv. 
Matouše v pátek 9. září v 18.00 hodin. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. Svátek Narození P. Marie oslavíme v kos-
tele v Brníčku příští neděli, tj. 11. září při mši svaté, která začne v 11 hodin dopo-
ledne. V neděli 11. září bude mše sv. v Sudkově v 11.00 hodin dopoledne. 

 FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNI-
CE SPOJENÝ S FARNÍM POSEZENÍM proběhne v sobotu 10. září na hřišti TJ So-
kol Lesnice. 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 
do 3. září. Farní posezení začne odpoledne ve 14 hodin taktéž na hřišti TJ Sokol 
Lesnice. Je zajištěna hudba, občerstvení a také program pro děti. Přijďte se poba-
vit a posedět si. 

INZERÁT: Farnost Lesnice shání do kostela 4 zachovalé čalouněné židle. 

 POUŤ KE CTI SVATÉHO MATOUŠE. Římsko-
katolická farnost sv. Matouše v Postřelmově vás sr-
dečně zve na pouť ke cti svatého Matouše, apoštola 
v neděli 18. září 2005. Pořad bohoslužeb: 8.00 farní 
mše svatá, zpívá chrámový sbor farnosti Postřelmov, 
v 10.30 poutní mše svatá, zpívá schola z Postřelmova 
a Chromče. Poutní mše svaté bude sloužit P. Jan Lin-
hart, spirituál teologického konviktu v Olomouci. Po 
obou mších bude příležitost ke krátké besedě s P. Ja-
nem a studenty teologického konviktu. 
V 15 hodin pak bude odpolední pobožnost spojená 
s novokněžským požehnáním P. Vratislava Kozuba.
 

 SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. V příštím roce plánujeme v Postřelmově udělování 
svátosti biřmování. Příprava na tuto svátost začne koncem září, přihlášky k pří-
pravě jsou v jednotlivých kostelích, nebo na faře.        P. Jiří Putala

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO



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 28. 8. 2005 
Zábřeh 11.690; Jedlí 1.750; Zvole 1.730 + dar na opravy 1.000; Svébohov 1.500; 
Klášterec 1.040 (14.8. - 1.510; 21.8. – 1910 Kč) 
Dary Zábřeh: na Haiti 5.000 Kč Všem dárcům ať odplatí Pán.       P. František Eliáš
Od věřících z Rovenska byla dne 28.8.2005 předána částka 2.000 Kč pro nemocné 
leprou. Pán Bůh zaplať.                   Marie Zíková

 NAZDAR KLUCI MINISTRANTI. Vítám vás do nového školního roku. Proto-
že i ministrování vyžaduje dobrou školu, obnovuji od měsíce září naše pravidelné 
schůzky. První setkání začneme v sobotu 3. září mší svatou v 7 hodin ráno ve far-
ním kostele. Pak na faře posnídáme a proběhne úvodní hodina. Jako odměna za 
dobrou službu u oltáře jsou připraveny sportovní i poznávací činnosti (stolní fot-
bal, florbal, výlety)...                       jáhen Pavel

 SEDMIKRÁSEK ZAHAJUJE SVOU ČINNOST. Se začátkem no-
vého školního roku mohou děti ze Zábřeha opět začít navštěvovat 
SEDMIKRÁSEK. Poprvé se sejdeme v neděli 11. září po mši svaté 
v 9.30 hod.                                       Na všechny děti se těší Sedmikrásek

 POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Poutní místo Sv. Hora u Příbrami si letos při-
pomíná 100 roků od povýšení na baziliku. Spolek Metoděj Zábřeh připravuje na 
sobotu 24. září zájezd na toto nejznámější české poutní místo. Při návratu pak ješ-
tě navštívíme další mariánské poutní místo – Lomec u Vodňan. Odjezd z Valové 
ve 3 hodiny, předpokládaný návrat ve 22 hodin. Cena zájezdu 400 Kč splatná při 
nástupu. Přihlášky přijímá a bližší informace podávají : 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 Spo-
lek Metoděj Zábřeh                                                                                   Josef Klimek

 V cyklu Cesty víry bude uveden na ČT1 v neděli 11. 9. ve 14.30 hod. doku-
ment ZE ZÁBŘEHU NA HAITI.

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

SBÍRKY z neděle 28. srpna: Lubník 370; Tatenice 1.410; Hoštejn 1.015; Kosov 400 Kč.
 Děkuji všem dárcům. „Pán Bůh zaplať.“            P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky: Mohelnice 4.315; Úsov 732 Kč;                     Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 28. srpna: Štíty 1.650 + dar na Haiti 1.000; Cotkytle 630; Horní Stu-
dénky 1.300 + dary na opravu fary 2.000 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odmění.                      P. Stanislav Suchánek



ZÁŘÍ V KATOLICKÉM DOMĚ
V ZÁBŘEHU

6. 9. úterý KLUB MAMINEK – první poprázdninové setkání 9.00 hod. 
7. 9. středa CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY 19.00
8. 9. čtvrtek DĚTSKÝ KLUB BARVÍNEK 9.30
11. 9. neděle ČAS PRO ZMĚNU – pravidelné setkání pořádané 
 Apoštolskou církví, tentokrát za účasti ředitele 
 nadačního fondu NEHEMIA Lubomíra Hlavačky 9.00
13. 9. úterý KLUB MAMINEK - příprava her a soutěží 9.00
13. 9. úterý ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM
 Taneční melodie nejenom pro seniory hraje HandZ Bnad.
 Občerstvení zajištěno. 14.00
14. 9. středa CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY 19.00
15. 9. čtvrtek DĚTSKÝ KLUB BARVÍNEK 9.30
19. 9. pondělí KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY 17.00
20 .9. úterý KLUB MAMINEK – podzimní inspirace 9.00
21. 9. středa CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY 19.00
24. 9. sobota PŘÍBRAM, LOMEC U VODŇAN  
 zájezd po významných sakrálních památkách. 
 Bližší informace na plakátech
26. 9. pondělí KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY 17.00
27. 9. úterý KLUB MAMINEK – knihovnička 9.00
28. 9. středa SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK 10.00
 přátelské posezení s hudbou, tancem a bohatou nabídkou   
 bramborových specialit. Burčák  
29. 9. čtvrtek DĚTSKÝ KLUB BARVÍNEK

PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA 
Otevřeno od 28. 9 do 5. 10. 2005 v době 8 – 16 hodin

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME:
1. 10. – EVA & VAŠEK – známé duo z Kotvrdovic,
4. 10. – O SVATÉM FRANTIŠKOVI – divadelní předsta-
vení Kamila Kouly
10. 10. –Perspektiva služeb pro lidi s postižením – před-
náška Ivo Vykydala
17. 10. – 19. 10. - Podzimní burza dětského oblečení, 
sportovních potřeb a hraček
22. 10. – KERAMIČKA – populární dechovka z Tábora



OKÝNKO DO SVĚTA HANDICAPOVANÝCH
(z tiskové zprávy z 29. srpna 2005 – red. upraveno)

 Charita Zábřeh otevírá od 1. září 2005 nový 
projekt. V Mohelnici zřizuje denní centrum 
Okýnko, denní pobyt pro mládež s kombinova-
ným nebo těžkým zdravotním postižením. Tento 
projekt bude zařízením následné péče pro žáky speciálních škol, neboť na počátku 
letošního roku došlo k nepochopitelné změně školského zákona, která zkrátila dobu 
povinné školní docházky a omezila ji věkem 20 let. Zcela tak znemožnila mládeži nad 
touto věkovou hranicí navštěvovat školská zařízení. Hrozilo, že mladí lidé s handica-
pem a jejich rodiny zůstanou bez potřebné pomoci. K rychlé realizaci tak dozrál zá-
měr klíčící již delší dobu v hlavách rodičů, pedagogů speciální školy i vedení zábřež-
ské Charity.
 Základní ideou nově zřizovaného centra je nabídnout cílové skupině uživatelů 
možnost smysluplně a užitečně vyplnit volný čas, prohlubovat schopnosti intelektové 
i motorické a v rámci možností naučit zvládat základní úkony nutné k vlastní sebeob-
sluze. Dalším motivem je pomoc a odlehčení rodinám, které se o svého člena s posti-
žením s obdivuhodným nasazením starají. V rámci budovaného centra budou pro uži-
vatele zajištěny následující základní služby: svoz a rozvoz, celodenní strava, celodenní 
hygienická péče, osobní asistence a dopomoc, individuálně tvořený dopolední i odpo-
lední program, jednoduché rukodělné činnosti či nenáročné zaměstnání, rekreace na 
zahradě, zájmové aktivity, speciální terapie, společenské aktivity (návštěva kulturních 
a sportovních akcí, oslavy výročí, ...). Předpokládáme, že zařízení bude otevřeno celo-
ročně, vždy v pracovních dnech Po-Pá od 7.00 do 15.30 hod., po individuální domlu-
vě i déle.  Centrum Okýnko vzniká za podpory Olomouckého kraje a ve spolupráci 
s Městem Mohelnice. Při vzniku služby nám pomohlo také vedení a pedagogové spe-
ciální školy a rodiče budoucích uživatelů, kteří velmi aktivně spolupracovali. Denní 
centrum bude fungovat v samostatných prostorách penzionu pro seniory na Medko-
vě ulici. Jedná se o snadno dostupné místo (centrum města, poblíž pracoviště speciál-
ní školy), se zajištěnou bezbariérovostí, umístěné v klidové zóně i s možností venkov-
ních aktivit – relaxace (zahrada, hřiště). Potenciální zájemci se mohou informovat na 
telefonu 736509440 (Mgr. Miloslava Šotolová, vedoucí centra Okýnko).

PROSBA Z CHARITY
Charita Zábřeh od 1. září 2005 zřizuje V Mohelnici denní centrum Okýnko pro mlá-

dež s kombinovaným nebo zdrav. postižením. Prostřednictvím tohoto sdě-
lení Vás prosíme o pomoc. Pokud máte doma stavebnice, společenské hry, 
hračky nebo dětské knížky v dobrém a použitelném stavu, které již nepo-
třebujete, budeme velice rádi, když nám tyto věci poskytnete. Budou vyu-
žity pro volnočasové aktivity a rozvoj dovedností našich uživatelů. V pří-
padě, že se rozhodnete nám něco z výše uvedených věcí věnovat, ode-

vzdejte je prosím na sekretariátu Charity v Zábřehu (Žižkova 15) nebo přímo v Den-
ním centru Okýnko v Mohelnici, na Medkově ulici 1, v objektu Penzionu.

 Děkuji Mgr. Miloslava Šotolová, vedoucí DC 


