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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Z milosti si nás vyvolil, 
tedy ne na základě skutků – 
jinak by milost nebyla milostí. 
(Řím 11,6)
Když se odvoláváme na zásluhy 
a klademe si požadavky, 
znemožňujeme Bohu, 
aby nám zjevil 
své velké tajemství; 
jsme plni sami sebe. 
On však může 
nasytit pouze hladové. 

 „Ze stolu Božího slova“

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe 
a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění 
všech ustanovení posvátného zákona; 
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, 
naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. 
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 145 Blízko je Hospodin všem, kdo ho hledají
Sbírky této neděle 18. září budou věnovány na misie na Haiti. 
1: Iz 55,6-9        2: Flp 1,20c-24.27a            Ev: Mt 20,1-16a
ordinárium: Ebenovo č. 504  příští neděli latinské č. 509



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 20. září Památka sv. Ondřeje Kim Paegona, kněze, 
  Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
středa 21. září  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
pátek  23. září Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 V RÁMCI HUDEBNÍHO FESTIVALU, konaného pod záštitou Arcibiskupství 
olomouckého, jste zváni na koncert Graffova kvarteta. Začátek v 19 hod. v Obec-
ním úřadě ve Svébohově.               redakce

 SENIOŘI se po prázdninách poprvé setkají v pondělí 19. září v klubovně 
Obecního domu ve Svébohově. Hostem setkání bude zábřežský jáhen Pavel Hödl. 
Rádi mezi sebou uvítají také nové zájemce.           Marie Šanovcová 

 SVÉBOHOVSKÁ DRAKIÁDA. V neděli 25. září zveme všech-
ny na VI. ročník DRAKIÁDY do Svébohova. Sejdeme se jako mi-
nule u kříže v Rakovcích (ti, kteří nejsou „tadyzdejší“ se určitě do-
ptají). Presentace draků bude ve 14 hod., od 15 hod. začne vlastní 
soutěž v pouštění draků. Během odpoledne si budete moci zasou-
těžit v tradičních disciplinách jako např. hod polenem nebo váleč-
kem na nudle. Občerstvení bude zajištěno pro všechny a po celou 
dobu. Jako specialitu doporučujeme „svébohovské bramboráky“. Už začněte sta-
vět draky! Pastorační rada farnosti Svébohov

 POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ. V neděli 2. října v 15 hod. bude slave-
na v Pivoníně mše u příležitosti svátku Panny Marie Růžencové. Naše mládež a mi-
nistranti se vydají na pěší pouť ve 13.30 hod. od fary. Všichni jste srdečně zváni.

jáhen Pavel 

 PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKY MORAVSKOSLEZSKÉ AKADEMIE
* V pondělí 19. září 2005 v 18.30 hod. bude přednášet 
v Katolickém domě v Zábřeze pod záštitou MSKA biblis-
ta a kněz olomoucké arcidiecéze P. ThLic. Bedřich Horák. 
Na základě četby knihy Job se pokusí poodhalit tajemství 
lidského utrpení. Srdečně zveme všechny farníky, naše 
bratry z křesťanských sborů v Zábřeze i všechny lidi, kte-

rých se dotýká fenomén bolesti vlastní i bolesti v jejich okolí.

* P. Vratislav Kozub a jáhen Pavel Hödl vás zvou v pondělí 26. září na besedu o Ří-
mě. 
Více se můžete dovědět zejména o místech, která jsou spjata s naší historií. Vydá-
me se po stopách našich světců, které zanechali ve věčném městě. Beseda bude 
doplněna promítáním diapozitivů. Začátek v 18 hod. 

* Celý cyklus vyvrcholí v pondělí 10. října přednáškou poslance parlamentu ČR 
Ivo Vykydala na téma Perspektiva služeb pro lidi s postižením.
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Děkujeme za krásné prožití slavnosti narození Panny Marie při hodových obřadech 
v kapli v Rovensku. Velký dík P. Josefu Rýznarovi, jáhnu Pavlovi, zpěvákům, hudební-
kům a všem služebníkům našeho kostela. Pán Bůh jim odplať svým požehnáním.

věřící z Rovenska

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE NABÍZÍ
 Pojeďte s námi na pouť. Na poutní zájezd na Sv. 
Horu u Příbrami a Lomec u Vodňan, pořádaný v sobo-
tu 24. září, je stále několik volných míst. 
Přihlásit se ještě můžete u Josefa Klimka, Katolický dům 
Zábřeh,  583 412 108, GSM 731 465 717, 
e-mail: spolek.metodej@tiscali.cz, nebo Josefa Flášara,  583 415 434 583 415 434

 V úterý 27. září v předvečer svátku sv. Václava pořádá klub Mladých křesťan-V úterý 27. září v předvečer svátku sv. Václava pořádá klub Mladých křesťan-V úterý 27. září
ských demokratů Zábřeh Taneční rozloučení s létem. Začínáme ve 20. hod v Kato-
lickém domě v Zábřeze. Hraje Radek Habáň, vstupné 40 Kč. Všichni jste srdečně 
zváni. Více informací na http://olomoucky.mladikd.cz/zabreh 

 Ve středu 28. září se pokusíme navázat na loňskou, velice zdařilou, premiéru Ve středu 28. září se pokusíme navázat na loňskou, velice zdařilou, premiéru Ve středu 28. září
akce s názvem Svatováclavský bramborák. Dovolujeme si Vás pozvat ke společné-
mu prožití svátečního dne, při kterém Vám kromě burčáku, tradiční „chuťovky“, 
podle které jsme naši akci nazvali a bohatého občerstvení všeho druhu, nabídneme 
i tombolu, atrakce pro děti, příjemné melodie v podání H&Z Bandu a dobrou po-
hodu. Současně můžete navštívit i výstavu s podzimní tématikou a svými hlasy roz-
hodnout o nejúspěšnějším exponátu. Začátek v 10. hodin, vstupné dobrovolné.

 Na sobotu 1. října připravujeme společenský večer s hudbou a tancem, při 
kterém vystoupí populární duo EVA a VAŠEK z Kotvrdovic. Jedná se o jejich prv-
ní vystoupení po návratu z několikaměsíčního turné po USA a Kanadě. Začátek 
v 19 hodin. Vstupenku s místenkou v ceně 90 Kč si můžete zakoupit v předprode-
ji u paní Ramertové v prodejně EDITON, Žižkova 43, tel. 583 416 340.

 Herec Slezského divadla v Opavě Kamil Koula vystoupí na jevišti Katolické-
ho domu s recitačním pořadem O svatém Františkovi přesně v den, kdy si tohoto 
světce připomínáme, to je v úterý 4. října. Začátek v 18 hodin.

 Podzimní výstavu připravuje 
Spolek Metoděj Zábřeh na přelomu 

měsíců září a října. Pokud se Vám na zahrádce urodilo ovo-
ce, květiny, či zelenina a chcete se jimi pochlubit veřejnos-
ti, přihlaste, prosím, svoje exponáty do 23. 9. u pana Josefa 
Klimka – tel. 583 412 108, mob. 731 465 717. Vítáme rovněž vazby, výšivky, či jiné vý-
robky, které napomohou navodit podzimní atmosféru výstavy.

Na setkání s Vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
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ZDRAVÍM VÁS VŠECHNY U NÁS DOMA
A PŘEJI HODNĚ BOŽÍCH DARŮ. 

Po delší době jsem se rozhodl, něco vám na-
psat z ostrova Haiti. Dneska začínáme s no-
vým školním rokem. Děti se už těší v pravdě 
do školy, prázdniny jim přišly docela dlou-
hé. Nový školní rok jsme začali mší svatou 
v 8 hodin pro všechny školáky. Asi týden jsme pro ně připra-
vovali třídy a samozřejmě uvažovali o tom, jestli se nebudou 
přeci jenom moci přestěhovat do nové školy. Nakonec jsme se 
rozhodli, poslat tam tři nejvyšší ročníky. Dětí nám totiž stále 
přibývá a stará škola je už zcela nevyhovující. 
Haiti teď sužují veliká vedra, takže se v noci nedá vůbec spát. 
O nic lepší není ani politická situace. Letos mají být prezident-
ské volby, na které je přihlášeno více než 30 kandidátů. Mod-
líme se za to, aby se s novou vládou něco změnilo. Zatím je to 
bída a ubohost. Lidé na venkově ani nepocítí, že nějaká vláda 
existuje. Vůbec nepřeháním, když napíši, že jenom církev se 
tu o něco upřímně snaží, i když to není jednoduché. 
Nám, tady v Baie de Henne Bůh zatím docela žehná. S vy-

branými penězi se zatím daří úspěšně pokračovat ve stavbě školy a rozběhla se i adop-
ce na dálku pro děti, které pocházejí z těch nejchudších rodin. Rád bych tu také udělal 
něco pro zdravotnictví, které je v otřesné situaci. Není to vůbec jednoduché, s každým 
nemocným zajíždět do města, které je vzdáleno 5 hodin cesty. Také pitná voda je velký 
problém. Lide pijí vodu doslova z kaluže, což má za následek spoustu střevních nemocí, 
které, když se neléčí, mohou přivodit i smrt. Přes to jsou tu lidé velice vstřícní a přátelští 
a radost ze života jim rozhodně nechybí. 
 Tímto krátkým dopisem bych chtěl poděkovat všem, kteří na nás myslí v modlitbě 
i finančně a ujistit je, že Bůh splatí každou myšlenku na své nejposlednější svoji božskou 
velkorysostí.                                                           V Kristu a Marii, váš P. Roman Musil, omi.

NA HAITI POJEDE POMÁHAT ČESKÝ DOBROVOLNÍK 
Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) spolu s Agenturou humanitární pomoci a rozvoje 
Olomouckého kraje (ARPOK) vysílá na Haiti dobrovolníka Blažeje Heliu. V Baie de Hen-
ne, kde působí český misionář P. Roman Musil z řádu oblátů, bude řídit dostavbu tamní 
školy. Blažej Helia, se v pátek 16. 9. 2005 setká s odborníkem na alternativní zdroje ener-
gie – Ctiradem Prokešem. Společně se budou zabývat hledáním způsobu nalezení nej-
lepších řešení pro získání energie potřebné pro čerpání vody na Haiti, kam Blažej Helia 
2. října odlétá.                              Podle tiskového odd. ACHO

SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 11. září 2005 
Zábřeh 9.030; Jedlí na opravy 13.600; Zvole 2.910; Svébohov 1.700; Klášterec 
1.510; Postřelmůvek 640 Kč.                Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš



 SBÍRKA Z NEDĚLE 11. ZÁŘÍ: Postřelmov 3.280 Kč + 11.000 Kč dary na opra-
vu fary, Lesnice 1.580 Kč, Dlouhomilov 460 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. 
Tuto neděli je měsíční sbírka na opravy v Dlouhomilově a Postřelmově. 

 TUTO NEDĚLI JSOU HODY V POSTŘELMOVĚ U SV. MATOUŠE, mše sv. 
jsou v 8.00 a 10.30 hod. Odpoledne v 15.00 bude pobožnost s novokněžským po-
žehnáním. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. V neděli 25. září bude mše sv. v Chromči 
v 11.00 hodin dopoledne, v Sudkově hodová v neděli 2. října. 

V PŘÍŠTÍM TÝDNU ZAČNE V NAŠICH FARNOSTECH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Postřelmov – fara 
 Předškoláčci:  středa 15.30 – 16.15 Hanka Poislová 
 1. – 2. ročník:  pondělí 15.15 – 16.00 Hela Kordasová 
 3. – 5. ročník:  úterý 15.00 – 15.45 Hanka Poislová
 6. – 7. ročník:  čtvrtek 14.45 – 15.30 P. Jiří 
 8. – 9. ročník:  čtvrtek 16.00 – 16.45 P. Jiří 
Chromeč – ZŠ 
 1. – 2. ročník:  středa – čtvrtek 14.00 – 14.45 Katka Hanáková 
 3. – 5. ročník:  pondělí 14.00 – 14.45 Jiřka Hojgrová 
 6. – 8. ročník:  bude upřesněno (pondělí či čtvrtek) Tomáš Jedelský 
 9. ročník:  čtvrtek 16.00 – 16.45 P. Jiří 
Leština – ZŠ 
 1. – 2. ročník:  středa 14.30 – 15.15 Anna Foltýnová 
 3. – 5. ročník:  středa 14.30 – 15.15 Helena Rýznarová 
Všechny děti se mohou těšit na středu 28. září – slavnost sv. Václava, kdy pro ně při-
pravujeme Pohádkový les. 

 V PŘÍŠTÍM ROCE PLÁNUJEME V POSTŘELMOVĚ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOS-
TI BIŘMOVÁNÍ. Příprava na tuto svátost začne koncem září, přihlášky k přípravě 
jsou v jednotlivých kostelích, nebo na faře.                  P. Jiří Putala

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

 SBÍRKY z neděle 11. září: Lubník 820 ; Tatenice 1.120; Hoštejn 1.000; Kosov 
560 Kč.  „Pán Bůh zaplať.“                         P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 11. září: Mohelnice 5.390; Úsov 702; St. Loučka 330 Kč 
 „Pán Bůh zaplať.“                                             P. Petr Šimara 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 11. září: Štíty 1.760; Cotkytle 620; Horní Studénky 3.400Kč.         
Všem dárcům ať Pán odmění. P. Stanislav Suchánek

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO



POUŤ NA VŘESOVÉ STUDÁNCE
Kdo měl chuť a zdravé nohy, mohl si v sobotu 10. 9. 
2005 vyšlápnout na naše nejvýše položené poutní místo 
na Moravě a Slezsku a to na Vřesovou Studánku, (1330 
m.n.m.) kde byla sloužena mše svatá. Procesí asi 100 
poutníků s P. Milanem Palkovičem z Velkých Losin vy-
šlo z Červenohorského Sedla a s křížem, korouhvemi 
a s modlitbou růžence dorazilo kolem 14 hodiny na Vře-
sovou Studánku. Vraceli se s pokojem a radostí, ke které 
přispěla zpráva P. Františka Eliáše, že je reálná naděje na 
obnovu původního dřevěného kostelíka, která by moh-
la začít již v příštím roce. Původní kostelík z r.1926 sho-
řel následkem blesku v r. 1945. Pomozme modlitbami, 
aby se tato obnova podařila a místo mohlo znovu sloužit 
k obnově našich sil, myslí a srdcí. Václav Dvořák, Jeseník 
(redakčně zkráceno)

ZÁBŘEŽSKÉ PAMÁTKY O VÍKENDU OŽILY
Největší celoevropská kulturní akce Dny 
evropského dědictví pořádaná pod zášti-
tou Rady Evropy si každým rokem získá-
vá stále více příznivců. V Zábřeze využi-
la možnosti navštívit v jeden den všech 
sedm památek, z nichž některé jsou ve-
řejnosti běžně nepřístupné, řada obča-
nů i návštěvníků města. S největším zá-
jmem se setkal zámek Skalička, který 
měl letos premiéru. Hned na druhém 
místě v návštěvnosti byl filiální chrám sv. 
Barbory. Ten prochází v současné době 

rozsáhlou opravou. Snahou pořadatelů je do akce každým rokem nově zapojit další 
zábřežskou památku. Novinkou v příštím roce bude zřejmě hodnotná barokní sýpka 
v Krumpachu, kterou letos koupilo město Zábřeh a zachránilo ji tak před možnou de-
molicí. Ve městě proběhla také řada doprovodných akcí vázaných na památky. Akcí 
celoměstského charakteru je tradičně pamětní list, který získaly desítky návštěvníků 
všech zpřístupněných památek. 
Dny Evropského dědictví, jejichž průběh každoročně garantuje skautské středisko 
Skalička, by v takovém rozsahu nemohly proběhnout bez vstřícnosti celé řady subjek-
tů – majitelů a správců památek. Jim patří dík za péči o kulturní dědictví města a jeho 
prezentaci v evropském měřítku.                                                        Mgr. František John

 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2005/2006 – co nebylo v minulých FI
6. třída: II. ZŠ čtvrtek 14.00 Mgr. Jan Jílek;    III. ZŠ úterý 14.10 Ing. Anna Krňávková
Kompletní rozvrh výuky náboženství na zábřežských školách je na vývěsce v koste-
le sv. Bartoloměje. Biblické hodiny po prázdninách zahájíme 20. září v 17.00 hodin 
na faře.                                                                                                 Mgr. Jana Nováková


