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20. 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

Kdo je blízko mne, 
je blízko ohně; 
kdo je daleko ode mne, 
ten je daleko 
od Božího království. 

(Origenes) 

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, 
než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, 
abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, 
a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení 
převyšující všechny lidské tužby. 
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 40 Hospodine, na pomoc mi pospěš
1: Jer 38,4-6.8-10   2: Žid 12,1-4    Ev: Lk 12,49-53 

Hospodine, na pomoc mi pospěš
1: Jer 38,4-6.8-10   2: Žid 12,1-4    Ev: Lk 12,49-53 

Hospodine, na pomoc mi pospěš
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí   20. srpna  památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Úterý   21. srpna  památka sv. Pia X., papeže
Středa   22. srpna  památka Panny Marie Královny
Pátek   24. srpna  svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

ADORAČNÍ DEN A PATROCINIUM FARNOSTI ZÁBŘEH
ÚKLID KOSTELA. Prosíme o pomoc ochotné muže (nejlépe mla-
dé) a také starší ministranty, kteří by ve středu 22. srpna po mši 
svaté v 9.40 hod. zůstali v kostele a pod vedením paní Ludmily 
Korgerové ometli pavučiny z těžko přístupných míst na stěnách 
a sochách. Ve čtvrtek 23. srpna bude pokračovat úklid péčí ochot-
ných žen od 8 hod. ráno. 

ADORAČNÍ DEN připadá na svátek sv. Bartoloměje 24. srpna. 
Začneme ráno mší svatou v 7 hod. Po ní bude vystavena eucha-
ristie k adoraci po celý den.  Budeme pamatovat na potřeby ne-
jen vlastní, ale také na potřeby farnosti i celé arcidiecéze. Adora-
ce bude zakončena mší svatou v 18 hod. Kdo adoruje nejméně 
půl hodiny před Nejsvětější svátostí, může za obvyklých podmí-
nek získat plnomocné odpustky nejen pro duše v očistci, ale i pro 
sebe. Tady vidíme, že církev považuje modlitbu adorace a klanění 
za důležitou formu duchovního života. 

OSLAVA PATROCINIA navazuje na páteční adoraci. Mše svaté 
jako obvykle v 6.55, 8.30 a v 18 hod. a svátostné požehnání v 15 hod. 

Sbírky při všech bohoslužbách o „hodové“ neděli jsou určeny na opravy filiálního kostela 
sv. Barbory.¨                          P. František Eliáš

FARNÍ MUZEUM o hodové neděli pořádá výstavu katoličtí faráři v Zábřeze (1900 - 
2000). Zahájení se uskuteční v zadním traktu kostela svatého Bartoloměje v 9.30 hod. 
po hlavních bohoslužbách. Výstava potrvá do pátku 14. září. Zájemci si ji budou moci 
prohlédnout po každé mši svaté. Poté bude přemístěna do farního muzea, kde ji můžete 
zhlédnout do 1. prosince. 
O hodové neděli bude zároveň od 9.30 do 12.15 otevřeno farní muzeum. Prohlídky muzea 
zakončí slavnostní polední zvonění na zvon svatého Bartoloměje.

 Za farní muzeum Petr Krňávek
Na Zábřežsku tímto začíná období hodů až do sv. Martina (Lupěné, Olšanské Hory). 

POUTĚ
 LETOŠNÍ POUTĚ NA VŘESOVOU STUDÁNKU se uskuteční v sobotu 25. srpna 
a v sobotu 8. září. Mše svatá bude sloužena v obou případech ve 14.30 hod. 

 TRADIČNÍ ORELSKÁ POUŤne sv. Hostýn se koná v neděli 26. srpna. Vlakové spojení 
je špatné. Prosíme zájemce o autobus, aby se co nejdříve nahlásili, tak abychom ho mohli 
objednat. Odjezd auatobusu v 6 hod. Ludmila Korgerová tel. 583 414 512. 

 V sobotu 1. září můžete oslavit v Koclířově „mariánskou sobotu“. Odjezd v 11.30 hod. 
z Valové. Hlaste se do pondělí 27. srpna u Ludmily Korgerové, tel. číslo 583 414 512.



V Katolickém domě zahraje PRAGA CAMERATA. Komorní sou-
bor Praga Camerata patří již dlouhá léta mezi přední české a světo-
vé soubory v oblasti komorní hudby. U zrodu tohoto tělesa stál v ro-
ce 1961 pozdější šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann a za ce 1961 pozdější šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann a za 
dobu trvání své existence uskutečnil řadu koncertních turné téměř ve dobu trvání své existence uskutečnil řadu koncertních turné téměř ve 
všech zemích Evropy, ale také v Kanadě a Japonsku. Samotný repertoár všech zemích Evropy, ale také v Kanadě a Japonsku. Samotný repertoár 
souboru je nesmírně široký a obsahuje významná díla barokní, klasická, romantická i sou-
časná. Současným uměleckým vedoucím souboru je Pavel Hůla, všestranný houslista, jenž 
ve své činnosti úspěšně spojuje jak sólovou tak i komorní hru.
Při koncertu v neděli 2. září v Katolickém domě v Zábřeze soubor vystoupí s programem: 
P.J.VEJVANOVSKÝ: Sonata č. 6, A.VIVALDI: Jaro ze Čtvera ročních dob, W.A.MOZART: 
Malá noční hudba, A. DVOŘÁK: Slovanský tanec č.10 (úprava pro smyčce), L. JANÁČEK: 
Idyla pro smyčce, B. MARTINÛ: Serenáda č. 2, A. PIAZZOLLA: Invierno Porteňo pro 
housle sólo a smyčce, M. RAVEL: Bolero (úprava pro smyčce), A. CHAČATURJAN: Šavlo-
vý tanec. Začátek koncertu v 19.30 hodin, vstupné 50 Kč, žáci a učitelé ZUŠ 20 Kč. 

Na setkání s Vámi se těší Josef Klimek

SVĚTÝLKO. Baví tě zpívat, recitovat, případně hrát divadlo? Chceš poznat nové kamará-
dy? To vše Ti nabízí dětský soubor Světýlko, který působí v Katolickém domě v Zábřehu. 
Již pravidelně vystupujeme na vánočních koncertech, s programem ke Dni matek, navště-
vuje bábinky v Domovince, nebo hrajeme pohádky pro předškolní děti.
Scházíme se pravidelně jednou týdně po celý školní rok a rádi přivítáme každého nového 
kamaráda. Chceš přijít mezi nás i ty? Potom zavolej na čísla 583 456 847, 737 266 134, nebo 
pošli e-mail na h.jarmarova@su.archives.cz. Setkat se můžeme již druhý týden v září.

SCHOLA PICCOLA mezi sebe ráda přijme nové zpěváky a hudebníky, ale i ty, 
kteří na nic nehrají a zpívat zatím moc neumí a chtěli by s námi oslavovat našeho 
Pána při mších. První zkouška v nastávajícím školním roce se uskuteční 5. září 
v 15.30 hod. na zábřežské faře. Na všechny se moc těšíme. Případné dotazy na 
e-mailu schola.piccola@email.cz nebo na tel.čísle 731 626 507.       Bára Hamplová

KRISTOVA LÉTA MOHELNICKÉHO DOSTAVNÍKU
Již 33. Mohelnický dostavníkR se uskuteční od čtvrtka 30. srpna (hrad Bou-
zov) až do neděle 2. září 2007. V pátek 31. srpna 2007 se v loštickém kos-
tele sv. Prokopa bude konat koncert skupiny „Spirituál kvintet“. Týž den 
bude v areálu městských sadů Dostavník zahájen v 16 hod. Napřed soutěží 

skupin, pak recitály skupin Bluegate, Bezefšeho a Hop Trop a po nich ještě soutěží nepro-
fesionálních filmů. V sobotu 1. září 2007 bude program zahájen již od 8.30 hod. Budete mít 
možnost uvidět a hlavně uslyšet např. skupinu Divozel, Wabiho Daňka, Cop. Na náměs-
tí Svobody se bude konat od 9 hod. program z názvem „Hudební perníček z Pardubic“ se 
skupinami Modrá kref, Pidilidi a Pouta. V odpolední Galapřehlídce, která začíná ve 14 hod. 
na hlavní scéně v městském parku vystoupí mimo jiné Kamelot, Spirituál kvintet, Petr Ben-
de, Naďa Urbánková s Bokomarou, Žalman a spol, Jarret . . . Nebude chybět ani ohňostroj, 
country bál a osadní táborový oheň.
 V neděli 2. září 2007 se uskuteční přímo v areálu od 7.30 hod. mše svatá a po ní na hlav-
ní scéně bude pokračovat program od 8.30 hod. Od 9 hod. na scéně Radia Proglas (uvádí 
Milan Tesař) vystoupí Pranic, Sestry Steinovy a Žamboši. Radio Proglas zde udělí i svou 
cenu „Za krásu slova“. Dostavnickou tečku tentokráte provede hradecká Lokálka.
Bližší informace na www.mohelnickydostavnik.cz.          Srdečně zve a těší se na vás Aligátor           se na vás Aligátor           se na vás Aligátor 
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SBÍRKY Z NEDĚLE 12. SRPNA Zábřeh 9.210; Jedlí 1.700; Svébohov 7.300; Postřelmůvek 
1.360; Klášterec 1.010 Kč. Dary Zábřeh: Haiti 6.800, na kostel sv. Barbory 1.000 Kč. Roven-
sko 20.000 Kč na opravy. Všem dárcům ať odplatí Pán.               P. František Eliáš

OHLASY
 Minulý pátek jsme se při mši svaté sešli s P. Romanem Musilem, kte-
rý dorazil z Haiti na celostátní setkání mládeže v Táboře-Klokotech. Při 
promluvě se s námi rozdělil o své současné zkušenosti ze své misijní far-
nosti Baie de Henne.                  P. František Eliáš

 KONCERT PRO HAITI. Ve středu 15. srpna v 18 
hod. zahájil koncert v Táboře-Klokotech slovenský 
zpěvák Richard Čanasky. Pak už moderátor Aleš Ju-
chelka uvedl americkou zpěvačku Rebeccu St. Ja-
mes. Měli jsme nevšední zážitek  vidět a slyšet tak 

nadšeného člověka jako je ona, když zpívá a když se modlí. Rebecca se nebojí kleknout 
před Kristem v záři reflektorů a před zástupem lidí se vyznávat  slovy: “Ježíši miluji tě, ty 
jsi můj život !“. Několik tisíc mladých lidí zpívalo spolu s ní jedním hlasem: „Řekni Pánu 
dvě slova – děkuji ti!“
         P. Martin

 Ráda se připojuji k řadě děkujících posluchačů nádherné hudby, která v sobotu i v ne-
děli zněla chrámem sv.Bartoloměje. Škoda, že na večerním koncertě byla návštěvnost malá, 
o to srdečnější byl potlesk a slova díků účinkujícím. Můžeme být právem hrdi na nastupují-
cí generaci varhaníků v naší zemi, ale také v našem městě. 
 Při této příležitosti musím vzpomenout našeho již zesnulého skvělého varhaníka p. An-
tonína Pastrnka, který po desítky let doprovázel bohoslužby v našem chrámu a byl také mi-
strem ve svém oboru.                  Ludmila Jašková 

 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově je příležitostí, kdy 
se sem mnoho poutníků sjíždí za svou ochránkyní a přímluvkyní. 
Tento velký mariánský svátek jsme oslavili minulou neděli. Děkujeme 
duchovním otcům za slavení liturgie pro zaplněný kostel P. Pospíšilovi 
a P. Vévodovi a také zábřežskému děkanovi P. Františku Eliášovi za zpo-
vědní službu. 
Zvláštní poděkování patří našim i hostujícím hudebníkům, kteří vý-
znamně přispěli ke slavnostnímu průběhu oslav a všem, kteří se podíleli 
na úklidu a výzdobě kostela. 
K přípravám letošní poutě patřila i generální oprava varhan, kterou pro-
vedl varhanář Petr Strakoš spolu s naším obětavým varhaníkem a ve-
doucím kůru Josefem Hrochem a dalšími pomocníky. V krátkém kon-
certu po svátostném požehnání nám byly opravené varhany představeny 
a v plné kráse předány. 
 Poděkování patří také poutníkům, kteří opustili pohodlí svých domovů, připutovali 
a sdíleli s námi společenství u oltáře. Těšíme se na další setkání 30. září na drakiádě.    

Michal Kolář



ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 12. srpna: Jakubovice (pouť) 1.016; Šanov (pouť) 2.403,50; Moravský 
Karlov 277; Písařov 1.250 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ pro nový školní rok si vyzvedněte vzadu v kos-PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ pro nový školní rok si vyzvedněte vzadu v kos-PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
tele a do konce prázdnin je odevzdejte vyplněné na faře!

 POUŤ KE CTI SV. JOSEFA KALASÁNSKÉHO V MORAVSKÉM KARLOVĚ bude 
v neděli 26. srpna v 9 hodin. 

 ZMĚNY BOHOSLUŽEB. V Červené Vodě, ve farním kostele sv. Matouše bude 
z tohoto důvodu nedělní mše svatá až v 17 hodin.
Mše svatá v sobotu 25. srpna bude v Mlýnickém Dvoře až v 18.30 hod. a 1. září bude 
už v domově důchodců ve 14.30 hod.

 POUŤ DO ŽAROŠIC. Farnost Červená Voda pořádá v sobo-
tu 8. září pouť na Zlatou sobotu u Staré matky Boží do Žarošic. 
 Program: 13.00 žehnání pramene ve Zdravé Vodě a průvod 
do Žarošic, 14.30 modlitba růžence; 15.00 křížová cesta; 16.00 
mše sv.; 17.15 poklona; 18.00 hlavní mše sv. (Mons. Viliam Ju-
dák, biskup z Nitry). Průvod se sochami a svátostné požehná-
ní, po skončení v kostele mše svatá ve slovenštině; 21.30 na pro-
stranství setkání mládeže; 22.30 v kostele žarošské zpěvy a mod-
litby; 24.00 půlnoční mše sv. – kostel otevřen přes celou noc. 

Odjezd z Červené Vody předběžně v 10 hod. a ze Žarošic 
po společné domluvě. Přihlašujte se prosím z celého děkanátu 
u pana Kudláčka do 1. září na tel.: 605 311 768 (po 19 hod.).

Svatební ohlášky
Svátost manželství v kostele sv. Matouše v Červené Vodě přijmou 

v sobotu 25. srpna v 11.55 hod. 
Ing. Tomáš MATULÍK z Moravského Berouna 
a Mgr. Hana OLBRICHOVÁ z Červené Vody.

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.

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 12. srpna byla 3.220 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. 
 P. František Janhuba

 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK. Pamatujte prosím, že odjezd na pouť 
k Matce Boží do Králík je tuto neděli 19. srpna ve 13 hod. z Jestřebí (směr Zvole). 
 Prosím rodiče, aby nezapomněli přihlásit děti do náboženství. Přihlášky si můžete 
vyzvednout na faře nebo v sakristii kostela.                                      P. František Janhuba



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 12. srpna: Lubník 780, Tatenice 1.210, Hoštejn 1.100 (dar na opravy kostela 
4.000), Kosov 840,-

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ NA KORUNĚ. Tuto neděli 19. srpna bude na 
Koruně slavena ve 14.30 hod. mše svatá k Panně Marii Nanebevzaté. 

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH. V sobotu 25. srpna v Lubníku v 18.30 hod. (s nedělní platností). 
V neděli 26. srpna v Kosově v 7.30, v Hoštejně v 8.45 a v Tatenici ve 13.30 hod.

SETKÁNÍ NA FARNÍM DVOŘE V TATENICI. V neděli 26. srpna zvou členové pastorač-
ních rad farností Lubník a Tatenice nejen tatenické a lubnické, ale i hoštejnské a kosovské 
k vzájemnému setkání a přátelskému posezení v prostorách tatenické fary. Hry pro nejen 
děti a občerstvení zajištěno. Začátek bude po mši svaté. (mše v 13.30 hod.) P. Jaroslav Přibyl

ZNÁTE KOSTELY V NAŠEM DĚKANÁTU ?
 Kostel sv. Jana Křtitele v Tatenici. Farnost Tatenice se poprvé 
připomíná již roku 1351. Současný barokní kostel byl budován 
v letech 1715 – 1723 podle projektu lichtenštejnského knížecího 
architekta a kněze italského původu Domenica Martinelliho. Bo-
hatou freskovou výzdobu vytvořil v letech 1763 - 1765 Josef Tade-
áš Supper z Moravské Třebové. Ke kostelu náleží pozdně gotická 
Madona, která je dnes uložena v Olomouci. Dva gotické zvony 
zavěšené ve věži pocházejí z nedalekého augustiniánského kláš-
tera v Koruně. Na hřbitově vedle kostela stojí barokní kaple Pan-
ny Marie Ochranitelky.                 Mgr. František John

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 
V sobotu 25. srpna prosím farníky o pomoc při brigádě na faře. Začátek v 8.30 hod. 

P. Vladimír Jahn

Ohlášky
V sobotu 25. srpna budou v Postřelmově sezdáni

Václav KEPRT Václav KEPRT Václav ze Zvole a Michaela KUPKOVÁ z Kolšova 
Gratulujeme

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 5. srpna: Mohelnice 5.417; Úsov 767; Studená Loučka 582 Kč. 
SBÍRKY z neděle 12. srpna: Mohelnice 5.981; Úsov 847; Studená Loučka 2.990 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“       P. Petr Šimara

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 12. srpna: Štíty 6.220; Cotkytle 540; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.          P. Stanislav Suchánek

FARNÍ DEN pro všechny farníky z farností Cotkytle, Horní Studénky a Štíty se koná v ne-
děli 26. srpna od 15 hodin na farním dvoře ve štítech. Program: vystoupení dětí z Cotkytle, 
soutěže pro děti, opékání.                    Zve P. Stanislav Suchánek


