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18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec
Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

A řekl jim: 
„Mějte se na pozoru 
před každou chamtivostí, 
neboť i když člověk 
má nadbytek, 
není jeho život zajištěn tím, 
co má.“

Lukáš 12,15

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil,
ty udržuješ náš život a vedeš nás; buď stále s námi a slyš naše prosby: 
obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.            Amen

ŽALM 90 Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
1: Kaz 1,2; 2,21-23  2: Kol 3,1-5.9-11    Ev: Lk 12,13-21 
Ordinárium: Ebenovo č. 504  
příště latinské č. 509



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí   6. srpna  Svátek Proměnění Páně
Středa   8. srpna Památka sv. Dominika, kněze
Čtvrtek   9. srpna  Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy
Pátek  10. srpna  Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Sobota 11. srpna  Památka sv. Kláry, panny

Od této neděle 5. srpna si můžete v sakristii kostela sv. Bartoloměje vyzvednou DVD 
z letošního prvního svatého přijímání.                                            Ludmila Ryšavá

P. ROMAN MUSIL V ZÁBŘEZE. P. Roman Musil přiletí do ČR v úte-
rý 7. srpna a hned večer v 18 hod. bude v Zábřeze, v děkanském chrá-
mu sv. Bartoloměje, slavit s námi mši svatou s úmyslem za dobrodince 
jeho misijní farnosti v Baie de Henne a také ve středu v 9.40 hod. se 
s ním zřejmě sejdeme u oltáře.                                      P. František Eliáš

NA POUŤ DO SVÉBOHOVA K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ budeme putovat 
příští neděli 12. srpna. Mše svaté v 9 a v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod. 
Po požehnání jsou všichni zváni na malý varhanní koncert                  P. František Eliáš 

Farní kostel Panny Marie Nanebevzaté ve Svébohov. Kostel byl 
postaven v roce 1869 v romantickém stylu. Ještě téhož roku byl 17. 
října benedikován P. Josefem Mikulkou, farářem v Horních Stu-
dénkách a děkanem Štíteckým. Do té doby ve Svébohově stávala 
zvonice, památkou na ni je zvon sv. Jana Nepomuckého a Panny 
Marie z roku 1853, převěšený později do farního chrámu. Cennou 
památkou náležící ke kostelu je také raně gotický zvon ulitý ve 
druhé polovině 14. století, který se však do svébohovského koste-
la dostal až po druhé světové válce a je zřejmě klášterního původu. 
Jedná se o nejstarší zvon v celé olomoucké arcidiecézi. Až do roku 
1892, kdy vznikla samostatná svébohovská farnost, byla obec při-
fařena do Jedlí.                                                     Mgr. František John

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V TÁBOŘE 13. – 19. 8. 2007
 Ze zábřežškého děkanátu se na setkání v Táboře přihlásilo ko-
lem 60 lidiček. Bylo by fajn, kdybychom jeli pohromadě. Všem při-
hlášeným je doporučován vlak, který bude posílen. Ze Zábřeha od-
jíždí v pondělí 13. 8. v 10.31 hod. Srazjíždí v pondělí 13. 8. v 10.31 hod. Srazjíždí  všech, kteří si chtějí kupovat společnou jízden-
ku bude v 10.00 hod. na hl. nádraží v Zábřeze. Je nás hodně, tak přijďte včas. Před 
odjezdem si nezapomeňte pročíst dopis, který vám došel z Centra pro mládež, jsou 
tam důležité informace. Těším se na vás.          Za animátory Veronika Drlíková

ZPRAVODAJSTVÍ ZE SETKÁNÍ, denní zpravodajství a online přenosy bude zajišťo-
vat Rádio Proglas, Tv Noe a každou hodinu v průběhu setkání budou aktuální zprávy 
na webu setkání http://tabor2007.signaly.cz/



POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Zeptal se mě P. Šíma před začátkem první mše svaté: „Na té 
druhé budou stejní poutníci jako teď?“ S potěšením jsem od-
pověděl, že přijdou další. S blížícím se začátkem jsem pak tro-
chu s obavou sledoval, že kostel je zaplněn méně, než tomu 
bylo v předešlých letech. Tato mše bývala vždy hlavní a kos-
tel býval přeplněný. Letos ne. Že by to bylo vrtkavým poča-
sím, nebo ubývá poutníků? Náladu mi po mši spravil P. Šíma, 
když v sakristii s nadšením sděloval, jak ho překvapil plný 
kostel, i to, kolik v něm viděl mladých tváří. Mé obavy se zce-
la rozplynuly před začátkem druhé mše. Sice jsem na ni za-
pomněl zvonit, ale poutníci přicházeli doslova ze všech stran. 
Letos mnohem více než kdy před tím pěšky a na kolech. 
S údivem jsme sledovali, že věkový průměr příchozích se ješ-
tě podstatně snížil, a to nejen díky posádce kočárků v kostele 
a před ním. Babiček na naší pouti ubývá, ale přicházejí rodiny s úplně malými dětmi, 
ne na návštěvu k příbuzným, ale opravdu na pouť ke sv. Anně. Správný postřeh měl 
otec Jaroslav: „Mladí si rádi pospí, proto přicházejí až na půl jedenáctou. A protože 
jich přichází tolik, vypadá to, že do budoucna bude tou „hlavní“ mší ta pozdější“. Po 
desetiletích změna, která má krásný důvod – mládí. Moc děkujeme Vám všem, kdo 
jste přišli společně s námi oslavit svátek sv. Anny. Ať Vás i Vaše rodiny provází na její 
přímluvu hojnost požehnaní a za rok zase nashledanou na pouti v Hoštejně. A nebo 
dříve?                                                            Za hoštejnské farníky Luděk Diblík

PŘIPRAVUJEME. 
POUŤ RODIN DO HOŠTEJNA. Mateřské a rodinné cen-
trum Zábřeh se společenstvím Modlitby matek v Zábřeze 
vás zve v sobotu 15. září na odpolední pouť do Hoštejna. 
Mši svatou v hoštejnském kostele v 15 hodin bude sloužit 
otec biskup mons. Josef Hrdlička. Přijděte pěšky, na kole, vlakem či autem prosit za 
své rodiny. Po mši zapálíme oheň na opékání a proběhne závod otců v běhu do kopce 
s dítětem na zádech. Sraz pěších poutníků bude ve 12 hodin u Šubrtovy kapličky, kde 
si vyprosíme požehnání na cestu.   Za MaRC Markéta Kroulová, za MM Lenka Hamplová

Ohlášky
V sobotu 18. srpna v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

vstoupí do svazku manželského
Zdeněk CYGRYD z Horních Studének a Denisa SLEZÁKOVÁ z Brna

FARNOST DUBICKO FARNOST DUBICKO

 V sobotu 11. srpna 2007 pořádá KDU-ČSL a Orel Dubicko SETKÁNÍ PŘÁTEL LI-
DOVÉ MUZIKY. Hraje BOHUSLAVANKA za řízení A. Brzobohatého.   

Srdečně zvou pořadatelé 



SBÍRKY Z NEDĚLE 29. ČERVENCE: Zábřeh 9.120; Maletín 1.390; Klášterec 2.360; Postřel-
můvek 2.590; Jedlí 2.150 ; Svébohov Kč. Dary Zábřeh: na Haiti 600; potřeby farnosti Zá-
břeh 2.000; na kostel sv. Barbory 2.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                 P. František Eliáš

DARY NA LEPRU. Z farnosti Zábřeh byl dne 29. července předán dar ve výši 3.450 Kč. 
 Všem dárům „Pán Bůh zaplať.                      Marie Zíková

Varhanní maraTÓN. V sobotu 11. srp-
na 2007 Vás srdečně zveme na var-
hanní odpoledne a večer v kostele sv. 
Bartoloměje v Zábřehu. Od 14 hodin 
zde zazní v nepřetržitém čtyřhodino-
vém proudu varhanní hudba pěti sto-
letí. Těšit se můžete na Mgr. Radka 
Rejška, Aleše Noska a další varhaníky 
sdružené pod webem Varhaníci on-li-
ne (www.varhany.org). 
Samozřejmě zveme k setkání i varha-
níky ze Zábřeha a okolí. 
Celé odpoledne vyvrcholí v 19 hodin 

společným varhanním koncertem všech účastníků Varhanního maraTÓNu. 
 V neděli budeme mít možnost setkat se s nimi znovu při nedělní liturgii v jednotlivých 
farnostech a také na malém koncertě ve Svébohově po odpoledním poutním požehnání, na 
které jste zváni do Svébohova na 14.30 hod.                                                   P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM
 Nejenom seniory zveme na úterý 14. srpna na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU 
A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. 
Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.

 Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA. Startu druhé etapy virtuální pouti za 
svatým Jakubem předcházelo setkání s otci redemptoristy z Hory Matky 
Boží v Králíkách. Pater Jan Zemánek, CssR nám poutavým způsobempřed-
stavil kongregaci, jejího zakladatele a místo startu etapy – Svatou Horu 
u Příbrami. Poté se na rotopedech vystřídalo celkem 23 poutníků, z nichž 
12 se do projektu zapojilo poprvé a v součtu absolvovalo 303 kilometrů. To 
znamená, že jsme během této etapy naší virtuální pouti „přejeli“ hranice do Německa a na 
závěr etapy „dospěli“ do Řezna (Regensburg). K tomuto našemu virtuálnímu putování za 
svatým Jakubem se můžete kdykoliv připojit vždy v úterý v době od 17 hodin v Katolickém 
domě.

PROSBA Z KATOLICKÉHO DOMU. Pro velký zájem o účast na virtuální pouti do Com-
postelly, potřebujeme posílit náš „vozový park“. Pokud Vám doma nějaký, ne příliš využí-
vaný rotoped zahálí a jste ochotni jej po dobu trvání projektu zapůjčit, nabídněte jej pro-
sím na kontaktních číslech Katolického domu - 583 412 108, nebo 731 465 717. Odvoz za-
jistíme.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník
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.



FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 29. července byla 3.130 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.         P. František Janhuba

 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK. Farní úřad Zvole pořádá v neděli 19. 
srpna pouť na Horu Matky Boží u Králík. Odjezd autobusu z farnosti ve 13 hod, cena 
90 Kč. Přihlaste se u Františka Deutsche v Jestřebí, nebo v sakristii kostelů ve Zvoli, 
v Rájci, v Jestřebí nebo v Lukavici. Srdečně vás všechny zveme.     P. František Janhuba 

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 29. července: Štíty 2.040 (22. července 1.830) ; Cotkytle 700; Horní 
Studénky 1.100 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.     P. Stanislav Suchánek

 ŠTÍTECKÉ OSLAVY K SVÁTKU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE začnou v sobo-
tu 11. srpna. V 16 hod. vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie pěvecký sbor ze 
Svébohova pod vedením Josefa Hrocha a na zakončení koncertu zazní varhanní sklad-
by v podání účastníků zábřežského varhanního maratonu. V neděli oslavíme patroci-
nium při mši svaté v 9 hod. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. 

 Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. Farnost Štíty (Schildperch, Šil-
perk) se poprvé připomíná roku 1351, v té době již ve Štítech existoval farní chrám. 
Původní svatyně neznámého zasvěcení byla tvořena gotickým 
presbytářem s opěrným systémem a rozšířenou lodí, nad kterou 
se tyčila sanktusová věž. Nedaleko kostela stávala vysoká zvo-
nice. Původní kostel však roku 1744 vyhořel. Současný pozdně 
barokní kostel byl od základů postaven v roce 1755 a téhož roku 
byl benedikován šumperským děkanem Janem Michalem Neu-
mannem. Již z dálky štítecký chrám zaujme svým průčelím s cha-
rakteristickou věží s volutovými křídly. Bohatě členěný je také 
interiér chrámu zaklenutý pruskými klenbami. Řezbářská a so-
chařská výzdoba pochází z dílny Ignáce Tomáška z Jedlí. Největ-
ší pohromou v dějinách současného chrámu byl požár, který kos-
tel postihl roku 1889. V letech 1788 – 1952 byly Štíty centrem stejnojmenného děkan-
ství.              Mgr. František John

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 29. července: Lubník 620; Tatenice 1390 (v neděli 22.7. 1.930); Hoš-
tejn 10.572 Kč (sbírka z pouti). „Pán Bůh zaplať“                                   P. Jaroslav Přibyl

 ADORAČNÍ DEN. Pátek 17. srpna je adoračním dnem farnosti Lubník. Zahájení 
adorace bude ve 14.00 hod., zakončena bude svátostným požehnáním v 18.00 hod. Po 
dobu adorace bude příležitost k svátosti smíření.

 NA POUŤ NA KORUNĚ K PANNĚ MARII jste srdečně zváni v neděli 19. srpna. 
Mše svatá bude v místní kapli slavena ve 14.30 hod. 



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 PATROCINIUM V LESNICI. Tuto neděli 29. srpna slaví farnost Lesnice svého pa-
trona, svatého Jakuba. Mše svatá je v 9.30 hod, odpoledne v 15 hodin bude svátostné 
požehnání.                           P. Vladimír Jahn

ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírka z neděle 29. července: Červená Voda 1.448, Moravský Karlov 200, Jakubovice 
294, Písařov 468 Kč. 
Sbírka na Haiti za měsíc červenec: Červená Voda 533, Moravský Karlov 60, Jakubovi-
ce 89,50, Písařov 150 Kč. Pán Bůh zaplať.

 Obec Jakubovice dovoluje si Vás pozvat na tradiční KOŠT VÍNA O POUTI, který 
se bude konat v sobotu 11. srpna 2007. Program: 14,30 hod. – pouťová mše sv. v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie se svátostným požehnáním (mše sv. v neděli 12. 8. už 
nebude); 15 hod. – zahájení hlavní slavnosti a koštu vína v areálu kulturního domu. 
Učinkují: od 15 hod. v areálu slovácká krojovaná dechová hudba „Stříbrňanka“ se svý-
mi sólisty a zpěváky a cimbálová muzika Harafica, od 17 hod. v sále dechová hudba 
OB Jakubovice se svými hosty a zpěváky a od 21 hod. v areálu oblíbená hudební sku-
pina NOA – rock. Myslivecká a domácí kuchyně, dobré vínko – vše zajištěno. Autobu-
sová doprava: odjezd z Rudy nad Moravou – nádraží ve 14 hod. – autobus zastavuje na 
všech zastávkách hromadné dopravy. Doprava zajištěna i zpět.

 KONCERT pořádaný pod záštitou Obecního úřadu v Červené Vodě – tradiční 
předpouťový šanovský koncert. Přijďte si zazpívat do Šanova v sobotu 11. srpna 2007. 
Začínáme v 18,18 hodin v šanovském kostelíku. Zazpívají a zahrají nám studenti ZUŠ 
v Králíkách pod vedením pedagogů a ředitelky ZUŠ Mgr. Olgy Zajacové, žáci a stu-
denti z Červené Vody, červenovodská skupina „Kapky“ – vystoupení moderuje vedou-
cí skupiny David Švestka. Závěrem si zazpíváme všichni společně. Jako host vystoupí 
Petra Hlaváčková – studentka pěveckého oddělení Janáčkovy akademie muzických 
umění v Brně. Těšíme se na Vás.           Za všechny účinkující Marie Podalová 

 POUŤOVÁ MŠE SVATÁ „k Nanebevzetí Panny Marie“ v Šanově bude v nedě-
li 12. srpna v 9 hod. (ve farním kostele sv. Matouše v Červené 
Vodě v neděli nebude!). Dobrovolným vstupným přispějete na 
opravu místního kostela!

 Farnost Ruda nad Moravou srdečně zve v neděli 12. srpna 
2007 na SVĚCENÍ NOVÝCH ZVONŮ

Farnost Ruda nad Moravou srdečně zve v neděli 12. srpna 
2007 na SVĚCENÍ NOVÝCH ZVONŮ

Farnost Ruda nad Moravou srdečně zve v neděli 12. srpna 
 – sv. Vavřinec a sv. Vác-

lav a pouť ke cti sv. Vavřince. Program: 9,00 hod. – svěcení zvo-
nů v areálu fary, slavnostní průvod do kostela a mše sv. – cele-
bruje P. Antonín Basler; 14,00 hod. – bohoslužba slova spojená 
s prezentací celostátní výstavy o sv. Zdislavě a svátostné požeh-
nání; 15,00 hod. – zahradní slavnost v areálu fary s obvyklým 
programem a večer diskotéka pro mládež. Výstava „svatá Zdi-
slava – ochránkyně rodiny“ bude otevřena po celý den.


