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26. 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, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

IN  ORMACEFIN  ORMACEFIN  ORMACE
A
R
N
Í

Velkou vinou člověka 

nejsou hříchy, které páchá, 

protože pokušení je silné 

a síla člověka slabá. 

Velkou vinou člověka je, 

že se v každém okamžiku 

může obrátit, ale neudělá to. 

(Rabi Bunam)

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, 
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; 
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali 
o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. 
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 25 Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.
1: Ez 18,25-28                2: Flp 2,1-11                       Ev: Mt 21,28-32
ordinárium: latinské č. 509  příští neděli Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 27. září Památka sv. Vincence z Pauly, kněze 
středa 28. září  SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
   Mše svaté o svátku hlavního patrona českého národa sv. Václava 
úterý 27.9. Zvole 18 hod.;
středa 28.9. Zábřeh 6.55, 8.30; Nemile 10.30; Klášterec 7.20; Jedlí 9.00; Václavov 
10.30 hod.
čtvrtek 29. září Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
pátek 30. září Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
Úmysl všeobecný - za křesťany, aby neztráceli odvahu v útocích zesvětštělé společnos-Úmysl všeobecný - za křesťany, aby neztráceli odvahu v útocích zesvětštělé společnos-Úmysl všeobecný
ti, ale plni naděje svědčili o své víře. 
Úmysl misijní - za věřící, aby kromě základní povinnosti modlitby za misie také na ně Úmysl misijní - za věřící, aby kromě základní povinnosti modlitby za misie také na ně Úmysl misijní
přispívali peněžními dary. 
Úmysl národní - za starší generaci, aby i skrze modlitbu růžence nacházela hluboký Úmysl národní - za starší generaci, aby i skrze modlitbu růžence nacházela hluboký Úmysl národní
smysl tohoto období života. 

 SVÉBOHOVSKÁ DRAKIÁDA. Tuto neděli 25. září zveme všech-
ny na VI. ročník DRAKIÁDY do Svébohova. Sejdeme se jako minu-
le u kříže v Rakovcích (ti, kteří nejsou „tadyzdejší“ se určitě doptají). 
Prezentace draků bude ve 14 hod., od 15 hod. začne vlastní soutěž 
v pouštění draků. Během odpoledne si budete moci zasoutěžit v tra-
dičních disciplinách jako např. hod polenem nebo válečkem na nud-
le. Občerstvení bude zajištěno pro všechny a po celou dobu. Jako spe-
cialitu doporučujeme „svébohovské bramboráky“.      Pastorační rada farnosti Svébohov

 BESEDA O ŘÍMĚ. P. Vratislav Kozub a jáhen Pavel Hödl vás zvou v pondělí 
26. září do Katolického domu na besedu o Římě. Více se můžete dovědět zejmé-
na o místech, která jsou spjata s naší historií. Vydáme se po stopách našich světců, 
které zanechali ve věčném městě. Beseda bude doplněna promítáním diapozitivů. 
Začátek v 18 hod. 

 V sobotu 1. října 2005 proběhne v Koclířově výroční konference Fatimského apo-
štolátu se slavením 1. mariánské soboty. Odjezd mimořádně v 8.45 hod. z Valové. Nej-
později do úterý 27. 9.2 005 je nutné nahlásit účast, případně oběd. Bližší informace 
na plakátech.                                                Ludmila Korgerová, tel. 583 414 512

 SEJDEME SE NA BRADLE. Orel, župa Stojanova 
zve všechny v sobotu 1. října od 13 do 15 hod. na Bradlo. 
Každý jde kudy chce a odkud chce. S sebou si vezměte 
buřta a dobrou náladu. 

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

jáhen Pavel Hödl 



KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE NABÍZÍ
 Taneční rozloučení s létem. Spolek Metoděj Zábřeh 
ve spolupráci s Mladými křesťanskými demokraty po-
řádají v úterý 27. září společenský večer, na který zveme 
především tancechtivou mládež. Taneční melodie mixuje mo-především tancechtivou mládež. Taneční melodie mixuje mo-
derátor rádia Proglas Radek Habáň. Začátek ve 20 hodin. 
Vstupné 40 Kč.

 Ve středu 28. září se pokusíme navázat na loňskou, velice zdařilou, premiéru 
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- EVA a VAŠEK z Kotvrdovic. Jedná se o jejich prv- EVA a VAŠEK
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 Katolického 
domu s recitačním pořadem O svatém Františkovi, a to přesně v den, kdy si toho-
to světce připomínáme, v úterý 4. října. Začátek v 18. hodin.

 Podzimní výstavu připravuje Spolek Metoděj Zábřeh na 
přelom měsíců září a října. Pokud se Vám na zahrádce uro-
dilo ovoce, květiny, či zelenina a chcete se jimi pochlubit ve-
řejnosti, 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 výrobky, které napomohou navodit podzimní atmosféru výstavy.

 Na setkání s Vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

* * * 
 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SVÉBOHOV bude v úterý 4. října v den pa-
mátky sv. Františka z Assisi.             P. František Eliáš

PODZIMNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK MORAVSKO-
SLEZSKÉ AKADEMIE v Katolickém domě v Zábřeze 
vyvrcholí v pondělí 10. října diskusním pořadem po-
slance parlamentu ČR Ing. Ivo Vykydala a PhDr. Ja-
roslava Šturmy na téma Perspektiva služeb pro lidi roslava Šturmy na téma Perspektiva služeb pro lidi roslava Šturmy
s postižením. Začátek v 18. hodin.
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Ohlášky
Do stavu manželského v měsíci říjnu hodlají vstoupit:

v sobotu 1. října v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Josef KVAPILÍKJosef KVAPILÍKJosef  z Vyšehoří a Lucie DVOŘÁKOVÁ ze Zábřeha

v sobotu 1. října v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Tomáš BUBENÍČEK ze Zábřeha a Barbora ŠVÉDOVÁ ze Zábřeha

v sobotu 8. října v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Vladislav ŠPONERVladislav ŠPONERVladislav  ze Zábřeha a Petra ŠVÁBOVÁ ze Zábřeha

 Máte-li ve své rodině, případně sousedství staršího nebo nemocného člověka, kte-
rý by rád uvítal návštěvu kněze, přijďte, případně zavolejte. Domluvíme se na datu 
návštěvy.               P. Vratislav Kozub

 VZDĚLÁVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ V DROZDOVĚ. V pondělí 19. září byla slavena 
v kapli sv. Floriána a Šebestiána v obci Drozdově bohoslužba slova s krátkým zamyš-
lením nad vírou jako světlem na životních cestách. Následující pondělky vždy v 17.30 
hod. budou věnovány výkladu jednotlivých článků katolického vyznání. Zvu srdeč-
ně všechny, kteří si svou víru snaží prohloubit, kteří si touží vyjasnit své pochybnosti 
a kterým v mládí nebyla umožněna náboženská výuka.                                jáhen Pavel

 HUDEBNÍ FESTIVAL POD ZÁŠTITOU OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ 
V NAŠICH FARNOSTECH - koncerty na konci září 
Koncert Miroslava Petráše – violoncello a Emila Leichnera – klavír:
ve čtvrtek 29. září v 19 hod.  Základní umělecká škola Mohelnice
v pátek 30. září v 16.30 hod.  Mateřská škola v Dubicku
v pátek 30. září v 19 hod.   Kulturní dům v Postřelmově

 DĚTSKÉ DETOXIKAČNÍ CENTRUM Nemocnice Milosrdných sester sv. Kar-
la Boromejského v Praze. VÁŽENÍ, OPĚT JSME LETOS POSTOUPILI DO II. KOLA 
GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ NADACE EUROTEL!! Do 30. září probíhá soutěž o cenu ve-
řejnosti, která může rozhodování komise o získání významné podpory (až 400 tisíc 
Kč) třem projektům z šesti postupujících, ovlivnit. Prosíme Vás o jednu SMS z každé-
ho čísla mobilního telefonu, který vlastníte. Děkujeme Vám!! Více o našem oddělení 
na www.nmskb.cz.                         Marie Hanušová

 VAŠE JEDNA SMS NA ČÍSLO 607 002 005 VE TVARU NET PHA 6

 SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 18. září NA MISIE NA HAITI
Zábřeh 32.590 + dary na Haiti 28.500; Jedlí 4.000; Zvole 12.150; Klášterec 4.130; 
Postřelmůvek 770; Hněvkov 400; Rovensko 830 Kč. Ve Svébohově sbírka na okna 
4.350 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán.            P. František Eliáš



SOLIDARITA
Oslava pětadvacátého výročí Solidarity byla velkolepá. Slavnost-
ní bohoslužby před branou Gdaňské loděnice se účastnily desít-
ky biskupů a státníků z mnoha zemí i nepřehledné zástupy věří-
cích z celého Polska. Oslavné řeči vyzvedaly velikost odvážných 
činů prostých lidí, kteří vybaveni svou vírou a povzbuzeni návště-
vou papeže našli tehdy odvahu účinně se vzepřít komunistické 
totalitě. Dnes jsme jim vděční. Máme svobodu. 

Někteří však chápou svobodu jako bezuzdnost a suverénní právo rozhodovat o dobru 
a zlu, životě a smrti. Pokud se někdo odvolává na Boží řád, je tlačen do kouta a právo 
na mravně čisté životní prostředí se mu bezohledně upírá. Jeden z příkladů nám dal 
dokonce český parlament. Neumí sice přinutit televizní radu, aby zamezila nemrav-
ným pořadům v televizi, které dokonce porušují zákon, protože se nabízejí v době, 
kdy se dívají i malé děti, ale protože chce zajistit více peněz od diváků, stanoví záko-
nem, že platit televizní poplatek bude i ten, kdo televizi nemá. Rozhodne-li se tedy 
slušný člověk televizi nemít, protože nabízené pořady urážejí jeho lidskou důstojnost, 
bude stejně muset televizi podporovat, jestli se nechce dostat před soud. Anebo se 
vzepře.

Současná totalita nepřichází jednoduše zleva či zprava, aby se proti ní dala postavit 
hráz jako proti povodni. Má mnoho tváří a hlavně se tváří svobodně, proto je těžké se 
jí postavit a nevypadat jako násilník či odpůrce svobody. Máme však právo slavit hr-
dinné bojovníky za svobodu, jestli sami se za ni neumíme rvát? Jak budou jednou ději-
ny soudit naši generaci? Celá oslava se mi stala spíš zpytováním svědomí a bohoslužba 
prosbou za lidi dneška, kteří potřebují najít odvahu ke vzpouře dobrých. A do toho se 
ozývá Hospodinův hlas Ezechielovi: Když nebudeš bezbožnému domlouvat, on se ne-
obrátí a zahyne, umře pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky.

Mlčet se nedá. Kritika taky nestačí. Ježíš nás učí: Když bratr zhřeší, napomeň ho mezi 
čtyřma očima. Když si dá říct, získal jsi ho. Když ne, přiber si svědky. Teprve potom 
to pověz církvi. Když ani to nepomůže, pak ho měj za pohana. Ale dva nevolá jen za 
svědky, nýbrž dodává: Shodnou-li se dva z vás na jakékoliv věci a budou za ni prosit, 
dostanou ji. S jakou mocí to máme počítat! Sám Bůh je s námi, když jsme aspoň dva 
v jeho jménu.

S bolestí mi sděloval vesnický starosta, že u nich všichni prvňáčci znají z televize jmé-
na hrdinů hnusného pořadu Big Brother. Na mou otázku, co tedy uděláme, odpověděl, 
že doma jej naučili dělat dobře svoji práci a o ostatní se nestarat. 
Takový postoj by nezbořil komunismus a skutečnou svobodu zítřku taky nepřinese.
Jak nás uvidí příští generace? Stojíme-li o jejich vzpomínku v dobrém, musíme asi 
hodně změnit. Do vzpoury proti zlu jde každý na své konto a vlastní ri-
ziko, odkládat se nedá, ale úspěšnou vzpouru nemůže nikdo udělat sám. 
I dnes potřebujeme solidaritu.

                                                Jan Graubner, arcibiskup



 SBÍRKA Z NEDĚLE 18. ZÁŘÍ: Postřelmov 11.710 Kč, Les-
nice 1.570 Kč, Dlouhomilov 3.270 Kč. Všem dárcům ať odplatí 
Pán. Příští neděli je měsíční sbírka v Lesnici. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: mše sv. v Brníčku bude 
až v úterý, tj. 27. září v 18 hodin, v Postřelmově mše sv. v úterý 
nebude. Ve středu o slavnosti sv. Václava budou mše sv. v Les-
nici v 9.30 hodin a v Postřelmově v 11.00 hodin. V neděli 2. 
října oslavíme hody u sv. Václava při bohoslužbách v Leštině 
v 9.30 a v Sudkově v 11.00 hodin. Odpoledne ve 14.30 hodin bude poutní mše sv. 
u sv. Michaela archanděla, patrona kaple v Hrabišíně. Mše sv. v Lesnici v neděli 
2. října nebude. 

 Příští nedělní mše sv. v Chromči bude 9. října. 

 Srdečně zveme všechny děti, také jejich rodiče a kamarády do POHÁDKOVÉ-
HO LESA, a to ve středu 28. září. Sejdeme se v 15.30 hodin pod Dlouhou. 

 PRVNÍ SETKÁNÍ PŘÍPRAVY NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ bude v pátek 30. 
září po mši svaté, tj. asi v 18.45 v učebně náboženství na faře v Postřelmově. Tato září po mši svaté, tj. asi v 18.45 v učebně náboženství na faře v Postřelmově. Tato září
setkání lze rovněž absolvovat jako přípravu na křest dospělého a srdečně jsou zvá-
ni také všichni, kteří chtějí prohloubit své znalosti o víře.    P. Jiří Putala

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

 SBÍRKY z neděle 18. 9. – NA HAITI: Lubník 1.630; Tatenice 2.070; Hoštejn 
2.300; Kosov 750 Kč. „Pán Bůh zaplať.“                        P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

 Sbírky z neděle 18. 9. – NA HAITI: Mohelnice 6.781; Úsov 1.639; St. Loučka 
1.580 Kč, „Pán Bůh zaplať.“                  P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 18. 9. NA HAITI: Štíty 2.500; Cotkytle 1.050; Horní Studénky 
3.000 Kč.  Všem dárcům ať Pán odmění

 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA ZŠ VE ŠTÍTECH
 3. - 4. třída pondělí   11.15 – 12.00 hod.
 5. třída pondělí   12.10 – 12.55 hod.
 6. - 9. třída čtvrtek   13.15 – 14.00 hod.
Náboženství se vyučuje ve třídě 8.A a výuka probíhá od 19. září. 

 PĚŠÍ POUŤ NA HORY MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH bude na svátek sv. Vác-
lava, ve středu 28. září. Odchod z Horních Studének v 8.00 hod. od kostela, mše 
svatá v 16.00 hod.                                                                       P. Stanislav Suchánek

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO


