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Ročník XV. 

číslo 38
25. 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

Podobenství o dělnících na vinici 
mluví o Božím království. 
Jak je to s nebeským královstvím? 
Bůh není jako člověk. 
Jeho království se nepodobá 
lidským podnikům 
a jeho velikost je úměrná dárci – 
Bohu, proto převyšuje 
všechna lidská očekávání.

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, 
neboť v tom je smysl a naplnění 
všech ustanovení posvátného zákona; 
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, 
naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. 
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.

Žalm 145  Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.
1: Iz 55,6-9                            2: Flp 1,20c-24.27a                                  Ev. Mt 20,1-16
Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příště Břízovo č. 503
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 23. září Památka sv. Pia z Pietrelciny
Sobota 27. září Památka sv. Vincence z Paula
Neděle 28. září SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ proběhnou letos v mikroregionu Zá-
břežsko o tomto víkendu. Památky: hrad Zábřeh, kostel Církve česko-
slovenské husitské u Sázavy, farní kostel sv. Bartoloměje s Farním mu-
zeem ve věži, fi liální kostel sv. Barbory (umožní-li to opravy), Šubrtova 
kaplička, zámek Skalička a renesanční tvrz v Nemili (část Filipov) bu-
dou otevřeny v neděli od 10 do 12 hod. Od 9 do 12 a od 13 do 16.hod. bude otevřena 
renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově.   Mgr. et Mgr. František John

NA KONCERT DO KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE zveme všechny milovníky hudby 
v sobotu 27. září v 19. hod. Představí se vynikající český houslista Čeněk Pavlík a ame-
rická varhanistka Kathleen Scheide. (Stejný program zazní v sobotu 27.září ve 14 hod. 
v Dubicku a v 16.30 hod. ve Svébohově.)  red.

KATOLICKÝ DŮM 
 PODZIMNÍ VÝSTAVA. Na závěr měsíce září připravuje Spolek Metoděj Zábřeh 

výstavu s tématikou podzimu. Pokud se rádi veřejnosti pochlubíte květinami, zeleni-
nou, či ovocem, které Vám dozrává na zahrádce, přihlaste prosím svoje exponáty do 
26. 9. u pana Josefa Klimka – tel. 583 412 108, mob. 731 465 717 e-mail spolek.meto-
dej@tiscali.cz. Uvítáme rovněž vazby, výšivky, či jiné výrobky, které pomohou navodit 
podzimní atmosféru výstavy. Exponáty s největším počtem obdržených návštěvnic-
kých hlasů budou oceněny.

 GOOD BYE LÉTO – taneční discoshow. Mladí křesťanští demokraté a Spolek Me-
toděj Zábřeh vás zvou na taneční zábavu, která se uskuteční v pátek 26. září. Začátek 
ve 20 hod. v Katolickém domě. Vstupné: prvních 30 min. vstup zdarma, poté 30 Kč. 
Hrají Dj FIBYC a kapela 380V. V průběhu večera vystoupí taneční skupina AVANTI. 
Občerstvení zajištěno. Po skončení akce možnost přespání v Katolickém domě. Pří-
padné dotazy na mkdzabreh@atlas.cz. Srdečně zvou pořadatelé.

 Za MKD Zábřeh Petr Bartoš a Marek Ryšavý
 SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK. Zveme všechny malé i velké ke společnému 

prožití svátečních chvil o slavnosti sv. Václava. V neděli 28. září od 13 hod. vám kromě 
tradiční „chuťovky“, podle které jsme naši akci nazvali, burčáku a bohatého občerst-
vení všeho druhu nabídneme i bohatou tombolu a příjemné melodie v podání dvojice 
Vašek a Petr. V průběhu celé slavnosti můžete navštívit i výstavu s podzimní témati-
kou a svými hlasy podpořit nejzajímavější exponáty. 

 LURDSKÝ ZÁZRAK – Jako připomínku 150. výročí zjevení Panny Marie v Lur-
dech pro Vás na úterý 30. září připravujeme komponovaný pořad slova a hudby s ná-
zvem Lurdský zázrak. Interpretace textu se za hudebního doprovodu člena Moravské 
fi lharmonie Olomouc Milana Miecha ujme herec Kamil Koula. Začátek v 18.30 hodin, 
vstupné dobrovolné.

Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
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Svátek sv. Václava L.P. 2008 – nové zvony pro olomouckou katedrálu.
 Den české státnosti, neděle 28. září se 
stane pro farnost sv. Václava v Olomouci i 
pro arcidiecézi olomouckou výjimečným. 
Otece arcibiskup Mons. Jan Graubner po-
žehná dva nové zvony, které byly 18. čer-
vence 2008 odlity v Pasově ve fi rmě „Ru-
dolf Perner“. Z původních čtyř zvonů, kte-
ré v roce 1827 nechal odlít olomoucký arci-
biskup Rudolf Jan, zůstaly ve věži katedrály 
pouze dva, osmitunový sv. Václav a dvoutu-
nový sv. Petr a Pavel. Další dva zvony, Panna Maria – 4 tuny a sv. Kordula – 1 tuna, byly 
v roce 1916 zabaveny pro válečné účely. Nyní jejich místa po 92 letech zaujmou Panna 
Maria Hostýnská, váha 4805 kg výška 185 cm, ladění Gis 0 a Jan Pavel II., váha 1286 
kg, výška 122 cm, ladění E 1. Zvon P.M. Hostýnská bude zavěšen v nejvyšší ze tří věží 
katedrály, zvon Jan Pavel.II. bude znít ze severní věže v průčelí chrámu. Náklad na po-
řízení zvonů je zhruba 3,7 mil. Kč.
 V pondělí 29. září 2008 budou zvony osazeny na připravená místa. Od 10. září 2008 
jsou vystaveny před Arcidiecézním muzeem u katedrály sv. Václava, můžete si na ně 
sáhnout a zblízka je obdivovat, než budou vyzdviženy na svá místa. Nenechte si ujít 
vzácnou historickou příležitost!   Ing. Mgr. František Srovnal

JEŠTĚ SE ZPÍVÁ. Albert Einstein byl jednou tázán, kdy bude 
konec světa. Tazatel očekával zasvěcenou odpověď geniálního 
matematika a fyzika. Ten však odpověděl: „Až lidé přestanou 
zpívat.“ Existence světa se prodlužuje: Ještě se zpívá. 
Pravidelné zkoušky „Komorního chrámového sboru“ budou 
vždy v úterý v 17.45 - 20 hod. v sále ZUŠ na Farní ulici. Jsme 
skvělá parta, která chce svým zpěvem na mších sv. přispívat 

k větší cti a slávě Boží. Zpíváme na slavnostech a v Zábřehu v neděli „na hrubé“ mši 
svaté. Také jsme zpívali na pouti, v Hoštejně na faře jsme měli víkendové soustředění, 
zpívali jsme v Úsově na zámku a na Vánoce v Bludově, kde máme spřízněný sbor CAN-
ZONETA. Povedlo se nám navázat výbornou spolupráci se sborem CARMEN, se kte-
rým spolupracujeme na složitějších skladbách, které bychom v našem skromném obsa-
zení (scházejí zejména mužské hlasy) nezvládli. Byli jsme začleněni do 21. hudebního 
festivalu našeho děkanátu a čeká nás zpívání, jak jinak než při mši svaté, v neděli 28. 
září, v 9 hod. v Jedlí a v 10.30 hod. ve svébohovském farním kostele. Letos máme velmi 
nabitý program a věříme, že nás noví členové podpoří a pomohou nám. 
 Píši takové pozvání do pěveckého sboru už po čtvrté a zatím pokaždé bezvýsled-
ně... Nechce se mi věřit, že v tak velkém městě plném hudebníků, se nenajde pár lidí, 
kteří by obětovali trochu svého volného času a osobně se zapojili do slavení eucharis-
tie. Já chrámový sbor vedu s manželkou. Máme tři malé děti, jsme rádi když si večer na 
30 min. sedneme a popovídáme si a přesto tomu svůj čas obětujeme. Tak věřím, že Vás 
mohu povzbudit, abyste se nestyděli a nebáli. Velmi rádi Vás přijmeme a budeme potě-
šeni, když rozšíříte naše řady. Těšíme se na Vás. S pozdravem Karol a Lenka Ozorovští
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – OBĚTNÍ HOSTINA - PŘÍPRAVA.
 Závěrečnou doxologií „Skrze něho a s ním a v něm“ se uzaví-
rá eucharistická modlitba. Kristova a naše oběť je dovršena. Zbývá 
ještě potvrdit naši účast na této oběti. Děje se to přijímáním Těla a 
Krve Kristovy. Ty jsou jako pokrm a nápoj ovocem kříže, a proto 
je jejich požívání právem nazýváno obětní hostinou. To naznaču-
jí i slova proměnění: „Vezměte a jezte...“, „pijte z toho všichni...“. 
V nich se spojuje obětní úkon (vydání těla v oběť a vylití krve na 
potvrzení nové smlouvy) s jejich přijímáním, s obětní, velikonoční 
hostinou. 
 Modlitba Páně, Otčenáš, je přípravnou modlitbou před přijetím eucharistického chle-
ba. V ní je i prosba o nadpřirozený a přece každodenní chléb. Výrazně nám připomíná, že 
Chléb, který nám dal náš Pán, je pokrmem, který nutně potřebujeme, chceme-li žít šťastný 
život věčný. 
 Modlitbu Páně předchází úvod, který má několikeré znění (např. „Podle Spasitelova 
příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit…“) a je zakončena embolis-
mem – vsuvkou, která rozvíjí poslední prosbu Otčenáše, aby byl lid vysvobozen z hrozící-
ho zla hříchu, nejednoty a války „Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům 
svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, 
ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod naše-
ho Spasitele Ježíše Krista.“ Lid zakončí modlitbu zvoláním: „Neboť tvé je království i moc i 
sláva navěky.“
 Eucharistie je obětí a svátostí jednoty a pokoje. Má v nás roznítit žár lásky, hlouběji nás 
spojit s Kristem, Bohem a s našimi bratry a sestrami. Přání pokoje je i v pozdravu kněze, 
když volá k účastníkům svaté oběti: „Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi“, kteří radostně 
odpovídají: „I s tebou.“ Jenom vyspělá liturgická shromáždění si uchovala starobylý zvyk 
pozdravit se pozdravením pokoje. O tom už mluví sv. Augustin (†430). U nás se to děje po-
dáním rukou. Vzájemným pozdravením pokoje následujeme příkladu Páně, který přinášel 
a předával lidem svůj pokoj: „Pokoj vám “ (Jan 20,19-21). Soused, bratr nebo sestra repre-
zentuje i zde nepřítomné. Poctivě míněné podání ruky, srdečný pohled, přátelský úsměv 
nahradí všechna slova. Pozdrav pokoje nemá tedy být nic hlučného, jen pozdravení vedle 
stojících. Vždyť před námi na oltáři je svátostný Ježíš a čeká nás nejvzácnější setkání. On si 
zaslouží větší pozornost, a to v klidu (proto se prý usiluje o to, přeložit pozdravení pokoje 
na jiné, vhodnější místo mše svaté). 
 Mše svatá pokračuje lámáním chleba. Kněz láme chléb pro nás, aby nám připravil sva-
tou hostinu. Dnes, kdy se užívá „malých“ hostií, mizí sice hodně z překrásného symbolu, 
který je lámáním vyjádřen. Dnes se lámání týká jen „velké“ hostie, která je určena v pod-
statě pro kněze, ač je možné, aby z ní kněz podal aspoň několika věřícím. I když se tedy 
pro většinu věřících chléb neláme, přece zůstává významným symbolem. Vědomí, že všich-
ni požívají z Chleba, který jim byl právě připraven, je krásným svědectvím jednoty, k níž 
se všichni přijímající spojují. Symbol však nesmí zůstat „symbolem papírovým“. Můj bratr 
a moje sestra přijímali z téhož proměněného chleba, spolu s nimi se stávám účastným té-
hož Těla, téže Krve, které náš Pán za nás obětoval. Jsme vzácným poutem spojeni se všemi, 
kteří ke stolu Páně přistoupili spolu s námi, zde v tomto shromáždění, ale i se všemi, kteří 
proměněný Chléb přijímají kdekoliv na světě. A to vyjadřuje lámání, to je symbolizováno 
přípravou jednoho společného Chleba pro všechny, kteří po něm touží. 
 Lámání chleba je velice starý prvek a v různých podobách je zastoupen ve všech litur-
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giích. Je to pochopitelné. Vždyť sám Pán vzal chléb a lámal. Lámání chleba bylo v nejstarší 
době tak výrazným úkonem, že svatá oběť měla v té době označení „lámání chleba“ (např. 
Sk 2,42-46,; 20,7-11; 27,35 nebo 1Kor 10,16). Lámání jednoho chleba upomíná na jedno 
společenství křesťanů s Kristem i mezi sebou (srov. 1Kor 10,17). Toto lámání se v západní 
liturgii dlouho konalo potichu a nenápadně, i když jistě velice soustředěně. Až v 7. století 
se pod vlivem východních liturgií dostalo i do římské liturgie tzv. confractorium (v překla-
du asi jako zpěv k lámání). Známe jej velice dobře. Zpíváme jej při lámání Těla Páně. Je to 
„Beránku Boží...“. Je nutné zřetelně zdůraznit, že tu nejde o nějaký kající úkon, že je to sku-
tečně zpěvný doprovod tak výrazného úkonu, jakým je lámání. Je to zdůrazněno také tím, 
že toto „beránku“ (Agnus) opakujeme podle potřeby i vícekrát, když lámání není ukončeno 
při trojím opakování. Při zpěvu „Beránku Boží...“ bychom měli mít také na mysli všechny 
spasitelné události, od přispění Hospodina k záchraně Izraele z egyptského otroctví až po 
druhý příchod Páně k záchraně všech. 
 Zatímco lid zpívá Beránku Boží, kněz ulomí malou částečku z Hostie a tu spouští do ka-
licha. Smíšení Těla Kristova s jeho Krví má různá vysvětlení. Dnes jedni říkají: „Jako byla 
smrt Páně při proměnění naznačena dvojitou konsekrací chleba a vína, tak jeho vzkříšení 
se naznačuje ponořením jednoho úlomku eucharistického chleba do Krve Páně. Toto smí-
šení znamená tedy spojení Těla a Krve ve vzkříšení Kristově. Jiní, že je to příprava na při-
jímání pod obojí způsobou.“ Pravděpodobnější je snad názor, že se tento úkon zachovává 
s ohledem na jiné církve Západu a Východu. 
 Takto všestranně usmířeni s Bohem, Ježíšem Kristem, i se svými bratry a sestrami a na-
plněni vzájemnou láskou a pokojem – ovocem lásky, chystáme se ke svaté hostině. Je při-
praven svatý pokrm a obřady zdůrazňují, že je to pokrm, který spojuje, sjednocuje, který 
dává život a vede všechny věřící k veliké a svaté jednotě v čase i na věčnosti.   
  P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (září 3. část)
 Výběr sv. MATOUŠE do skupiny apoštolů se může zdát z pohledu tehdejší doby nepří-
liš šťastný. Tento muž byl totiž povoláním celník. Celníci vybírali daně a clo z dováženého 
zboží, které pak odevzdávali Římanům, okupujícím Izraelský národ a pro svou obživu mu-
seli vymáhat více peněz, než jim Římané určili. Kolik, o to se nikdo nestaral. Někteří cel-
níci toho zneužívali a vybírali neúměrně vysoké dávky. Celník byl považován za veřejného 
hříšníka a toto slovo patřilo k nejhorším nadávkám. Pán Ježíš oslovil Matouše, který pak 

pro Ježíše a pro své přátele vystrojil hostinu. Farizeové tento Ježíšův 
zájem o hříšníky kritizovali. Pán Ježíš jim připomínal, že přišel na 
tento svět právě kvůli hříšníkům. Na Ježíšovu výzvu Matouš zarea-
goval a zcela změnil způsob svého života. V čem pro nás může být 
tento příběh poučný? Setkání s Ježíšem může proměnit život i toho 
největšího a nejzatvrzelejšího hříšníka. Setkání s Ježíšem může pro-
měnit i nás! 
Otázky k obrázku sv. Matouš 
1.  Odkud pocházel Matouš? 
 a) z Jericha   b) z Jeruzaléma    c) z Kafarnaa
2.  Jaké měl Matouš povolání? 
 a) celník     b) číšník    c) rybář
3.  Co je atributem Matoušova evangelia 
 a) lev    b) anděl     c) orel
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

V LOŠTICÍCH SLAVNOSTNĚ. 
 V sobotu 27. 9. při příležitosti svátku sv. Vincence de Paul, zakladatele Misijní spo-

lečnosti, jste zváni na slavnostní bohoslužbu do chrámu sv. Prokopa. Mše svatá bude v 9 
hod. Po jejím skončení bude v malé klubovně KD setkání týmu misijních spolupracovní-
ků. V tomto roce mezi námi přivítáme milé hosty ze Španělska. Večer, ve spolupráci s MKS 
Loštice, bude jedinečný koncert mužského pěveckého sboru DONSKÝCH KOZÁKŮ, só-
listů z bývalého Sovětského svazu. Začátek v sálu KD je v 19 hod.

 Na Slavnost sv. Václava, v neděli 28.9. bude mše sv. tradičně v 9.30 hod. Po skončení, 
cca v 10.30 hod., zůstaňte a nenechte si ujít koncert ke cti sv. Václava. Účinkuje soubor zob-
cových fl éten MocTet. V jejich programu zazní hudba renesance a baroka a skladby součas-
ných autorů. Dovolím si také připomenout, že výroční mše sv. v Obectově u kapličky bude 
v neděli 28. 9. v 11 hod. Mše sv. v Paloníně se přesouvá na 9.00 hod.

 Odpoledne, až si „dáchnete“ a půjdete na zdravotní podzimní vycházku, zastavte se, 
prosím, v KD na PODZIMNÍ BRAMBORÁK A BURČÁK. Inu, pestrý je výběr, snad se Vám 
o víkendu, který je v tomto roce slavnostní, bude všude líbit!  P. Pavel Kavec CM
 

ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14. září: Štíty 1.490; Cotkytle 590; Horní Studénky 870 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek
 V sobotu 27. září zveme na pěší pouť na Horu Matky Boží u Králík. Vychází se v 8 hod. 
od kostela v Horních Studénkách. V 16 hod. mše svatá, návrat vlakem.  P. S. Suchánek

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky ze 14. září: Lubník 840; Tatenice 1.160; Hoštejn 1.300; Kosov 1.400 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO      MOHELNICKO      MOHELNICKO

Sbírky z neděle 14. září: Mohelnice 4.888; Úsov 655; Studená Loučka 400 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara
SENIOŘI. V úterý 30.9. v 14.00 hod. se koná na faře v Mohelnici pravidelné setkání senio-
rů. Všichni jste srdečně zváni.  P. Petr Šimara
POUŤ NA STŘÍTEŽI. V neděli 14. září 2008 se v našich měst-
ských lesích uskutečnila tradiční lidová pouť k Panně Ma-
rii Střítežské. Za poměrně chladivého, ale nedeštivého poča-
sí, pouť zahájil kněz František Lízna z Vyšehorek a to "Křížo-
vou cestou". Na všech 14 ti zastaveních měly zde letos premi-
éru nově namalované obrazy malíře Pavla Herziga z Dubicka, 
který tato zastavení - obrazy - zhotovil za přispění sponzorů. 
Všechny práce s tím spojené zajistil a organizoval především 
člen rady města Mohelnice ing. Zbyněk Urbánek. Za účasti té-
měř tří set poutníků a za hudebního doprovodu dechového or-
chestru pak volně na Křížovou cestu u nově natřené a krásně 
vyzdobené kapličky navázala tradiční mše svatá.   

Pavel Nenkovský 
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ČERVENOVODSKO        ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 14. září: Červená Voda 1.469; Moravský Karlov 80; Jakubovice 322; Písařov 
596 Kč. Dary: Červená Voda 1.000 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“

 Od října začne ve farnosti Červená Voda příprava na svátost biřmování. Přihlášky jsou 
v kostelích - vyplněné je doneste na faru do konce září. Přihlásit se může každý od 15 let až 
neomezeně. P. Pavel Vágner

 POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN. Přihlaste se na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteč-
ní v úterý 7. října. Odjezd z Červené Vody bude v 7.30 hod. a bude možný nástup na trase. 
Návrat asi do 18 hod. Autobus pojede až k bazilice. Cena 150 Kč. Nahlaste se do neděle 28. 
září na telefonech 465626049 (po 20 hod.), 737869214, popř. na FÚ 465626355. Marie Ku-
bitová

 Ve čtvrtek 25. září se koná na faře v Červené Vodě setkání seniorů (po mši svaté).

Svatební ohlášky
V sobotu 4. října v 11 hod. v Červené Vodě přijmou svátost manželství

pan Rostislav ALTMAN a paní Věra ALTMANOVÁ

ROZVRH VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ
V Písařově: v pondělí u Naiserů od 13.30 hod. 1. třída, od 14 hod. 2. a 3. třída
V Červené Vodě na faře: ve čtvrtek od 12 hod. 1. tř., od 12.40 hod. 2. tř., od 13.30 hod. 5.tř., 
v pátek od 12 hod. 3. třída, od 13.00 hod. 6. třída, od 14 hod. 9. třída

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO  
 ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH. V neděli 28. září na Slavnost sv. Václava bude mše svatá 

v Leštině v 9.30, v Sudkově v 11.00, v Hrabišíně v 11.00. Mše svatá nedělní v Chromči bude 
v sobotu v 18.00 hod. . 

 BIBLICKÁ HODINA bude v Postřelmově ve středu 24.9. v 19.30 na faře.   
  P. Vladimír Jahn

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

V úterý 23. září se ve Zvoli sejdeme ke mši svaté v 16 hod. a poté v 17.00 hod. se na faře 
bude konat přednáška paní Marie Mléčkové „Bible v rodině“. Po přednášce bude opět pří-
ležitost k zakoupení náboženské literatury. 
 Všichni jsou srdečně zváni. P.S. Bible s sebou.  Karla Hrochová

 Pastorační rada farnosti Zvole se sejde v úterý 23. září v 19 hod.  P. František Eliáš

FARNOST SVÉBOHOV       FARNOST SVÉBOHOV

 SENIOŘI ve Svébohově se po prázdninách sejdou v pondělí 22. září v 17 hod. 
 POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI SV. VÁCLAVA VE VÁCLAVOVĚ bude v neděli 28. září 

v 10.30 hod. v kapli. 
 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SVÉBOHOV proběhne v sobotu 4. října. Bude zahájen 

v 8 hod. mší svatou s P. Františkem Líznou. Během celého dne bude možnost adorace před 
vystavenou Nejsvětější svátostí. Zakončení bude v 19 hod. svátostným požehnáním P. Jin-
dřicha Peřiny.                          Pastorační rada farnosti
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Sbírky z neděle 14 září: Zábřeh 9.960; Jedlí 2.800; Svébohov 1.600; Klášterec 1.450; Zvole 3.650; 
Postřelmůvek 700 Kč DARY: Zábřeh – Haiti 5.500; na kostel sv. Barbory 200; Zvole – Haiti 
7.000; na potřeby farnosti 2.000; Jedlí – Haiti 1.000 Kč; Hněvkov penzion - Haiti 270 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Ve všech farnostech spravovaných ze Zábřeha je tuto neděli sbírka na Haiti. 
 Republiku Haiti postihlo v posledních dnech a týd-
nech několik vážných živelních pohrom. Nad touto 
chudou zemí se v krátké době přehnaly tři hurikány a 
způsobily škody nevídaných rozměrů. Některé vesnice 
jsou doslova spláchnuté z povrchu země, některé regio-
ny byly celé pod vodou, mrtví nejdou spočítat a je zcela 
zničená infrastruktura, která je i za normálních okolnos-
tí na Haiti v katastrofálním stavu. Lidi sužuje hlad, ne-
dostatek vody, nedostatek léků, nemají kde bydlet a na 
čem spát. Bohužel česká média o této situaci informovala jen na začátku. My máme infor-
mace jen díky tomu, že máme na Haiti partnery. Proto bude mimořádně tuto neděli dob-
rovolná sbírka věnována pro Haiti. Sbírku můžete podpořit také dárcovskou SMS ve tvaru 
DMS HAITI na číslo 87777 (cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 27 Kč) Pama-
tujte prosím na to, že kdo v takových chvílích rychle dává, dvakrát dává. Pán Bůh zaplať 
všem dárcům a dobrodincům.  Václav Keprt, ředitel arcidiecézní charity a P. František Eliáš

Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. Zábřeh. Vzhledem k navýšené 
kapacitě letadla, si Vám dovolujeme nabídnout příležitost přihlásit se ješ-
tě na diecézní poutní zájezd do Svaté země, s účastí arcibiskupa Mons. 
Jana Graubnera a světícího biskupa Josefa Hrdličky. Desetidenní zájezd se Sinajem se koná 
v termínu od 11. 10. – 20. 10. 2008 a osmidenní zájezd v termínu od 13. 10. – 20. 10.2008. 
Na letiště do Bratislavy a zpět bude zajištěna společná doprava. Více informací získáte 
v kanceláři CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, tel. 583 418 297 nebo 731 626 506.  
  Za CA AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

OHLASY – POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU. V sobotu 13. září nás na Červenohor-
ském Sedle trochu zaskočila zima a studený vítr, ale přesto jsme 
s chutí vykročili k cíli našeho putování, ke kapličce postavené Panně 
Marii Bolestné. Za hojné účasti poutníků sloužil mši svatou P. Pal-
kovič spolu s P. Františkem Eliášem a P. Radkem Šidlejou. Renovo-
vanou kapičku (u vody) požehnal P. Milan Palkovič a nechyběla ani 
symbolická páska (z listů), kterou přestřihl P. František. O hudební 
doprovod se postarali hornisté a všichni poutníci zpěvem marián-
ských písní. Přes velmi chladné počasí všem hřálo u srdce, že moh-
li být „u toho“. V horách je člověk Bohu blíž, tam zapomene rád na 

zemskou tíž... K naší matičce, Panně Marii se budeme vždy rádi vracet.  H. Krejčí

DUCHOVNÍ VÍKEND PRO ŽENY. Maminky, babičky, kamarádky, zatrhněte si v kalendá-
ři: Od 30.10. do 2.11. jste srdečně zvány na „dušičkový“ víkend na faru ve Velké Bystřici. 
Duchovně nás doprovodí sestra Lucie z Komunity Blahoslavenství v Dolanech. Bližší infor-
mace příštím čísle.           Za Hnízdo M. Kroulová, za MM Lenka Hamplová
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