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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

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 33 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek
1: Mdr 18,6-9        2: Žid 11,1-2.8-19                 Ev: Lk 12,32-48   
Ordinárium: latinské č. 509
příště Olejníkovo  č. 502

„Malé stádo“, 

které se shromažďuje okolo oltáře, 

nemá důvod cítit se ve světě 

zbytečné nebo ztracené. 

Naopak, od oltáře se svět 

obnovuje a zachraňuje. 

Tady je chléb „pro život světa.“ 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
 V úterý 14. srpna, v den památky sv. Maxmiliána Marie Kol-
beho a v předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie jste zváni 
v 17 hod. ke mši svaté u Šubrtovy kaple. 
Setkání virtuálních poutníků za sv. Jakubem se posouvá na 18 hod. 
do Katolického domu. 

 Ve středu 15. srpna na SLAVNOST NANEBEVZETÍ PAN-
NY MARIE budou v zábřežském farním kostele mše svaté v 9.40 
a v 18 hod. 

NA POUŤ DO SVÉBOHOVA K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ budeme putovat 
tuto 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

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V TÁBOŘE 13. – 19. 8. 2007
Milí přátelé, v tomto týdnu se uskuteční již dlouho ohlašo-
vané celostátní setkání mládeže v Klokotech u Tábora. Co to 
znamená? Nám, kteří se setkání zúčastníme, se na týden sníží 
životní úroveň, abychom se mohli setkat s Bohem a povzbudi-
li se ve víře s ostatními mladými věřícími z Čech i Moravy. Vy 
pak, kteří tam nemůžete být fyzicky přítomni, máte možnost 

být s naší mládeží spojeni i jiným Bohu libým způsobem, nejen finanční pomocí, ale 
i modlitbou za mladé, aby jim toto setkání opravdu pomohlo a utvrdilo jejich víru, aby 
byli povzbuzeni k nasazení třeba i vlastního života pro Boží království… 
 Dále je možné se spojit s účastníky tohoto setkání přes TV NOE, která bude den-
ně vysílat přímé přenosy bohoslužeb, katechezí našich biskupů a známých osobnos-
tí, benefičního koncertu pro Haiti (středa 15.8. v 18.00 hod.) i souhrnné zpravodajství 
za celý den. Rovněž tyto události kolem setkání mládeže v Klokotech můžete sledo-
vat prostřednictvím rádia PROGLAS, které připravuje živé vstupy, přímé přenosy mší 
svatých, rozhovory s účastníky i denní sestřih událostí a další informace.      P. Martin

Celostátní setkání mládeže je akce, která se opakuje přibližně jednou za 3-5 let. V Tá-
boře se očekává kolem 5000 mladých věřících lidí, zejména ve věku 16-21 let. Každý 
den je vždy připraven duchovní program (mše sv. sloužená našimi českými a morav-
skými biskupy, dělené katecheze, modlitební skupiny...) a spoustu zábavy. Převzato 
z www.proglas.cz

KONCERT PRO HAITI, STŘEDA 15. SRPNA V 18 HOD.
 Jednou z vrcholných částí programu bude benefiční „Koncert pro Haiti“, ve kte-
rém vystoupí americká zpěvačka Rebecca St. James a slovenský zpěvák Richar Čana-
ky. Koncert, který proběhne v Táboře-Klokotech ve středu 15. srpna od 18 hod., bude 
uvádět moderátor Aleš Juchelka. Osobní účast přislíbil i P. Roman Musil. 
 Koncert by měl být reakcí mladých křesťanů na výzvu žít svůj život jako svědectví 
a udělat něco pro druhé.



CO NOVÉHO KOLEM KOSTELA SV. BARBORY. Ke 
své první pracovní schůzce se po ustavující schůzi sešel 
nově zvolený řídící výbor Sdružení sv. Barbora. Ze své-
ho středu zvolil statutární zástupce, kteří budou opráv-
něni jménem sdružení jednat. Stali se jimi Ing. Jašek 
a Dr. Frank. Na základě připomínek z ustavující schůze 
dále výbor projednal změnu Stanov sdružení a doplně-
ní textu Smlouvy o výpůjčce mezi sdružením a farnos-
tí. Výbor sdružení rovněž zdůraznil velikou vážnost vše-
obecné informovanosti o dění kolem kostela sv. Barbo-
ry, ke které chce využít nejrůznější formy propagace – 
od nástěnky ve farním kostele až po informační leták. 
Jako úkol s nejvyšší prioritou pak výbor stanovil urych-
lené zajištění souhlasného stanoviska příslušných orgá-
nů státní správy s uspořádáním veřejné sbírky na opravu 
kostela. O vyhlášení sbírky, stejně jako o dalších podnik-
nutých krocích Vás budeme informovat.       Josef Klimek

CHARITA ZÁBŘEH
 Projekt chráněného pracoviště Charity Zábřeh má za sebou už jeden rok od 
svého vzniku. V neděli 15. července 2007 uplynul právě jeden kalendářní rok 
od otevření veřejných WC v nově opravených prostorách železniční stanice Zá-
břeh na Moravě. Díky vstřícnému postoji tehdejšího vedení železniční stanice 
(přednosta stanice – ing. Vítězslav Šmelko) u toho byla i Charita Zábřeh, která 
ve spolupráci s Úřadem práce Šumperk využila této možnosti ke zřízení, v pořadí již dru-
hého, chráněného pracoviště provozujícího veřejné toalety. Tím prvním je veřejné WC na 
autobusovém stanovišti Valová. Cílem projektu bylo a je nabídnout práci lidem se zdravot-
ním handicapem, kteří jsou dlouhodobě vedeni v evidenci ÚP, dát jim možnost pracovního 
uplatnění a tak pozitivně ovlivnit život jejich i jejich blízkých. 
 Na závěr patří poděkování všem, kteří se na vzniku chráněného pracoviště podíleli 
a v neposlední řadě také zaměstnancům pracoviště, za vysokou úroveň kvality této veřejné 
služby. Ráda bych přidala i pozvání k návštěvě všem cestujícím, kteří na zábřežské vlakové 
nádraží zavítají.                    Ludmila Macáková - vedoucí chráněných pracovišť Charity Zábřeh

 Charita Zábřeh získala registraci. Nový zákon o sociálních službách, který vešel v plat-
nost 1.1.2007, ukládá neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby za povinnost 
požádat příslušný Krajský úřad o registraci nabízených sociálních služeb. Registrace má za-
ručit, že služby, které jsou těmito organizacemi poskytovány, budou kvalitní, profesionální 
a na dobré úrovni. Díky získané registraci máme možnost se ucházet o peníze ze státního 
rozpočtu. Charita Zábřeh registračním procesem v červenci letošního roku prošla a Kraj-
ský úřad zaregistroval následující služby: Charitní pečovatelskou službu, Osobní asisten-
ci, Odlehčovací služby, Denní stacionář Domovinka, Denní stacionář Okýnko, Centrum 
Oáza, Občanskou poradnu a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením (Chráněná dílna Palonín, Zábřeh a Chráněná pracoviště). Projít tímto pro-
cesem nebylo jednoduché a o to víc nás těší, že jsme za celý bývalý okres Šumperk jedinou 
organizací, která je do celostátního registru poskytovatelů sociálních služeb prozatím zařa-
zena.                    Mgr. Miloslava Šotolová, koordinátorka projektů



SBÍRKY Z NEDĚLE 5. SRPNA: Zábřeh 10.610 Kč, Jedlí 1.750 Kč; Svébohov 2.000 Kč; Kláš-
terec 1.770 Kč.
Dary Zábřeh: na potřeby farnosti 7.000 Kč; na Haiti 13.200 Kč; na kapli Skalička 100 Kč, 
Rovensko na Haiti 13.000 Kč
Dary Svébohov: na opravy 1.000 Kč. 
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                               P. František Eliáš

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 slou-

žit otec biskup mons. Josef Hrdlička. Sraz poutníků, kteří budou chtít putovat společně, 
bude ve 12 hodin u Šubrtovy kapličky, kde si vyprosíme požehnání na cestu. Přijděte pěš-
žit otec biskup mons. Josef Hrdlička. Sraz poutníků, kteří budou chtít putovat společně, 
bude ve 12 hodin u Šubrtovy kapličky, kde si vyprosíme požehnání na cestu. Přijděte pěš-
žit otec biskup mons. Josef Hrdlička. Sraz poutníků, kteří budou chtít putovat společně, 

ky, na kole, vlakem či autem prosit za své rodiny. 
Po mši zapálíme oheň na opékání a připravujeme také závod otců v běhu do kopce s dítě-
tem na zádech.                    Za MaRC Markéta Kroulová, za MM Lenka Hamplová

KATOLICKÝ DŮM 
 Co po prázdninách s volným časem? Se začátkem školního 
roku se i v Katolickém domě opět rozeběhne celá řada volnočaso-
vých aktivit pro děti a mládež. Již v předstihu Vám nabízíme aktivní 
využití volného času v následujících zájmových kroužcích :
 Klub leteckých modelářů vedoucí Petr Janů
 Pěvecký sbor SVĚTÝLKO
 Klub leteckých modelářů
 Pěvecký sbor SVĚTÝLKO
 Klub leteckých modelářů

 vedoucí Zdeněk a Hana Jarmarovi
 Střelecký kroužek vedoucí Bohumil Dostál Střelecký kroužek vedoucí Bohumil Dostál Střelecký kroužek
 Pohybové hry s prvky sebeobrany vedoucí Marek Rýznar Pohybové hry s prvky sebeobrany vedoucí Marek Rýznar Pohybové hry s prvky sebeobrany
 Mažoretky AKCENT vedoucí Renata Švubová
 Pohybové hry s prvky sebeobrany

 vedoucí Renata Švubová
 Pohybové hry s prvky sebeobrany vedoucí Marek Rýznar

 vedoucí Renata Švubová
 vedoucí Marek Rýznar Pohybové hry s prvky sebeobrany vedoucí Marek Rýznar Pohybové hry s prvky sebeobrany

 vedoucí Renata Švubová
 Pohybové hry s prvky sebeobrany vedoucí Marek Rýznar Pohybové hry s prvky sebeobrany

Přihlášky a bližší informace v Katolickém domě na telefonu 583 412 108, mobil 731 465 
717, nebo přímo u vedoucích jednotlivých kroužků.

 V Katolickém domě zahraje PRAGA CAMERATA. Komorní soubor Praga Camerata 
patří již dlouhá léta mezi přední české a světové soubory v oblasti komorní hudby. U zrodu 
tohoto tělesa stál v roce 1961 pozdější šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann a za 
patří již dlouhá léta mezi přední české a světové soubory v oblasti komorní hudby. U zrodu 
tohoto tělesa stál v roce 1961 pozdější šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann a za 
patří již dlouhá léta mezi přední české a světové soubory v oblasti komorní hudby. U zrodu 

dobu trvání své existence uskutečnil řadu koncertních turné téměř ve všech zemích Evro-
py, ale také v Kanadě a Japonsku. Samotný repertoár souboru je nesmírně široký a obsahu-
je významná díla barokní, klasická, romantická i současná. Současným uměleckým vedou-
cím souboru je Pavel Hůla, všestranný houslista, jenž ve své činnosti úspěšně spojuje jak 
sólovou tak i komorní hru.

V NEDĚLI 2. ZÁŘÍ VYSTOUPÍ SOUBOR PRAGA CAMERATA V KATOLICKÉM DOMĚ V NEDĚLI 2. ZÁŘÍ VYSTOUPÍ SOUBOR PRAGA CAMERATA V KATOLICKÉM DOMĚ V NEDĚLI 2. ZÁŘÍ
V ZÁBŘEZE. 
 Začátek koncertu v 19.30 hodin, vstupné 50 Kč, žáci a učitelé ZUŠ 20 Kč.

Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ. Žádáme rodiče dětí, které budou v příštím roce navště-
vovat výuku náboženství a ještě nevyplnili přihlášku, aby tak co nejdříve učinili. Přihlášky 
si mohou vyzvednout ve farním kostele v Zábřeze na stolku u novin.                     katecheté

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 5. srpna byla 3.280 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 Mat-
ky Boží u Králík. Autobus odjíždí ve 13 hodin z Jestřebí směr 
Zvole, Rájec, Ráječek, Zábřeh, cena 90 Kč. Přihlaste se u Františ-
ka Deutsche v Jestřebí, nebo v zakristii kostelů ve Zvoli, v Rájci, 
v Jestřebí nebo v Lukavici. Srdečně vás všechny zveme.           P. František Janhuba

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 5. srpna: Štíty 2.840; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.150 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.      P. Stanislav Suchánek

ŠTÍTECKOU POUŤ KE SVÁTKU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE budeme 
slavit tuto neděli mší svatou v 9 hod. a v 10.30 hod. Svátostné požehnání bude 
ve 14.30 hod.                                                                           P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 5. srpna: Lubník 850; Tatenice 1.140; Hoštejn 900; Kosov 450 Kč.
„Pán Bůh zaplať“              P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

PATROCINIUM V LESNICI. V neděli 19. srpna slaví farnost Lesnice svého patro-
na, svatého Jakuba. Mše svatá je v 9.30 hod, odpoledne v 15 hodin bude svátostné 
požehnání.                               P. Vladimír Jahn

ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 5. srpna: Mlýnický Dvůr 244; Červená Voda 1.222; Jakubovice 372; 
Písařov 1.005 Kč. „Pán Bůh zaplať“               P. Pavel Vagner

POUŤ KE CTI SV. JOSEFA KALASÁNSKÉHO V MORAVSKÉM KARLOVĚ
bude v neděli 26. srpna v 9 hodin. V Červené Vodě, ve farním kostele sv. Matouše 
bude z tohoto důvodu nedělní mše svatá až v 17 hodin.                   P. Pavel Vágner

Svatební ohláškySvatební ohláškySvatební
Svátost manželství v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží

v Králíkách přijmou v sobotu 1. září ve 13 hodin
Jaroslav BARTOŇ z Červené Vody-Mlýnic 

a Terezie KLÍMOVÁ z Červené Vody-Šanova.



ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH
 Pátek 24. srpna, kdy oslavíme svátek patrona našeho farního kostela, sv. Bartolomě-
je, je také adoračním dnem naší farnosti. Kostel sv. Bartoloměje bude otevřen po celý 
den k modlitbám a k adoraci před Nejsvětější svátosti. Adorace je také dobrou příleži-
tostí, jak se přichystat na oslavu patrocinia a zábřežských hodů, které oslavíme v neděli 
26. srpna                                                                                                        P. František Eliáš

Farní kostel sv. Bartoloměje v Zábřeze
 Historie kostela sv. Bartoloměje je úzce svázána s dějinami 
města, které bylo založeno v polovině 13. století. V roce 1351 
byl chrám prokazatelně farním. V roce 1727 měl kostel gotic-
ký presbytář a nad lodí sanktusovou věž (obrázek). Původní 
chrám však byl pro chatrný stav v roce 1750 zbořen a na jeho 
místě byl postaven od základů nový, dle tradice projektovaný 
architektem a knězem italského původu Domenico Martinel-
lim. Stavba nového chrámu o délce padesát metrů pokračovala 
poměrně rychle, takže již 10. listopadu 1754 byla v nově zbu-
dované svatyni slavena první bohoslužba. Oltářní obraz umu-
čení sv. Bartoloměje a nástavcový obraz Korunovace Panny 
Marie na hlavním oltáři spolu s obrazem Příbuzenstva Páně na bočním oltáři namaloval Jo-
sef Tadeáš Supper, obraz na protějším bočním oltáři sv. Jana Nepomuckého namalovali roku 
1773 vídeňští malíři Sambachové. Sochařská a řezbářská výzdoba pochází od Floriána To-
máška z Jedlí. V roce 1998 byl v duchu II. vatikánského koncilu upraven nový liturgický pro-
stor, jehož středem je obětní stůl od akademického sochaře Petra Váni, do kterého vložil bis-
kup mons. Josef Hrdlička ostatky mučedníků sv. Pavla a sv. Theodora.     Mgr. František John

FARNOST  DLOUHOMILOV         FARNOST  DLOUHOMILOV

Myslivecké sdružení Dlouhomilov spolu s Řádem sv. Huberta se síd-
lem na Kuksu Vás v sobotu 18. srpna  co nejsrdečněji zvou na mysli-
veckou pouť do Dlouhomilova. Svatohubertská mše svatá bude slou-
žena  u kapličky na Skalce v 15 hod. s  úmyslem za zemřelé lesní-
ky a myslivce. Kamarádi v zeleném,  přijďte vzdát tichou vzpomínku 
těm, kteří nás předešli  ve službě přírodě a všeho živého co ji naplňuje 
a v jejichž díle my pokračujeme.                             Srdečně zvou myslivci z Dlouhomilova

NOVÉ KNIHY KARMELITÁNSKÉHO NAKLADATELSTVÍ
 Vojtěch Kodet : MARIE A MARTA TROCHU JINAK.
Mnozí z nás si občas kladou následující otázky: Jak a kde najít Boha uprostřed tohoto svě-
ta? Jak s ním žít, když mám tak málo času na to, abych se někde jen tak ztišil a byl chví-
li sám, když často není ani kde se ztišit? Jak žít vnitřně spojen s Bohem v hlučném městě 
nebo v malém bytě plném lidí, obklopen tolika lidmi na pracovišti, zatížen tolika povin-
nostmi? Je v tom všem prostor pro Boha? Není vlastně duchovní život luxusem, který si 
mohou dovolit pouze mniši a řeholní sestry v klášteře? A nejsou tedy ostatní křesťané od-
souzeni k duchovnímu životu „druhé kategorie“, který má neskonale menší hodnotu než 
život mnišský nebo kněžský? Autor dokládá, že Martu a Marii lze „smířit“ v jedné osobě, 
a to v každém životním stavu, do něhož nás Bůh povolal. 
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