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Ročník XV. 

číslo 39
SLAVNOST SV. VÁCLAVA

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

Svatý Václave, 
vévodo české země, kníže náš, 
pros za nás Boha, svatého Ducha, 
Kriste eleison. 
Ty jsi dědic české země, 
rozpomeň se na své plémě. 
Nedej zahynouti nám ni budoucím, 
svatý Václave, Kriste eleison. 
Pomoci my tvé žádáme, 
smiluj se nad námi, utěš smutné, 
zažeň vše zlé, svatý Václave, 
Kriste eleison. 

Svatováclavský chorál 

Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava
žijeme moudře a spravedlivě,
ať statečně hájíme tvůj pokoj a přemáháme zlo dobrem. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                           Amen.

1 Kron 29  Ty, Hospodine, vládneš nade vším
1: Mdr 6,9-21                          2: 1 Petr 1,3-6;2,21b-24 Ev. Mt 16,24-27
Ordinárium: Břízovo č. 503     příště Ebenovo č. 504
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 28. září SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
Pondělí 29. září Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Úterý 30. září Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Středa 1. října Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Čtvrtek 2. října Památka svatých andělů strážných
Sobota 4. října Památka sv. Františka z Assisi

LURDSKÝ ZÁZRAK – Jako připomínku 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech 
pro Vás na úterý 30. září připravujeme komponovaný pořad slova a hudby s ná-
zvem Lurdský zázrak. Interpretace textu se za hudebního doprovodu člena Morav-
ské filharmonie Olomouc Milana Miecha ujme Kamil Koula. Začátek v 18.30 hodin, 
vstupné dobrovolné.
 Herec Kamil Koula po skončení angažmá ve Slezském divadle Opava a Morav-
ském divadle Olomouc je v současné době „na volné noze“ a věnuje se vlastní umě-
lecké agentuře. Účinkoval v několika filmech – Třetí skoba pro kocoura, Poklad 
rytíře Miloty, nebo Salieri. V Katolickém domě tento umělec v minulosti vystoupil 
s představeními Správně vidíme jen srdcem a O svatém Františkovi. Po skončení 
představení můžete využít „rozvozové služby“, kterou nabízejí členové Spolku Me-
toděj. Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

 Ministerstvo obrany České republiky ve spolupráci s Mladými křesťanskými de-
mokraty Zábřeh a Šumperk vás zvou na výstavu BOJOVNÍCI PROTI TOTALITĚ 
POHLEDEM DĚTÍ. Výstava prostřednictvím velkoplošných panelů přiblíží způso-
by, jakými nacistická a komunistická diktatura perzekuovaly své odpůrce. Součástí 
výstavy jsou televizní a rozhlasové dokumenty natočené dětmi na téma perzekuce 
politických vězňů. 
 Výstava se uskuteční v pondělí 29. září od 9 do 18 hodin a v úterý 30. září od 8 
do 14 hodin na prostranství před zábřežským zámkem. Součástí programu bude 
vystoupení populární šumperské skupiny O5 a Radeček v pondělí 29. září v 16.30 
hod. tamtéž. Koncert je zdarma. Motto: Národ, který zapomene svou minulost, si ji 
musí prožít znovu.  Petr Krňávek

 Zvoníci od sv. Bartoloměje vyhlašují sbírku neplatných padesátihaléřových 
mincí. Mince můžete dávat do označené kasičky uprostřed kostela sv. Bartolomě-
je v Zábřeze nebo do objemné lahve v prodejně Ledňáček naproti kostelu. Výtěžek 
sbírky poputuje dílem na misijní projekty, do nichž je zapojena zábřežská farnost, 
dílem na nutné opravy na věži a půdě farního kostela.  Petr Krňávek

 Pátek 3. října je prvním pátkem v měsíci. Svátost smíření můžete v kostele sv. 
Bartoloměje přijmout od 16 hod.  P. František Eliáš

 Srdečně zvu všechny ministranty našeho děkanátu na arcidiecézní ministrant-
skou pouť, která se uskuteční v sobotu 4. října 2008 v Kroměříži. Zájemci se mo-
hou nahlásit u svých duchovních správců.   P. Jindřich Peřina

 Mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně budeme slavit v neděli 5. října 
v 15 hodin.   Na poutníky se těší P. František Eliáš
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NA POUŤ DO KOCLÍŘOVA vás zve Orel, jednota Zábřeh, první sobotu v říjnu, 4. 10. 
2008. Odjezd z Valové v 11.45 hod., ostatní dle obvyklých podmínek. Hlásit se můžete, nej-
lépe ve večerních hodinách na tel. 583 414 512.  Ludmila Korgerová 

POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ DO PIVONÍNA v neděli 5. října. Poutníci budou 
odcházet ve 13 hod. od kostela sv. Bartoloměje, mše svatá ve 14.30 hod. Srdečně zveme 
mládež, biřmovance (bez rozdílu věku) i všechny ostatní.  P. Jindřich Peřina

NA DUCHOVNÍ VÍKEND PRO ŽENY se setrou Lucií z Komunity Blahoslavenství zveme 
všechny maminky, babičky, kamarádky od 30. 10. do 2. 11. na faru do Dubu nad Moravou. 
Na programu je téma Žena a její povolání ke svatosti, a také biblické tance jako modlitba. 
Chcete-li dobře prožít „dušičkový“ víkend, přihlaste se co nejdříve. Těšíme se na vás.

 Za Hnízdo L. Hamplová 731 626 506, I. Švédová 603 891 571, M. Kroulová 604 650 880

Česká křesťanská akademie, místní skupina v Zábřehu, pořádá ve středu 8. října přednáš-
ku na téma „Bible a historie“. Hostem bude Petr Sláma, Th.D., který vyučuje Starý zákon 
a hebrejštinu na Univerzitě Karlově - Evangelické teologické fakultě v Praze. Nastíní, v čem 
se Bible shoduje a v čem se rozchází s historickými poznatky a co si s tím počneme my, 
křesťané, kteří se na Bibli odvoláváme jako na zdroj své víry. Po přednášce bude příležitost 
k rozhovoru. Začátek v 18 hod. ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Zá-
břehu, U Vodárny 2. Vstup volný.  Jiří Tengler

XVI. Dny Josefa Zvěřiny. Česká křesťanská akademie zve zájemce o účast na dny 17.-18. 
10. 2008 do Pastoračního střediska sv. Vojtěcha, Praha 6. Téma: Rok 1968 a 40 let poté – 
Perspektivy pro církev a společnost v České republice a v Německu. Bližší informace na 
vývěsce v kostele sv. Bartoloměje a spolu s přihláškou u Františka Srovnala, srovnalf@arci-
bol.cz, 731 402 026. 

Svatební ohlášky
Ve farním kostele v Nové Hradečné budou oddáni, v sobotu 4. října

 Jiří Hýbl a Šárka Stojaspalová ze Zábřeha,

 v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze budou oddáni v sobotu 11. října 
Jiří Šváb z Drozdova a Veronika Drlíková z Bohuslavic

a v sobotu 25. října 
Mgr. Martin Dýma z Jeseníku a Mgr. Jana Hnilicová z Javorníku.

Přejeme hojnost Božího požehnání

farnost svébohov       farnost svébohov

SVÉBOHOVSKÁ DRAKIÁDA se uskuteční v neděli 12. října „Na Pa-
dělku“. Prezentace draků bude ve 14 hod., od 15 hod. začnou vlastní 
„dračí soutěže“. Během odpoledne si budete moci zasoutěžit také v tra-
dičních mužských i ženských disciplinách jako např. v hodu polenem 
nebo válečkem. Občerstvení bude zajištěno pro všechny po celou dobu. 
Jako specialitu doporučujeme „svébohovské bramboráky“. Milovníci 
tradice venkova se budou moci projet v bryčce nebo kočárem s koň-
ským potahem.                                       Na všechny účastníky se těší pastorační rada farností Svébohov
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – OBĚTNÍ HOSTINA 
 Chléb svatý – Tělo Páně je připraveno. Rozlámaná velká, svatá hos-
tie nebo potřebný počet malých hostií leží na obětní misce. Chléb polí, 
který jsme obětovali, vrací se nám jako proměněný Boží dar. Teď nás 
zve Bůh ke své hostině, Kristus ke své večeři. Kněz skloněn říká posled-
ní přípravnou modlitbu. V křesťanském starověku bylo samozřejmé, 
že každý, kdo byl na mši svaté šel i ke svatému přijímání. Nemocným 
se sv. přijímání donášelo. Tehdy se však mše svatá nekonala tak často. 
Později tento zvyk upadl. Až 4. lateránský koncil musel v roce 1215 ulo-
žit věřícím jako povinnost jít ke svatému přijímání alespoň jednou za rok. Divné! Co je vel-
kou výsadou, ctí a radostí, muselo se uložit jako povinnost. Byla to doba, která se upírala více 
k vnějším projevům. Děti nerozuměly bohoslužbě sloužené v cizí řeči, nechápaly hloubku 
oběti a s ní související svaté hostiny. A přece po Pánu toužily. Jestliže ho nemohly často při-
jímat, chtěly ho vidět. Tak vzniklo pozdvihování, eucharistické průvody a pobožnosti, v tri-
dentské mši ještě krátké požehnání s Kristem v ciboriu po mši svaté. 
 Tak jako Jan Křtitel u Jordánu ukazoval k Beránkovi: „Hle Beránek Boží...“, tak nyní, se 
stejnými slovy, ukazuje kněz Beránka Božího, náš obětní pokrm, jehož přijetím se připravu-
jeme na tajemnou hostinu Beránkovu v nebi. Druhá část pozvání: „Blahoslavení, kdo jsou po-
zváni k večeři Beránkově „, je ozvěnou slov sv. Jana z knihy Zjevení. (Zjev 19,9).
 Je velkolepé a povzbuzující, jak nás s věčností spojují právě řečená slova!
 Na to věřící odpovídají: „Pane, nejsem hoden...“ Mnohé východní liturgie zvou ke svatému 
přijímání větou, která je trochu napomenutím, trochu snad i výstrahou? „Svaté, svatým!“
 V katolické církvi, při velkých shromážděních (svátky, slavnosti) se děje něco podob-
ného. Kněz upřesňuje, kdo může přistoupit ke sv. přijímání. V každém případě je třeba 
k němu přistupovat s dobrým úmyslem, s čistou duší bez těžkého hříchu a jen ten, kdo je 
členem katolické nebo, za určitých předpokladů, pravoslavné církve, v duchu pokory, kajíc-
nosti a s vděčností. U ženatých a vdaných je podmínkou k dovolení přistupovat k eucharistii 
církevně uzavřený sňatek. 
 V minulosti se často podávalo jen pod jednou způsobou – a to chléb. Snad ze strachu 
před zneuctěním (ukápnutí), snad z praktického důvodu, když v severních krajích byl nedo-
statek vína... Snad i snaha odlišit nějak kněze od prostých věřících. 
 II. vatikánský koncil zdůraznil, že svaté přijímání pod obojí způsobou je dokonalejším 
vyjádřením a znamením hostiny a jasněji vyjadřuje myšlenku podle níž věčná a nová smlou-
va byla uzavřena v krvi Kristově. Z toho důvodu obnovil koncil podávání Těla a Krve Páně 
také věřícím (při přijímaní svátostí nebo církevních poslání, když jde o důležitou okolnost 
v křesťanském životě rodiny nebo skupiny, o význačných dnech církevního roku). Má se to 
dít namočením Kristova Těla do Krve Páně. Je také možné podat kalich, není však dovoleno, 
aby si účastníci podávali kalich sami mezi sebou. Možné způsoby podávání Krve Páně rour-
kou nebo lžičkou se téměř nevyskytují. Podle předpisů se smí v jednom dni přistoupit ke sva-
tému přijímání až dvakrát. Podruhé smí věřící přistoupit ke stolu Páně za předpokladu, že je 
přítomen celé mše svaté (od znamení kříže až po závěrečné požehnání). 
 Vážnou otázkou je přijímání Těla Kristova na ruku či do úst. Přijímání na ruku řešila 
biskupská konference a povolila je (přijímající dá levou ruku pod pravou, odstoupí doprava 
a přijme Tělo Páně). Proto v současné době nelze toto povolení zpochybňovat a je správné 
je akceptovat. Přesto je nutné upozornit věřící, pokud přijímají tímto způsobem, aby dbali 
na patřičnou důstojnost (postoj odpovídající velikosti závažnosti okamžiku, čisté ruce, u žen 
nezapomenout v zimě sejmout rukavice). V případě přijímání pod obojí, všichni přijímají do 
úst. Zodpovědnost za důstojný průběh sv. přijímání má místní duchovní správce. 
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 Při poslední večeři se Ježíš jistě řídil židovským obyčejem. Vzal chléb, rozlámal jej a dával 
svým učedníkům do ruky. Podávání do úst vzniklo v raném středověku z obavy, že by ulpíva-
jící částečky Těla Kristova mohly spadnout a být zneuctěny. Podávání do úst je tedy jen výra-
zem opatrnosti a úcty a nelze jej odvodit od způsobu stolování. Nedůstojně je možné přijímat 
na ruku i do úst. Vždy to vychází z vnitřního postoje přijímajícího, z hloubky víry a slušnosti, 
což lze obřadem vyjádřit. Kdo chce přijímat v kleče, má se mu vyhovět (jakékoliv zvláštnosti 
by měly pravdivě obrážet vnitřní postoj věřícího a současně neměly rozptylovat většinu vě-
řících). Modlitbou po přijímání všichni děkujeme za tajemství nebeského pokrmu. Ukazuje 
se jeho užitek pro celou místní i obecnou církev (proto stojíme). Z toho je poznat, že sv. přijí-
mání nebylo jen soukromým úkonem jednotlivců z důvodu jejich posvěcení a zajištění věčné 
spásy, nýbrž i společným úkonem shromážděné obce a že svým významem přesahuje místní 
hranice. Po očištění patény a kalicha se obvykle kněz odebere na své sedadlo, kde se s celou 
obcí věnuje společnému díkůčinění – buď ve chvíli ticha, nebo za zpěvu děkovné písně.  

P. Antonín Pospíšil

DOŽIVOTNÍ SLIBY. V neděli 14. září 2008 na svátek Povýšení svatého Kří-
že složila své doživotní sliby sestra KRISTOFORA Rovenová, která prožila v 
naší jedelské farnosti několik měsíců. Mše svatá byla slavena v kostele sv. Kar-
la Boromejského v Praze. Hlavním celebrantem bohoslužby byl Mons. Pavel 
Posád, světící biskup českobudějovické diecéze.Ve formuli doživotních slibů 
mj. zaznělo: „Slibuji Bohu, že budu po celý život žít z Božího milosrdenství a 
prokazovat ho. Proto chci usilovat o vytrvalost v modlitbě a sloužit chudým, 
nemocným a všem potřebným podle Konstitucí této kongregace.“ Kéž Pán provází svým po-
žehnáním a darem vytrvalosti tuto milou sestru a doufáme, že ji na jedelské faře opět vystří-
dají další sestry boromejky, připravující se na doživotní sliby.  
  Za jedelské farníky Marie Kolářová

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (září 4. část)
Sv. Jan evangelista pocházel z galilejské Betsaidy, jeho matkou byla sv. Marie Salome a ot-
cem sv. Zabedeus. S bratrem se živili jako rybáři na Genesaretském jezeře, oba byli velmi 
temperamentní. Nejprve byl učedníkem Jana Křtitele, když se doslechl o Ježíši stal se jeho 

učedníkem a apoštolem. Píše se o něm jako o učedníkovi, které-
ho Ježíš miloval, to však neznamenalo, že by Jan byl před ostat-
ními učedníky nějak zvýhodňován, spíše tato Ježíšova láska k Ja-
novi byla výsledkem jeho velké lásky ke Kristu, jeho upřímnosti 
a poctivosti. 
Spolu s apoštoly Jakubem a Petrem patřil k úzké skupině apošto-
lů, kteří byli svědky nejpodivuhodnějších událostí Ježíšova života. 
Je autorem posledního a současně nejvíce teologicky propracova-
ného evangelia. 
Otázky k obrázku sv. Jana
1. Jak Janovi a jeho bratrovi říkal Pán Ježíš? 
a) synové hromu, b) synové blesku, c) synové bouře
2. Kdo přiběhl s Janem ke hrobu, když zjistil, že tělo Pána Ježí-
še zmizelo? 
a) Petr;    b) Pavel,    c) nikdo
3. O kterou ženu se měl Jan po ukřižování starat? 
a) o Marii z Magdaly,    b) o Marii Salome;    c) o Pannu Marii
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 21. září: Domov důchodců sv. Zdislavy 132; Mlýnický Dvůr 330; Čer-
vená Voda (pouť) 5.125; Jakubovice 548; Písařov 453 Kč. Sbírka na Haiti: Červená 
Voda 7.000 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.  P. Pavel Vágner
 Od října začne ve farnosti Červená Voda příprava na svátost biřmování. Přihlášky 
jsou v kostelích - vyplněné je doneste na faru do konce září a 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 usku-
teční 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.), 737 869 214, popř. na FÚ 465 
626 355.  Marie Kubitová

farnosti loštice a moravičany

 Podzimní počasí to myslí vskutku vážně. Prý nebude ani babí léto! Někdo moud-
ře poznamenal: „Jak dobře, že počasí řídí Bůh a ne my. Je vždy darem, který je třeba 
zpracovat a za něj poděkovat.“ Snad proto nám v chladnějším podzimu dobře pad-
ne pozvánka MKS Loštice v neděli 5. října v 16.00 hod. na PODZIMNÍ KONCERT 
PAVLÍNY SENIČ A HOSTŮ. Přijďte s námi prožít pěvecký a klavírní recitál sólistky 
Národní opery v Praze Pavlíny Senič a hostů: Irina Kondratěnko Fojtíková, lotyšská 
klaviristka, tenorista Státní opery Praha, Michal Klamo, Petr Zdvihal, první houslista 
Symf. orchestru ČRo, dětský pěvecký sbor Arietta ZUŠ Mohelnice pod vedením Zde-
ny Jásenské. Po ukončení koncertu bude slavnostně otevřena Podzimní výstava ovoce, 
zeleniny a produktů letošní úrody.
 P. Stanislav a P. Pavol ve dnech 2. – 5. října budou moderovat tzv. OBNOVU MISÍÍ. 
Je to comeback (návrat) po roku do farnosti, kde se konali misie. Pojedou na Sloven-
sko do Banské Bystrice, kde se v několika dnech s tamními věřícími poohlédnou, jak 
se farnost po misíích ubírala dál. Vyprošujeme pro ně hodně darů Ducha svatého!
Myšlenka na cestu novým týdnem: „Květ a plod jsou víc než země, ale bez země by 
nebyly. Opravdové slovo je víc, než mlčení, ale bez mlčení by nebylo. Láska je víc než 
mlčení a slovo, bez ní se mlčení stává ledem a mluvení větrem.“ (Max Rössler) 

P. Pavel Kavec CM

štítecko          štítecko          štítecko

Sbírky z neděle 21. září: Štíty 4.670; Cotkytle 340; Horní Studénky 1.000 – (na Haiti 
3.000 Kč).  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z 21. září: Lubník 1.150; Tatenice 1.300; Hoštejn 4.500; Kosov 860 Kč. 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.  
Na pouť k Andělům strážným do Krasíkova Vás srdečně zveme v neděli 5. října. Pout-
ní mše svatá v kapli začne ve 14 hod.  P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

Sbírky z neděle 21. září: Mohelnice 4.265; Úsov 635; Studená Loučka 290 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 
seniorů. Všichni jsou srdečně zváni.  P. Petr Šimara
TV NOE na 34. Mohelnickém dostavníku
 Telepace Ostrava již mnoho let pravidelně zabezpečuje pro známý hudební festival 
projekci filmové soutěže a rovněž pak kameramanské práce z recitálů na hlavní scéně. 
Letos se však zde uskutečnila premiéra TV NOE a to v tom smyslu, že nedělní ranní 
mši svatou určenou pro návštěvníky této akce (31. 8. 2008) TV NOE celou natáčela se 
svým štábem a pak ji týž den odvysílala ve svém vysílání v 10.30 hod. TV NOE nabízí 
případným zájemcům o videonahrávku DVD z této mše svaté a to za výrobní cenu cca 
60 Kč. V případě nahrávek ze mší svatých se jedná o dobrovolný příspěvek a výše pří-
spěvku je ponechána na rozhodnutí zájemce. Zájemci o toto DVD se mohou přihlásit 
u Pavla Nenkovského, který pak zajistí hromadnou objednávku i následnou distribu-
ci. Pavel Nenkovský – aligator@mohelnickydostavnik.cz, nebo poštovní schránka: Pio-
nýrů 19, Mohelnice. Pevná linka domů/ záznamník: 583 430 099 - nejlépe však volat 
denně cca po 20 hod.

OVEČKA – Mohelnice na říjen
2.10. hurá začínáme – první uvítací klub aneb jak bylo o prázd-
ninách
9.10. vyrábíme ozdoby z drátků a korálků
16.10. beseda o rehabilitačních cvičeních
23.10. práce s rychlotvrdnoucí hmotou aneb děti „piplí“
30.10. beseda – komerční potraviny versus biopotraviny
Začínáme vždy 9,15 do 11,15 hod na faře PS: děti s sebou – když vyrábíme,
máme zajištěnou babičku na hlídání :-) není se čeho bát.  Petra Bartošová

postřelmovsko       postřelmovsko

 V úterý 30.9. mše svatá v Postřelmově nebude.
 3.10. je první pátek v říjnu, proto bude adorace a sv. zpověď: v Lesnici od 16.30, 
v Chromči od 17.00, v Postřelmově od 15.00 hod. 
 V sobotu 4.10. bude v Postřelmově od 8 hod. „Večeřadlo“ – mariánská pobožnost 
a mše sv. ke cti Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.
 V neděli 5.10. bude pouť ke cti sv. Františka ve Strupšíně. Mše svatá v kapli v 11 
hod.
 V neděli 5.10. jsou mimořádné sbírky v Lesnici (minule 2268 Kč), v Chromči (mi-
nule 2140 Kč), v Sudkově (minule 1.120 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štěd-
rost.  P. Vladimír Jahn

FARNOST DUBICKO Vás srdečně zve v pondělí 6. října v 17 hod. do kulturního 
domu v Dubicku na přednášku paní Marie Mléčkové „Příprava dětí na první svaté při-
jímání“.  Na setkání se těší pořadatelé
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Sbírky na Haiti včetně darů z neděle 21. září: Zábřeh 140.090; Jedlí 12.000; Drozdov 
1.060; Svébohov 8.600; Klášterec 8.820; Zvole 18.060; Postřelmůvek 880; Rovensko 
1.570; Hněvkov 500 Kč; DARY: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 2.500; Zvole na likvidaci 
lepry 2.000Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM … Aby krátce po novém roce mohla tato koleda za-
znít i před Vaším prahem, je zapotřebí schopných a ochotných lidí, kteří se ujmou or-
ganizace Tříkrálové sbírky. A že to není věc jednoduchá, naznačuje počet skupinek, se 
kterými musí komunikovat (téměř 280 v celém zábřežském děkanátu), a laťka, jež byla 
štědrostí dárců v předchozích letech nastavena velmi vysoko – jestli vzpomínáte, letos 
se vykoledovalo 1 028.602,50 Kč.

Zábřežská Charita aktuálně hledá 2 zaměstnance, kteří budou na poloviční 
úvazek v období říjen 2008 – březen 2009 tříkrálové koledování koordinovat. 
Zájemci se se svou žádostí mohou hlásit do pátku 3. října, bližší informace 
podá Jiří Karger (tel. 736509430, email: jiri.karger@charitazabreh.cz). 

Blahopřání.
Naše sestra v Kristu, paní Ludmila Korgerová oslavila v tomto měsíci z milos-
ti Boží, nejenom jmeniny, ale také narozeniny. Přejeme jí a děkujeme za to, že se 
roky obětavě a vytrvale stará o zajištění poutí nejen do Koclířova. Proto ji svěřuje-
me do ochrany Boží a na přímluvu Panny Marie vyprošujeme pevné zdraví a Boží 
požehnání.                                                                              Vděční poutníci a farníci 

Poděkování.  K oslavě svého životního jubilea jsem zvolil malý sál našeho Kato-
lického domu. Musím říci, že útulnost tohoto stánku naplnila příjemným pocitem 
a spokojeností vrchovatě nejen mne, ale i spřízněné rodiny. Chtěl bych touto ces-
tou vyslovit dík, jak řediteli Katolického domu Josefu Klimkovi, tak i jeho paní za 
vzornou obsluhu a také kuchařkám Maixnerovým za výbornou kvalitu jídel. 

Josef Popelka 
P.S. Děkuji rovněž za četná blahopřání farníkům a vřele doporučuji služby Kato-
lického domu k podobným akcím. 

Vážení čtenáři Farních informací. Obracíme se na vás s žádostí o pomoc. Farní informa-
ce se nám rozrůstají nejen co do počtu stránek, ale i co do množství informací. Protože 
nejsme komerční redakce, není nás pro obsluhu FI mnoho. Pokud objevíte v týdeníku 
nějakou nesrovnalost (zejména týkající se údaje o datu, čase, místu) prosím, sdělte to. 
Důležité zprávy se obvykle opakují vícekrát, takže je možnost dezinformace napravit. 
Redakci můžete kontaktovat mailem (rkfzab@rps.cz) nebo telefonicky: 583 414 531, mo-
bil 731 626 509. Pomůžete tak nejen nám, ale především čtenářům. Farní (dnes již z 23 
farností) informace budou více vaše a budou vám lépe sloužit.  
  Za redakci děkují Josef Kroul a Hana Lexmanová

PŮJČOVÁNÍ KNIH VE FARNÍ KNIHOVNĚ (na faře v Zábřeze) je obnoveno, se začát-
kem školního roku, od září.                    Ing. M. Pavlů 

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


