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19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec

Štíty, 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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I „hrdinové“ formátu Eliáše 

či Mojžíše měli slabosti jako my. 

Eliáš utíká a propadá malomyslnosti. 

Ale právě tehdy, když přiznává 

svou slabost, zasahuje moc Boží 

(„když jsem slabý, 

právě tehdy jsem silný“ – 2 Kor 12,9). 

A v síle Božího pokrmu putuje

40 dní až k hoře setkání s Bohem.
 „ze stolu Božího slova“

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna
a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: 
upevni, co jsi v nás započal, 
abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. 
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 34 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý
1: 1 Král 19,4-8              2: Ef 4,30-5,2                          Ev: Jan 6,41-51 
 

Ordinárium: Břízovo č. 503  příští neděli Ebenovo č. 504 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  14. srpna Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
Úterý 15. srpna  SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE
Bohoslužby: Zábřeh 9.40 a v 18 hod. u Šubrtovy kaple, Svébohov 
18 hod., Klášterec 19.00 hod. 

 NA POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ do Svébohova jste zváni tuto 
neděli 13. srpna. Poutní mše svaté v 8 a v 10.30 hod. bude celebrovat P. Jan Koblí-
žek. Svátostné požehnání bude v 15 hod. 

  VELKÁ ORELSKÁ POUŤ NA HOSTÝNĚ se uskuteční v neděli 20. srpna. Od-
jezd z Valové v 6.30 hod. 

  Centrum pro rodinný život Olomouc zve v sobotu 26. srpna děti, rodiče a pra-
rodiče na pouť rodin na Svatý Hostýn. Poutní mši svatou v 10.15 hod. celebruje 
Mons. Josef Hrdlička. 

 V sobotu 26. srpna pořádají farnosti Velké Losiny a Zá-
břeh již tradiční pouť na Vřesovou Studánku. 

 Zářijové putování na Vřesovou Studánku pak bude v so-
botu 9. září. Hlavním celebrantem poutní mše svaté bude 
P. Petr Eliáš a ze Zábřeha bude vypraven na Červenohorské 
Sedlo autobus. 

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
  Nejenom seniory zveme na úterý 15. srpna na ZÁBAV-
NÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé me-
lodie opět zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek 
ve 14. hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.

  Popouťové odpoledne. Spolek Metoděj Zábřeh a Římskokatolická farnost při-
pravují na závěr prázdnin nejenom pro děti a jejich rodiče „pohodové“ odpoledne 
plné her a soutěží spojené s posezením u táboráku. Akce se uskuteční ve čtvrtek 
31. srpna od 15. hodin na zahradě Katolického domu. Občerstvení i něco k opé-
kání zajištěno. Za nepříznivého počasí akce proběhne v prostorách Katolického 
domu. 

  V Katolickém domě zahraje Ivan Ženatý. Světově proslulý virtuóz, profesor 
Vysoké hudební školy C.M. von Webera v Drážďanech a jeden z nejlepších sou-
časných českých houslistů v umělecké dvojici s pianistkou Katarínou Ženatou do-
sahuje nejvyšších met interpretačního umění. V jejich podání zazní v úterý 5. září 
v Katolickém domě díla J.S.Bacha, F. Chopina, P.I Čajkovského, A. Dvořáka a N. 
Paganiniho na koncertu pořádaném v rámci Hudebního festivalu pod záštitou Ar-
cibiskupství olomouckého. Začátek v 19. hodin.

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



PODZIMNÍ SEMINÁŘ S PhDr. JIŘINOU PREKOPOVOU
Mateřské a rodinné centrum připravuje pro širokou veřejnost, v pořadí již 
třetí seminář s touto významnou německou psycholožkou českého půvo-
du. Téma semináře „ Děti jsou hosté, kteří hledají cestu“ nám může být in-
spirací, jak dítě doprovázet na jeho cestě k dospělosti, jak respektovat jeho 
dětskou osobnost se všemi jeho zvláštnostmi a bezpodmínečně ho při-

jmout. Seminář se uskuteční v Katolickém domě ve velkém sále v pátek 8.9. 2006 v 16.00 
hodin. Předpokládaný konec 20.00 – 21.00 hodin. Cena semináře: 120 Kč (občerstvení za-
jištěno). Kontakt: Alena Enterová, tel. 731 626 526

MOHELNICKO          MOHELNICKO          MOHELNICKO

Sbírky z neděle 6. července: Mohelnice 3236; Úsov 711; Studená Loučka 265 Kč. 
Sbírky z neděle 6. srpna: Mohelnice 2.941; Úsov 602; Studená Loučka 180 Kč.
  „Pán Bůh zaplať“.                    P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 6. srpna: Štíty 1.530; Horní Studénky 1.200; Cotkytle 580 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. Stanislav Suchánek

  POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ se koná tuto neděli 13. srp-
na ve Štítech. Mše svaté v 9 a v 10.30 hod., svátostné poutní požehnání ve 
14.30 hod. 

  DĚKUJI všem, kteří se podíleli na úklidu a výzdobě kostela před poutí k Pan-
ně Marii Nanebevzaté. Ať jim Pán žehná.               P. Stanislav Suchánek 

Dne 13. srpna oslaví životní jubileum 60 let

Alžběta Valentová.
Přejeme jí hojnost Božího požehnání, zdraví a ochranu Panny Marie.

P. Stanislav a farníci ze Štítů 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 6. srpna: Hoštejn 1.260; Lubník 700; Tatenice 1.130; Kosov Kč.
  „Pán Bůh zaplať“               P. Jaroslav Přibyl

  Tuto neděli 13. srpna ve 14.30 hodin bude, u příležitosti slavnosti Nanebe-
vzetí Panny Marie, slavena poutní mše svatá na Koruně.         

Všechny poutníky zve P. Jaroslav Přibyl.

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE       FARNOST ZVOLE 

Sbírka z neděle 6. srpna, na opravy: 7.720 Kč. SRDEČNĚ DĚKUJI všem dárcům. 
 Ať jim Pán odplatí svým požehnáním.                 P. František Janhuba, farář ve Zvoli 

  Telefonní kontakt na faru ve Zvoli je 732 263 903 (zapište si do svých telefonních 
seznamů, pevná linka na faru ve Zvoli je zrušena). 
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SBÍRKA Z NEDĚLE 6.8.2006
Zábřeh 10.180; Jedlí 2.050; Klášterec 1.010; Svébohov 1.650; Vyšehoří 175; Postřelmů-
vek 960 Kč. 
Dary Zábřeh: na opravu kostela 6.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.               P. František Eliáš
V neděli 20. srpna bude ve farnostech spravovaných ze Zábřeha (Zábřeh, Svébohov, 
Jedlí a Klášterec) sbírka na opravy. 

OPRAVY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE - BAROKNÍ KAZATELNA
 Na barokní kazatelně byly podle návrhu ak. mal. 
Jiřího Látala provedeny záchranné práce, které stabi-
lizovaly levou část římsy baldachýnu. Spadlá, uvolně-
ná římsa byla vyzdvihnuta zpět na původní místo he-
verem. Současně došlo k připevnění této římsy kovo-
vými „plocháči“ pomocí šroubů a uvolněný profil byl
zpevněn lepidlem. 
 Uvolněné části pláště baldachýnu budou ještě na-
puštěny syntetickou pryskyřicí a poté budou navráce-
ny na původní místo. Tyto záchranné práce byly prove-
deny pouze na havarijních partiích kazatelny. Ovšem 
ani ostatní části kazatelny nejsou v ideálním stavu.  
                                            Dušan Rohlík, restaurátor
 

POJĎTE S NÁMI CHVÁLIT BOHA HUDBOU A ZPĚVEM
 Schola Piccola hledá nové zpěváky, zpěvačky a hudebníky (kytaristy, klavíristy, 
houslisty, flétnisty, bubeníky,...) ale i ty, kteří na nic nehrají a zpívat zatím moc neumí
a chtěli by s námi oslavovat našeho Pána při mších. Na všechny se moc těšíme. Naše 
první zkouška v nastávajícím školním roce se uskuteční ve středu 6. září 2006 v 15.30 
na faře.                          Bára Hamplová (731 626 507)

DEN HER V SOBOTU 19. 8. 2006 V KLÁŠTERCI
„Den her“ začne v Klášterci na faře v 9 hod. 
Celým dnem vás budou provázet pohádkové 
bytosti. Čekají vás hry a soutěže i krásné od-
měny a poklad. Občerstvení zajištěno. 
P.S. Kdo vlastní trička z našeho batikování, 
prosím doneste je s sebou, uděláme malé 
foto! Na všechny děti se těší pořadatelé

  KATECHETÉ vyzývají všechny rodiče dětí z farnosti Zábřeh, které se ještě nepři-
hlásili do náboženství pro školní rok 2006/2007, aby tak co nejdříve učinili. Přihlášky 
si můžete vyzvednout ve farním kostele nebo na faře.              Děkují katecheté


