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číslo 32
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Učedníci ve člunu, to jsme my. 
Když zuří bouřka a člun se zmítá, 
nepomůže z něj vystoupit, 
ale pomáhá víra, že Pán je blízko. 
On je tu stále 
a vždycky znovu přichází. 
Naše srdce musí být bdělé, 
aby ho poznalo. 

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, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 

 Amen.

Ž 85 Pane, ukaž nám své milosrdenství!
1: 1 Král 19,9a.11-13a          2: Řím 9,1-5         Ev: 14,22-33
Ordinárium: Ebenovo č. 504       latinské č. 509
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 11. srpna Památka sv. Kláry, panny
Čtvrtek 14. srpna   Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Pátek 15. srpna  SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
V církevním kalendáři nacházíme nejslavnější mariánský svátek Nanebevzetí Panny Marie. Od-
pradávna si dnes lidé připomínají smrt Ježíšovy matky, tohoto dne opustila tento svět a sešla se 
opět se svým synem. Po jeho smrti prý žila u apoštola Jana, nějaký čas pobývala i v Jeruzalémě 
a odtud odešla zřejmě do Efesu na středomořské pobřeží Malé Asie. Její pobyt dodnes připomíná 
malá svatyně.

VARHANNÍ MARATÓN 2008. Tuto neděli 10. srpna, doprovodí „varhaníci on line“litur-
gii v kostelích na zábřežsku a zahrají při odpoledním svátostném požehnání od 14.30 hod. 
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze a takto uzavřou své, skoro týdenní, setkání v Zábřeze.  

P. František Eliáš

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ 
bude v neděli 17. srpna. Mše svaté v 8.30 a v 10.30 hod. celebru-
je svébohovský rodák P. Václav Vrba. Poutní svátostné požehnání 
udělí ve 14.30 hod. nový zábřežský kaplan P. Jindřich Peřina.                       

P. František Eliáš

HLAVNÍ POUŤ NA HOŘE MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH – 
POUŤ K NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. V neděli 17. 8. 2008 
bude program poutě začínat v 9.30 hod. růžencem, v 10 hod. bude 
mše svatá, kterou koncelebruje Mons.Dominik Duka, po mši sv. 
průvod s milostným obrazem Panny Marie.

ORELSKÁ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ BUDE V NEDĚLI 24. SRPNA. 
Zájemci se mohou hlásit u Jany Kubíčkové mobil 605 536 270. 

Svatební ohlášky
V sobotu 30. srpna budou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze sezdáni

Anna ŠAFAŘOVÁ z Hrabové a Tomáš APPL ze Zábřeha. 
 Přejeme hojnost Božího požehnání

KATOLICKÝ DŮM 
NERATOV - POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE. Vzhledem ke změněnému programu poutní 

slavnosti v Neratově, budou autobusy z Valové odjíždět v pátek 15. srpna již v 15 hodin 
a nikoliv v původně ohlášeném čase. Vypravujeme dva autobusy a pro případné zájemce 
máme ještě volná místa. Nahlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 
412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 
434. Předpokládaný návrat kolem 20. hodiny, cena 100 Kč splatná v autobuse.

Nejenom seniory zveme na úterý 19. srpna na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A 
TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. 
Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.

Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
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JUBILEUM 60 LET ŽIVOTA NAŠEHO ARCIBISKUPA
MONS. JANA GRAUBNERA 

Bože, tys vyvolil svého služebníka Jana za nástupce apoštolů a pastýře svého lidu; naplň ho 
duchem rady a síly, duchem poznání a lásky, aby dobře plnil své poslání a budoval církev jako 
znamení spásy pro celý svět.
 V sobotu 30. srpna bude slavit šedesáté narozeniny náš 
arcibiskup Mons. Jan Graubner. Otec arcibiskup se narodil 
29. 8. 1948 v Brně. Dětství prožil ve Strážnici. V roce 1967 
maturoval na strážnickém gymnáziu, odkud se pak hlásil do 
kněžského semináře a na bohosloví. Nebyl však přijat, proto-
že neměl „dělnický původ“. Pracoval tedy jako dělník Závo-
dů přesného strojírenství (ZPS) v tehdejším Gottwaldově. Po 
roce byl přijat na Teologickou fakultu a do Kněžského semi-
náře v Olomouci. 
 Dne 23.6.1973 byl v Olomouci vysvěcen na kněze bisku-
pem – apoštolským administrátorem Josefem Vranou. Po vy-
svěcení nastoupil do duchovní správy jako kaplan v nynějším 
Zlíně. Od října 1973 do září 1975 vykonával základní vojen-
skou službu. Po ní pokračoval v kaplanské službě ve Zlíně 
a od r. 1977 do 1982 ve Valašských Kloboukách. V roce 1982 byl jmenován administráto-
rem farnosti Vizovice, ve které setrval až do svého biskupského svěcení. Během této doby 
krátce spravoval mariánské poutní místo Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic. 
 Dne 17. 3. 1990 ho papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem olomouckým. 
Biskupské svěcení přijal – spolu s Mons. Josefem Hrdličkou – z rukou olomouckého ar-
cibiskupa Mons. ThDr. Františka Vaňáka dne 7.4.1990. Stal se jeho generálním vikářem. 
Po jeho smrti v září 1991 byl zvolen sborem konzultorů za administrátora olomoucké 
arcidiecéze. 
 Olomouckým arcibiskupem a metropolitou moravským ho jmenoval Svatý otec 
28.9.1992. Inaugurace – slavnostní uvedení do této služby – se konala v olomoucké ka-
tedrále svatého Václava dne 7.11.1992 za účasti téměř všech biskupů z Československé 
federativní republiky a papežského nuncia arcibiskupa Giovanniho Coppy.
 Za jeho episkopátu kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci 21.5.1995 společně 
blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavenou Zdislavu z Lemberka. 
 Arcibiskup Mons. Jan Graubner je v pořadí 69. biskupem a 14. arcibiskupem na Me-
todějově stolci v Olomouci a jeho biskupským heslem jsou slova Panny Marie v Káni Ga-
lilejské „Quod dixerit vobis, facite“ – „Co vám řekne, učiňte“.
 V současné době je předsedou České biskupské konference (ČBK) a předsedou její 
stálé rady. Je členem komise pro veřejné záležitosti ČBK a zároveň vede radu ČBK pro 
Charitu a misie. Děkujeme všem, kteří na našeho otce arcibiskupa Jana pamatujete 
v modlitbách. 
Otec arcibiskup poděkuje za milost šedesáti let života a třiceti pěti let kněžství mší sva-
tou ve společenství se spolubratry biskupy, kněžími své diecéze, jáhny, řeholníky, bo-
hoslovci a s Božím lidem v sobotu dne 30. srpna 2008 v 10.30 hodin v olomoucké ka-
tedrále svatého Václava. Srdečně zve k této mši svaté všechny kněze své diecéze, řehol-
níky, jáhny, řeholnice, služebníky Církve, celý Boží lid i představitele veřejného života 
a institucí.   Převzato z ACO 2008/06
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Učící se církev – VSTUPNÍ OBŘADY II. – pokračování. 

 Vstupní modlitbou byla uzavřena úvodní část mše svaté – kající obřady. Modlitba 
sama byla jejich vrcholem. Kajícnost jsme vzbudili, jakožto prostředek k tomu, aby-
chom nejen důstojně ale také s čistým srdcem přistupovali ke svatým tajemstvím.Ta-
kovým tajemstvím je v určitém smyslu i bohoslužba slova. Je to sepětí tajemství Slova 
s tajemstvím eucharistie. 
 Ježíš je spasitel lidí. Záchranu lidí vykonal svým křížem a vzkříšením. Ale nejdří-
ve zachraňuje svým slovem, jestliže k němu přilneme. Po tři roky veřejně hlásal slo-
vem své evangelium, aby k věčné spáse připravil lid, pro nějž podstoupil svou Kalvarii. 
Pravdy víry lze čerpat jen ze slova a víru lze živit slovem. Víra živená slovem Božím je 
nejlepší přípravou na hluboké a živé prožití tajemství eucharistie. Jako je celý náš ži-
vot, aneb měl by být, cestou a přípravou na osobní setkání s Kristem, tak je pravdou, 
že jdeme-li na mši svatou, pak skutečně jdeme za Kristem – poslechnout si jeho slovo 
a být účasten jeho vrcholné lásky v oběti kalvarské. 
 Při kajících obřadech nám vyvstaly před očima četné naše problémy, pády do hří-
chu i povstání z něho. A na ně čekáme odpověď. 
 Nejprve nám Bůh odpovídá slovy Starého Zákona. Slovy patriarchů a proroků. Je-
jich místo bývá většinou v 1. čtení bohoslužby slova. 
 Ve 2. čtení, zvaném epištola, bude k nám mluvit Bůh ústy a slovy Kristových apo-
štolů. Nejčastěji dopisy sv. Pavla křesťanským obcím a svým žákům, svatý Petr svými 
dvěma „encyklikami“, třemi dopisy sv. Jana a tajemnou knihou Apokalypsa – Zjeve-
ní sv. Jana. Poučné jsou také listy sv. Jakuba a Jana. Důležité místo má kniha „Skutky 
apoštolské“ sv. Lukáše, v níž jsou líčeny dějiny prvotní církve.
 Ovšem nejhodnotnější odpověď dává nám Bůh skrze svého Syna Ježíše Krista ve 
čtyřech evangeliích, radostné to zprávě Božímu světu! Jeho odpověď na naše lidské 
otázky zaznamenali čtyři evangelisté, a podle nich se také evangelia nazývají: evan-

gelium podle Matouše, Marka, Lukáše a podle 
Jana. Je to opravdové slovo Boží, vrchol celého 
Písma svatého, celého Božího zjevení. 
Aby se z Písma svatého během roku přečetla co 
největší jeho část, mají čtení a evangelia o ne-
dělích tříletý cyklus: A-evangelium podle Ma-
touše, B-podle Marka, C-podle Lukáše. Evange-
lium podle Jana se čte tehdy, pokud v té či oné 
neděli tříletého cyklu naplnění myšlenky nedo-
stačuje. Čtení ve všedních dnech mají cyklus 
dvouletý, evangelia jednoletý. 
My katolíci si málo uvědomujeme důležitost a 
závažnost Písma svatého. Měli bychom se as-
poň trochu přiblížit minulým dobám, kdy i 
prosté babičky četly denně tuto knihu, takže 
její obsah znaly dokonale. Jde i o to přiblížit se 
mnohým nekatolíkům, kteří Bibli mají v úctě 
a také ji čtou. Jen se slovem Božím a v něm se 
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můžeme blížit k eucharistii. Naslouchejme proto četbě Písma svatého. Jen v něm je 
síla, je v něm světlo, je v něm inspirace pro naše kroky všedních dnů. 
 Nelze zapomenout na jednu součást Bohoslužby slova. Je to tak zvaný „responsori-
ální žalm“ po 1. čtení. V obnovené liturgii nese název „mezizpěv“. Zpěvák nebo scho-
la zazpívá verš žalmu, který shromáždění opakuje. Tento zpěv je odpovědí či vysvět-
lením čteného slova Božího, anebo připravuje na pochopení a doplnění následujícího 
evangelia. Není-li zpěváka ani sboru, měl by se celý žalm přečíst jako modlitba – bez 
opakování refrénu lidem. Namísto žalmu určeného právě na danou neděli či svátek, 
lze vybrat jeden z řady žalmů určených pro určité období církevního roku. 
 Úvodem k evangeliu je biblický verš – „zpěv před evangeliem“, který doprovází 
přípravu na hlásání evangelia. Jeho součástí je zvolání Aleluja (vyjma doby kající). Jen 
škoda, že se tento zpěv opomíjí, protože každá neděle je malými „velikonocemi“, což 
naznačuje právě ono Aleluja. 
 Závěrem bohoslužby slova je homilie. Ta vychází z textu Písma svatého, ale také 
vychází i ze života a k životu směřuje. Musí být proniknuta duchem Písma a odráží 
též starosti věřících. Není to vědecká přednáška ani naučná poznámka. I když to není 
inspirované Písmo svaté, přece je to slovo Boží, homilie Církve, pronesené k posílení 
křesťanského života knězem Církve. Proto zasluhuje úctu i pozornost ze strany věří-
cích, ale i usilovnou přípravu ze strany kněze. Naši předkové si toho byli vědomi a ví-
tali přicházející z kostela slovy: „Vítám vás ze slova Božího.“ Aspoň kratičkou homilii 
má mít kněz i ve všední dny, což je předností dnešní obnovené liturgie. Mešní homilie 
jistě patří k nejdůležitějším a nejúčinnějším pastoračním snahám současnosti. To vy-
žaduje, aby kazatel byl proniknut živou vírou v přítomné a ničím nenahraditelné ta-
jemství spásy. 
 Určitá nesrovnalost nastala, když letošním církevním rokem začala šestiletá zvlášt-
ní výuka věřících pod názvem „Učící se církev“. Jistě věc důležitá a vážná, neboť ne-
znalost pravd víry a Písma svatého je v našich řadách bolestná. Ovšem jak spojit dvě 
témata: homilii na texty liturgického roku a výukový program „Učící se církve“? Vždyť 
i rozsah homilie musí zohledňovat čas! Daná témata znamenají pro kněze další stu-
dium, práci a někdy i kritiku věřících. Řešení by snad mohlo být následující: zařadit 
stručnější homilii na téma církevního roku a po mši svaté, po ohlašování, pak před-
nést základní vysvětlení daného tématu „Učící se církve“. Je-li někde toto téma tiskem 
šířeji rozebíráno, pak na to poukázat a vyzvat k jeho přečtení a zamyšlení. 

P. Antonín Pospíšil

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z 3. srpna: Lubník 800; Tatenice 790; Hoštejn 4.000; Kosov 220 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ bude na Koruně v neděli 17. srpna. Poutní 
mši svatou budeme slavit ve 14.30 hod. 

K POSEZENÍ NA FARNÍM DVOŘE V TATENICI v neděli 24. srpna zveme srdečně 
farníky z Lubníku, Hoštejna, Kosova a samozřejmě i z Tatenice. Začneme mší svatou 
ve 13.30 hod. ve farním kostele sv. Jana Křtitele. Po skončení se sejdeme na farním 
dvoře. Pohoštění zajištěno.             P. Jaroslav Přibyl
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ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 27. července: Červená Voda 1.470; Mlýnický Dvůr 250; Moravský 
Karlov 235; Jakubovice 485; Písařov 764 Kč.
Sbírky na Haiti za červenec: Červená Voda 540; Mlýnický Dvůr 114; Moravský Kar-
lov 100; Jakubovice 344; Písařov 445,50 Kč.
Sbírky z neděle 3. srpna: Červená Voda 1.260; domov důchodců sv. Zdislavy 135; 
Mlýnický Dvůr 225; Písařov 557 Kč. Dar: Červená Voda 500 Kč. 
 Stajonovské „Pán Bůh zaplať“

 Obec Jakubovice vás zve na 26. KOŠT VÍNA O POUTI, který se bude konat 
v sobotu 16. srpna 2008. Program: 14.30 hod. pouťová mše sv. v kostele Nanebevze-
tí Panny Marie; v 15 hod. zahájení hlavní slavnosti a koštu vína v areálu kulturního 
domu. Účinkují: od 15 hod. v areálu – slovácká krojovaná dechová hudba „Lácaran-
ka“ se svými sólisty a zpěváky a cimbálová muzika Strunky a od 17 hod. v sále de-
chová hudba OB Jakubovice se svými hosty a zpěváky a od 21 hod. v areálu oblíbená 
hudební skupina NOA – rock. Myslivecká a domácí kuchyně, dobré vínko – vše za-
jištěno. Autobusová doprava: odjezd z Rudy nad Moravou – nádraží ve 14 hod. – au-
tobus zastavuje na všech zastávkách hromadné dopravy. Doprava zpět zajištěna.

 Přijďte si zazpívat v sobotu 16. srpna 2008 do Šanova. V šanovském kostele 
začínáme v 18.18 hod. Zahrají a zazpívají nám studenti ZUŠ v Králíkách pod ve-
dením ředitelky ZUŠ Mgr. O. Zajacové, „Kapky“ z Červené Vody moderuje David 
Švestka, jako host tradičního předpouťového šanovského koncertu zazpívá pěvec-
ký sbor Studánka - Základní umělecké školy v Bystřici pod Pernštejnem pod vede-
ním Inky Pospíšilové, klavírní doprovod Olga Pospíšilová. Těšíme se na Vás!  

Za všechny účinkující Marie Podalová

 Mše sv. 17. srpna bude v Písařově už v 7.30 hod. a v Šanově poutní mše sv. v 9 
hod. Dobrovolným vstupným přispějete na opravu místního kostela. V Červené 
Vodě mše sv. nebude!  P. Pavel Vágner

ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 3. srpna: Štíty 2.150; Cotkytle 970; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ A 730. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA. 
Přijměte pozvání do Štítů na pouť a oslavy 730. výročí založení měs-
ta. V sobotu 16. srpna bude významnou událostí odhalení pamětní 
desky arcibiskupa A.C. Stojana při mši svaté v 10 hodin, kterou ce-
lebruje otec biskup Josef Hrdlička. Program slavností v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie bude pokračovat v 15.30 hod. koncertem pě-

veckého sboru Schola ze Svébohova. V neděli 17. srpna přijměte pozvání na zpí-
vanou poutní mši svatou v 9 hod. Odpoledne v 14.30 hod. bude svátostné požeh-
nání. P. Stanislav Suchánek
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POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

Příští, třetí neděli v měsíci je mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 
4122 Kč) a v Chromči (minule 2430 Kč). 
 Ať Pán odmění Vaši štědrost.  P. Vladimír John

MYSLIVECKÁ POUŤ. Myslivecké sdružení Dlouhomilov zve všech-
ny myslivce a přátele myslivosti na MYSLIVECKOU POUŤ, která se 
koná v sobotu 16. srpna. Začátek mysliveckého odpoledne je od 12 
hod. v prostorách obecního klubu. 
 V 15 hod. u kapličky na „Skalce“ budeme slavit svatohubertskou 
troubenou mši v provedení trubačů Lexa Ruda a.s. za účasti členů 
Řádu sv. Huberta. Celebrantem mše svaté bude P. Jiří Putala. 

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

POZDRAV Z HONDURASU. Zdravím všechny z daleké-
ho Hondurasu! Čas jak vidíte kvapí. Je tomu něco přes mě-
síc, co jsem docestoval na Honduras. P. José María, kněz 
zodpovědný za zdejší misijní stanici, měl pro mě v tom-
to roce připravenou zcela jinou práci. Protože tato krajina 
má nedostatek kněží a mnoho služeb tu konají laici, začal 
jsem spolu s misionářem z Kolumbie moderovat čtyřdenní 
kurzy se zaměřením na permanentní formaci animátorů. 
Animátoři – to jsou zde lidi bez vyššího vzdělání, umí jen 
číst a psát. Mají však ochotu a horlivost udělat něco víc pro 
Boží království. Jejich úkolem je 1x týdně setkat se s lidmi 
z blízkého okolí. Misionáři jim připraví jednotlivá témata 
o pravdách víry a oni je pak lidem vysvětlují. V roce 2007 
proběhlo v Brazílii 5. generální shromáždění biskupů La-
tinské Ameriky. Vydali dokument pod názvem „Aparecida“. Z uvedeného dokumentu 
jsme vybrali pět základních bodů pro letošní katecheze: 1. Setkání s Kristem, 2. Ob-
rácení, 3. Učedníci Ježíše Krista, 4. Společenství, 5. Misie – poslání ohlašovat. Otcové 
připomínají, že „je naším úkolem dozrávat v poznávání Krista, jeho osoby, lásky a uče-
ní. Je to úkol nejen misionářů v dalekých krajinách, ale každého věřícího člověka“. 
 V modlitbách a s prosbou o vzpomínku ve vašich modlitbách za všechny misionáře 
vám i vašim drahým žehná P. Stanislav Bindas CM, Puerto Corte, Honduras.

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL PALONÍNA. Ve dnech 15.-17. srpna Vás zveme do 
Palonína na „Setkání rodáků a přátel“. Z bohatého programu vybíráme duchovní po-
zvánku: sobota 16.8. kaple sv. Josefa ve 12.30 – žehnání symbolů obce – P. František 
Pospíšil SDB, rodák. Neděle 17. 8. – slavnostní mše svatá v 11 hod. P. Pavel Kavec CM

MOHELNICKO      MOHELNICKO      MOHELNICKO

Sbírky z neděle 3. srpna: Mohelnice 4.115; Úsov 908; Studená Loučka 548 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara
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Sbírky z neděle 3. srpna: Zábřeh 9.680; Jedlí 1.400; Svébohov 1.500; Klášterec 2.150 Kč
DARY Zábřeh – Haiti 600 Kč Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

V průběhu července jste na opravy kostela sv. Barbory do sbírkové ka-
sičky ve farním kostele věnovali celkem 8.036 korun a formou přímých 
darů na účet sdružení 15.200 Kč. K dnešnímu dni tak Občanské sdru-
žení Svatá Barbora Zábřeh má díky vaší štědrosti na opravu fi liálního 
kostela k dispozici celkovou částku 666.217 Kč. Všem obětavým dár-
cům ať odplatí Pán svým požehnáním.                                  Josef Klimek
             

III. SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI V ZÁBŘEZE 29.-30. SRPNA
Řád sv. Huberta Kuks, město Zábřeh, děkanát Zábřeh, Trubači Zábřeh, MS Brníčko, MS 
Rohle vás co nejsrdečněji zvou na III. Svatohubertské slavnosti s tímto programem: 
pátek 29. srpna 2008 v 18.00 hod. Katolický dům 
– vernisáž obrazů s mysliveckou tématikou Zdenka Nadýmáčka
sobota 30. srpna 2008
– 8.30 hod. troubení na náměstí – svolávání k bohoslužbě
– 9.00 hod. Svatohubertská mše „in B“ v chrámu sv. Bartoloměje – za živé a zemřelé lesníky 
a myslivce. Účinkují Trubači Zábřeh a mužský sbor pod vedením Karla Ozorovského, (bě-
hem mše žehnání pohárů pro vítěze soutěže a dřevořezby sv. Huberta)
– 12.00 hod. Katolický dům Zábřeh:
– slavnostní zahájení – mažoretky Rohle – soutěž trubačů „O pohár Velmistra Řádu sv. Hu-
berta“ – přijímání mezi myslivce – ukázky kynologie – ukázky sokolnictví – parforsní hon 
na panství hraběte Šporka (výklad, povely, signály), – prodejní stánky – nožíř Jaroslav Brixi 
– myslivecké potřeby od fy. Zubíček – laserová střelnice – projížďky kočárem – vína z ob-
lasti Kostic a Tvrdonic – myslivecká veselice – hraje Fibišanka z Rohle.
Od 11 hod. po celý zbytek dne myslivecká kuchyně v podání MS Brníčko a MS Rohle.

Všechny myslivce, přátele myslivosti a dobré nálady – 
srdečně zvou pořadatelé. 
Výtěžek z akce bude použit na ekologické projekty v ze-
mích třetího světa.
František Antonín hrabě Špork založil Řád sv. Huberta 
roku 1695 s tímto posláním: „...šířit vzájemnou svornost 
mezi milovníky honby ve jménu lásky k bližnímu a úcty 
ke Stvořiteli světa...“ Tento odkaz nám i v dnešní mo-
derní a uspěchané době má co říci. 

 Pavel Bartoš EOSH

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

NOC VE FARNÍM DOMĚ. Zveme všechny děti a rodiče, aby s námi přespali ve farním 
domě ve Zvoli. Sraz v pátek 22.8. v 17.00 u farního domu, v 19.30 bude mše svatá, zakon-
čení v sobotu dopoledne. Spacák, karimatku a něco na opékání s sebou.

                                                              Karla Hrochová


