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24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

„Kdo chce jít za mnou, 
ať zapře sám sebe, 
vezme svůj kříž 
a následuje mě! 
Neboť kdo by chtěl 
svůj život zachránit, 
ztratí ho, kdo však svůj 
život pro mě 
a pro evangelium ztratí, 
zachrání si ho.“

Mk 8,35

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš;
 ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, 
a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. 
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 116   Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých
1: Iz 50,5-9a                                        2: Jak 2,14-18                                            Ev. Mk 8,27-35 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502     příště Břízovo č. 503
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 14. září  Svátek Povýšení svatého Kříže
úterý 15. září  Památka Panny Marie Bolestné
středa 16. září Památka sv. Ludmily

POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI V ÚTERÝ 15. ZÁŘÍ V 17 HOD. Na 
přání rodičů s dětmi začneme mši svatou ke cti Panny Marie Bolest-
né u Šubrtovy kaple již v 17 hod. Po té bude hořet táborák, který při-
praví ministranti, aby se děti před cestou domů mohly posílit opeče-
ným buřtíkem.                                                                 P. Radek Maláč

SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 16. září. Spo-
lečně budeme slavit mši svatou v 9.40 hod. Náplní setkání bude mino jiné také koordinace 
bohoslužeb a aktivit farností v rámci návštěvy Svatého otce.  P. František Eliáš
BIBLICKÉ HODINY zahájíme po prázdninách v úterý 22. září v 17.30 hod. na faře v Zá-
březe. Rádi přivítáme i nové zájemce, kteří by se chtěli spolu s námi setkávat nad biblickými 
texty.   Th Lic. Jana Nováková

MLADÍ REALIZUJÍ NOVÝ PROJEKT
Projekt čajovny – herny společenských her realizuje skupina 
mládeže Y4Y v rámci programu Make a Connection. Zahá-
jení pravidelného provozu (každý pátek od 19.00 a neděli od 
10.00) spolu s představením projektu se uskuteční v neděli 13. 
září 2009 v 10 hod. v malém sále Katolického domu. Čajov-

na nabízí prostor pro setkání nad moderními společenskými hrami u šálku čaje (v nabídce 
je jich 40). Další informace o projektu naleznete na y4y.slovackyfb k.com.

HNÍZDO MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
Milé slečny, dámy, babičky i holčičky – oprašte své cvičební botičky! Na-
foukněte balony a přijďte si příjemně zacvičit, protáhnout a posílit pod do-
hledem zkušené fyzioterapeutky. Těšíme se na Vás v úterý 6.10. v 18 hod. na 
ZŠ Boženy Němcové v malém sále tělocvičny. S sebou cvič. úbor, botky (aby 
nám to neklouzalo), karimatku, drobné (30 Kč) a hlavně dobrou náladu!!! 

Za Hnízdo se těší Mgr. Marta Rýznarová Dis.

Výstava s tematikou historie zvonařství „Památky měřené 
časem“, kterou připravilo Farní muzeum Zábřeh při příleži-
tosti letošního národního zahájení Dnů evropského dědic-
tví ve Šternberku v prostorách bývalého kláštera řeholních 
kanovníků řádu sv. Augustina ve Šternberku. Klášter ote-
vřen denně (včetně dnešní neděle v rámci EHD) od 10.00 do 
17.00 hod. Na podzim bude tato výstava (připravená s pod-
porou Ministerstva kultury ČR a Olomouckého kraje) před-
stavena v Zábřeze.                 RNDr. František John
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POZVÁNÍ K MODLITBĚ. První poprázdninové setkání zábřežské 
skupiny chlapů proběhlo v úterý 8. 9. od 20.00 na faře v knihovně, 
a každé úterý v tomto čase jsou zváni „staří“ i noví zájemci. 
Motto: „Můžeme zažít velmi silné momenty obrácení, horlivosti, do-
stat obrovské milosti, ale bez věrnosti v modlitbě se brzy náš křesťan-
ský život dostane na dno. Protože bez modlitby nemůžeme od Boha 
přijmout všechnu pomoc potřebnou pro naši hlubokou proměnu a po-
svěcení.“ (Jacques Philippe)  Na setkání se těší Ondra Sikora

SEDMIKRÁSEK. Milé děti, v neděli 20. září na hrubé mši svaté (v 8.30 
hod.) si vás po prázdninové odmlce opět vyzvedne Sedmikrásek, aby vám 
na oratoři vyprávěl příběhy a maloval s vámi obrázky. Letos se dozvíte o ži-
votě českých světců. Těší se na vás také Sedmikráskovy pomocnice – Bětka, 
Zdiša, Renča, Janča, Maruška. 
PROSBA – starší děvčata, která by se chtěla stát Sedmikráskovými pomocnicemi, kontak-
tujte prosím Bětku na telefonu 737816830.

FARNOST SVÉBOHOV         FARNOST SVÉBOHOV

Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce sportu, pobytu v příro-
dě a legrace (všech věkových kategorií) na X. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná 
tuto neděli 13. září 2009 od 14.00 hod ve Svébohově „Na padělku“.

 Na hojnou účast soutěžících, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

V pátek 18. září v 19 hod. budeme ve farním kostele slavit mši svatou ke cti PANNY 
MARIE LA SALETTSKÉ . Po skončení mše svaté půjdeme průvodem ke kapličce za-
svěcené Panně Marii La Salettské.

OSLAVY 650. VÝROČÍ OBCE A ŽEHNÁNÍ ZNAKU A VLAJKY OBCE
 Obec Svébohov vás srdečně zve v sobotu 19. a v neděli 20. 
září na oslavy. 
 V sobotu od 14 hod. začne na hřišti sportovně kulturní 
odpoledne. Od 14 hod. můžete také navštívit výstavu fotogra-
fi í a dalších předmětů ze života obce, v 19 hod. bude táborák 
a v 21 hod. skončí sobotní odpoledne ohňostrojem. 
 V neděli: v 10 hod. vyjde od obecního domu ke kostelu 
slavnostní průvod. Při slavnostní mši, která začne v 10.30 
požehná Mons. Josef Hrdlička, olomoucký biskup obecní 
symboly – znak a vlajku. Od 12 do 17 hod. si můžete prohléd-
nout kostel, kapli i školu. Ve 12.30 hod. bude u obecního domu 
vysazen pamětní strom, od 15 hod. hraje dechový soubor Bor-
šičanka. Účastníci oslav obdrží pamětní list a DVD s dobovými fotografi emi Svébohova 
a s průvodním slovem. 

V RÁMCI VIII. ROČNÍKU VÁCLAVOVSKÉHO KULTURNÍHO PODZIMU a k za-
hájení Svatováclavské divadelní pouti, bude v sobotu 26. září v 9 hodin slavena mše svatá 
v kapli sv. Václava ve Václavově.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – VÍRA ČINNÁ (A ZÁSLUŽNÉ SKUTKY)
 V dějinách katolické církve se několi-
krát rozhořel spor o hodnotách dobrých 
skutků ve vztahu k víře. Tento problém 
řešil už sv. Pavel ve svých listech (1. Ko-
rintským a Galatským). Zejména pak sv. 
Jakub ve svém listě napsaném všem křes-
ťanům, kteří žili mimo Palestinu. 
 Tato otázka byla velmi živá a váž-
ná v době vystoupení Martina Luthera 
a pak v protestantismu. Luther zpočátku neusiloval o založení nové církve, ale o reformu 
stávající církve na základě těchto principů: „autorita Písma je vyšší než autorita církve. 
Člověka ospravedlňuje jeho víra, nikoliv dobré skutky. Boží milost je dar, není možné si ji 
nijak zasloužit nebo koupit.“ Luther nazval list apoštola Jakuba „slaměnou epištolou“, po-
něvadž Jakub svým učením o nutnosti dobrých skutků, je v opozici Lutherovu učení, že ke 
spasení stačí jen víra bez skutků. Dlouhé posty, modlitby, bdění a chudý šat jsou prý jen 
beránčím rounem, kterým se odívají hltaví vlci. Kdo skládá svou naději do zásluh dobrých 
skutků, staví si prý vedle Boha cizí modlu. Ti, kdo jsou vedeni Duchem se o dobré skutky 
příliš nestarají. Svůdné heslo, již předem připravené pro nastávající boj znělo: „Pryč s dob-
rými skutky, sama víra ospravedlňuje.“ Člověk může stotisíckrát denně hřešit, vírou opět 
nabývá ospravedlnění. 
I protestantští teologové nazývají tuto Lutherovu dogmatiku hrubou a neomalenou. Ostat-
ně nedávno došlo k určitému sjednocení názorů na víru a dobré skutky mezi katolickou 
církví a protestanty. 
 Katolická církev hlásá vždy tuto pravdu: Víra, má-li být činná, musí být provázena zá-
služnými skutky, jinak víra bez skutků je mrtvá. 
 Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho 
snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, 
a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste 
jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, 
je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: „jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpo-
vím: „Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukáži svou víru na skutcích.“ (Jak 2,14-18) 
 Krásný příklad víry bez dobrých skutků vidí Jakub na ďáblovi. Ten má hlubokou víru 
v Boha, ale žádný dobrý skutek.(„Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu 
věří, ale hrozí se toho.“ Jak 2,19)
 Stejně tak apoštol mluví o Abrahámovi (Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze 
skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Jak 2,21) a nevěstce Rachab (Což nebyla i ne-
věstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou ces-
tou? Jak 2,22).Tedy nestačí jen věřit, ale je třeba i víru dokazovat skutky!
 Jakub ve svém listě nestojí proti Pavlovu názoru o víře a skutcích, který rozlišuje skut-
ky židovského zákona jako například obřízku, která jistě není potřebná ke spáse pohanů 
obrácených na křesťanství – a pak skutky záslužné ve vztahu lásky k Bohu a bližním, jak je 
to vyjádřeno v evangeliích. (V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; roz-
hodující je víra, která se uplatňuje láskou. Gal 5,6)
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 Ale také: “Kdybych já měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno po-
znání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic ne-
jsem.“ Kor 13,2. Jakub odsuzuje víru bez skutků, Pavel skutky bez lásky. Pouhá víra a pou-
hé skutky nestačí, aby člověk, zvláště křesťan došel věčné spásy. Výstižně nám to říkal už 
v době studií v semináři náš spirituál a profesor, pan prelát Cinek: „Tvé skutky mluví hla-
sitěji, takže neslyším, co říkáš.“ Člověka spasí víra projevená činem, láskou! 
 Zůstává důležitá otázka, zda si na konání dobrých skutků stačí člověk sám, anebo po-
třebuje pomoc milosti pomáhající a vůbec stav svého života v milosti posvěcující. Tuto 
otázku řešil už sv. Augustin (+430), který ve svých spisech objasnil nauku o milosti – od-
tud jeho název Diktro milosti. Také jedna ze základních pravd víry říká, že: Milosti Boží je 
k spasení nevyhnutelně potřeba. Touto milostí nám Duch svatý pomáhá tak, že nás osvě-
cuje, povzbuzuje a posiluje, abychom konali dobré skutky a varovali se zlého. 
 Křesťan není pouhým člověkem, je dítětem Božím. Proto ani jeho skutky nesmějí být 
pouze lidské, musí to být skutky dítěte Božího. Člověk je totiž určen pro nadpřirozený cíl, 
pro nebe, na který se má připravit.   P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE
2. neděle v září – sv. Václav studoval u mnichů v klášteře

Václav se musel připravovat na své budoucí vladařské povin-
nosti. Jeho otec Vratislav správně usoudil, že základem pro 
budoucího panovníka je vzdělání. A to v tehdejší době ne-
bylo samozřejmé. Panovníci neuměli číst ani psát, spíš se od-
malička učili válčit. Kníže Vratislav ale usoudil, že vzdělání je 
pro panovníka velmi důležité, a proto poslal Václava na Bu-
deč, kde jej mniši naučili číst a psát. Nikdo jiný než kněží to-
tiž číst a psát neuměl. Tenkrát se ve škole žáci nejprve učili la-
tinské žalmy nazpaměť. Když se je naučili, dostali je napsané 
na papíře. Přečíst slova se učili tak, že porovnávali to, co znali 
nazpaměť s tím, co viděli. Podle toho se naučili, jak které pís-
menko vypadá a naučili se také latinsky – to byl jazyk, kterým 
mluvili všichni vzdělaní lidé v Evropě. Když se žáci naučili 
číst, naučili se také psát některá písmenka. Václav byl v učení 
velmi pilný. Vzdělání by mu ale nebylo nic platné, kdyby ho 
mniši nenaučili také, jak správně žít. To se totiž nedá naučit 
ve škole, ale v modlitbě a v rozhovoru s Pánem Bohem. 

Později, v době své vlády, byl Václav považován za jednoho z nejvzdělanějších panovníků 
Evropy, a díky tomu, že všechna svá rozhodnutí svěřoval Pánu Bohu v modlitbě, byl pova-
žován i za velmi moudrého. 
 Pro křesťany bylo vzdělání a kultura vždy důležité. Proto, kdo má nadání k učení, ma-
lování nebo k hudbě, měl by se snažit, co nejlépe svého nadání využít. Třeba tím, že bude 
zpívat ve schole, učit se hrát na varhany a tím přispívat ke kráse liturgie. Jiný zase může mi-
nistrovat, pomáhat s nástěnkami.... Nejdůležitější ale je, naučit se být každý den v blízkosti 
Pána Boha. Vzpomenout si na něj ráno, během dne i večer, říci mu, co prožívám, co mi dělá 
radost, co musím vyřešit nebo udělat.
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LITANIE  Z NOVÉNY
K PŘÍPRAVĚ NA NÁVŠTĚVU
SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI.
Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad 
námi! Kriste, uslyš nás! Kriste vyslyš nás!

Otče z nebes, Bože, - smiluj se nad námi! Synu, Vykupiteli světa, Bože, — Duchu svatý, 
Bože, — Svatá Trojice, jeden Bože, —

Svatá Maria, Matko Boží, - oroduj za nás! Svatá Maria, která jsi Božímu hlasu bez výhrad 
uvěřila, — Svatá Maria, která jsi i pod křížem Bohu důvěřovala, — Svatá Maria, která jsi 
Krista nejvíce milovala, —

Dej, laskavý a štědrý Bože,
* abychom na přímluvu Panny Marie, která stála uprostřed apoštolů při seslání Ducha 
Svatého, i my dostali odvahu víry! — Prosíme tě, vyslyš nás!

* abychom na přímluvu Panny Marie, která s Ježíšem pod srdcem navštívila Alžbětu, i my 
nesli do světa naději a radost! — 

* abychom se na přímluvu Panny Marie, která Ježíše hledala a v chrámu nalezla, vždy 
k němu vrátili ! —

* abychom na přímluvu sv. Petra, prvního z papežů, vždy byli ve víře poslušni Sv. otce! —

* abychom na přímluvu sv. Pavla, apoštola národů, nesli radostnou zvěst víry všem li-
dem! 

*  abychom na přímluvu sv. Terezie Benedikty Steinové, chápající a vzdělané mučednice, 
prohlubovali svou víru četbou, modlitbou a rozjímáním! —

*  abychom na přímluvu sv. Josefa, který nalezl cestu z vnitřních nejistot a přijal Tvou 
vůli, uměli překonávat zklamání a nesnáze a přijímat Tvé výzvy! —

*  abychom na přímluvu sv. Jana Bosca, který přinášel vyřazeným novou šanci, uměli na-
vracet naději naší ohrožené mládeži! —

*  abychom na přímluvu sv. Moniky, která neztrácela naději ve Tvé milosrdenství, uměli 
vytrvale prosit za děti, které se vydaly špatnou cestou! —

*  abychom na přímluvu sv. Marie Magdalské, která Tě milovala pro Tvé veliké odpuště-
ní konali skutky lásky, které doprovázejí pravé pokání! —
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*  abychom na přímluvu sv. Františka, který ve všem viděl Tvou lásku, užívali s úctou 
všech stvořených věcí! —

*  abychom se na přímluvu sv. Maxmiliana Kolbeho, který přijal smrt, aby zachránil spo-
luvězně, uměli z lásky k Tobě nasadit až do krajnosti! —

*  abychom na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, kteří nám hlásali víru v našem jazy-
ce uměli o ní srozumitelně mluvit k dnešnímu světu! —

*  abychom na přímluvu sv. Ludmily, která vychovala ve víře sv. Václava, vedli slovem i 
příkladem k víře naše děti! —

*  abychom na přímluvu sv. Jana Sarkandera, mučedníka víry, uměli obstát i ve zmate-
ných dobách mravní krize! —

*  abychom na přímluvu sv. Vojtěcha, vždy připraveného odpustit, důvěřovali v budoucí 
smíření všech lidí! —

*  aby na přímluvu sv. Zdislavy, věrné manželky a pečlivé matky, rodiče plnili své role 
otců a matek a ukázali svým dětem možnost dobré budoucnosti! —

*  abychom na přímluvu sv. Jana Nepomuckého, který hájil spravedlnost a pravdu, i my 
je vždy hájili a byli tak hodni naděje ve Tvou pomoc! —

*  abychom na přímluvu sv. Václava, našeho ochránce a provždy vladaře naší země, po-
chopili, že cestou k vládě je služba nesená láskou! —

*  abychom na přímluvu sv. Prokopa, který opustil vše, aby se mohl plně věnovat Tvé 
službě, také my Tě milovali víc než cokoli na světě! —

*  aby na přímluvu sv. Anežky, milosrdné sestry, nepostrádali staří a nemocní lidé naši 
péči a lásku! —

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
— dej nám, aby naše víra nekolísala!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
— dej nám naději, že se naplní Tvá zaslíbení!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
— dej nám svou lásku, abychom ji nesli do celého světa!

Otče náš...
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO  
 SVĚTLO. Učitelka náboženství se ptá dětí po návštěvě kostela: „Jaká světla byla 
v kostele?“
 „Lustry.“ „Svíčky.“ „Malé červené světlo na oltáři.“ „Barevná okna.“ Děti zmlkly.
 „Ještě něco?“ zeptala se znovu učitelka. Jedno z dětí zvedlo ruku a řeklo: „Ano, oči 
lidí.“
 OTÁZKA NA TĚLO: Proč tak často zapomínáme na světlo, které je uvnitř nás? Proč 
je necháváme vyhasnout? Pamatujme: Bůh je Světlem duše. Je ale na mně, zda - li otevřu 
dveře svého srdce, nebo si dál libuji ve tmě světa... „Pane, prosím o tvé světlo, abych správ-
ně viděl!“  P. Pavel Kavec CM 

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 30. srpna: Červená Voda 504; domov důchodců sv. Zdislavy 147; Mlýnic-
ký Dvůr (pouť) 1.260; Jakubovice 359; Písařov 565 Kč. 
Stav účtu na opravu oltáře v Písařově: 82.890 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
POUŤ V ČERVENÉ VODĚ ke cti sv. Matouše bude v neděli 20. září v 9.00 hodin, svátost-
né požehnání v 15,00 hodin. K duchovní přípravě na pouť, ke zklidnění a intenzivnější mod-
litbě jste zváni na předpouťovou adoraci, která se bude konat v pátek 18. září od 19-24 hod.
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ: v Písařově u Naiserů v pondělí: 1.- 2. třída 
od 13.30 – 14.15 hod., 3.- 4. třída od 14.15 – 15.00 hod. 
V Červené Vodě ve čtvrtek na faře: 2. třída od 12.00 – 12.30 hod., 1. třída od 12.30 – 
13.00 hod., (5. třída od 13.00 – 13.30 hod.); v pátek: 3. třída od 12.00 – 12.45 hod., 4. třída 
od 12.45 – 13.15 hod., 6. třída od 13.15 – 14.00 hod., 7. třída od 14.00 – 14.30 hod. Po do-
mluvě i jinak. Začínáme v týdnu od 14. září.  P. Pavel Vágner

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO
SBÍRKA TEXTILU 23. – 26. září. V Mohelnici se sbírka nově uskuteční 
v prostorách přízemí Městské knihovny Mohelnice. Knihovna sídlí na uli-
ci S.K. Neumanna 10, při východu z náměstí Svobody, hned vedle Základní 
umělecké školy.
Dary budou od občanů přijímat dobrovolníci Charity, těm budou letos nově 

asistovat lidé dlouhodobě nezaměstnaní, kteří si vlastním přičiněním chtějí zvýšit dávku 
v hmotné nouzi. I tentokrát bude na sběrných místech umístěna zapečetěná poklad-
nička. Dárce bude Charita žádat o dobrovolný fi nanční příspěvek na úhradu nákladů 
spojených s konáním sbírky. „Optimální je, když ke každému vybranému 1 kg obdržíme 
1 Kč na pokrytí režijních nákladů“.

FARNOST  ZVOLE             FARNOST ZVOLE

Zveme vás na přednášku paní Marie Mléčkové „Panna Maria v naší rodině“, která se 
bude konat 24. září v 17.00 na faře ve Zvoli. Po přednášce bude opět příležitost koupit si 
dobrou knihu.                                                                                                       Karla Hrochová
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POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO  
 V neděli 13.9. oslaví farníci z Brníčka svoji pouť Narození Panny Marie. Mše svatá za-
číná v 11.00 hodin.
 V neděli 20. 9. oslaví postřelmovští farníci svého patrona sv. Matouše. Mše sv. je v 8.00, 
v 11.00 a odpoledne a v 15.00 svátostné požehnání.

Příští neděle je třetí v měsíci, bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 
4227 Kč) a Chromči (minule 2010 Kč).

 Pouť do Medžugorje se uskuteční od 4. do 10. října. Cena za autobus je 2300 Kč, za 
ubytování 4x 7 euro. Všichni jsou zváni prožít část růžencového měsíce na pouti s Pannou 
Marií. Napsat se můžete na papír v kostelích nebo přihlásit na faře v Postřelmově či na te-
lefon 583 437 113.  P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 6. září: Tatenice 1.080; Lubník 940; Hoštejn 1.200; Kosov 740Kč. 
 Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl 

ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 6. září: Štíty 1.840, Cotkytle1.250; Horní Studénky 800 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

ODVODNĚNÍ ZÁKLADŮ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
VE ŠTÍTECH 
Na základě získané dotace z Ministerstva Kultury ČR a z fi nančního příspěvku Města Ští-
ty se podařilo realizovat odvodnění základů kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. 
Díky této úpravě by již nemělo docházet k poškození vnitřní malby kostela, kterou každý 
rok musíme opravovat.
 Vlastní realizaci odvodnění provedli pracovníci města Štíty, přitom byl prováděn i ar-
cheologický průzkum pracovníkem Vlastivědného muzea Šumperk. Dohled nad uvede-
nou akcí měl Památkový úřad Šumperk.
 Je to jedna z dalších částí realizace a obnovy památkové zóny ve Štítech. Na příští rok 
plánujeme provedení nového nátěru fasády kostela. 
 Na fi nančních nákladech se také podílí Římskokatolická farnost Štíty. Za zajištění této 
akce jak po stránce fi nanční tak i technické patří všem velké poděkování. 

 P. Stanislav Suchánek 

FARNOST  DUBICKO             FARNOST DUBICKO

DUBICKÉ HODY oslavíme v neděli 13. září v 10 hodin slavnou mší svatou, která bude 
obětována za farníky a poutníky. Odpoledne ve 14.30 hodin bude svátostné požehnání 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI DUBICKO. V pondělí 14. září, na svátek Povýšení Svaté-
ho kříže je od 12 hodin možnost adorace, která bude zakončena mší svatou v 19 hodin.   
  Všechny srdečně zvou farníci z Dubicka.
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 6/2009

ZPRÁVIČKY Z LETNÍCH AKCÍ LETEM SVĚTEM:
*  Začátkem prázdnin opět odstartoval Koncert lidí dobré vůle na Velehradě a tradiční pouť 
ke svatému Cyrilu a Metodějovi. Někteří mladí se akce zúčastnili jako dobrovolníci Maltéz-
ské pomoci, jiní doputovali na Velehrad jako poutníci.
*  Od 8. do 12. července proběhla v Brně Katolická charismatická konference, na které jsme 
měli i své zástupce z děkanátu. Byl to slet přednášek na různá témata o tom, jak se máme 
jako laici zapojit aktivněji do života církve. Například - jak máme Kristu vše odevzdat či jak 
se máme jako křesťané vzájemně milovat a chodit ve víře. Více informací najdete na www.pa-
vlas.signaly.cz
*  Letošní Antiochie se opět konala jak v Čechách, tak i na Moravě. V severních Čechách 
to byl Cvikov a na Moravě to byl Václavov u Bruntálu. Do „misijního díla“ se zapojilo pár 
mladých lidiček z našeho děkanátu. Všichni se vrátili nadšení a akci všem doporučují. Více o 
Antiochii na http://antiochia.cz/
*  Několik mladých z našeho děkanátu zavítalo i na 
Ukrajinu do farnosti otce Krenického Tjačiv u rumun-
ských hranic. Pomáhali vytrhávat třímetrový plevel na 
starém hřbitově a natírat plot. Další týden strávili choze-
ním po ukrajinských horách – poloninách. Brigáda byla 
zprostředkována prostřednictvím Ostravsko-opavské 
charity. 
Více informací na: http://www.shp-ukrajina.cz/brigady/historie-brigad/, www.ursus.cz 

CO SE PŘIPRAVUJE...
*  28. září - Národní Svatováclavská pouť a setkání mládeže se Svatým otcem ve Staré Bole-
slavi 
*  16. - 18. října 2009 - Škola partnerství v Rajnochovicích (více v rozhovoru s Aničkou a 
Dominikem)
*  23. - 25. října 2009 - Kurs animátorů v Rajnochovicích
 Více info o akcích na adrese: http://ado.cz/mladez , http://mladezabrehol.signaly.cz/

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ A SETKÁNÍ MLÁDEŽE SE SVATÝM OT-
CEM BENEDIKTEM XVI. VE STARÉ BOLESLAVI
 Přípravy na tuto velkou akci jsou v plném proudu. Pracují na ní tisíce dobrovolníků. Čím 
více nás z našeho děkanátu pojede, tím lépe. Celý areál vyrůstá na Proboštské louce za Starou 
Boleslaví.
 V pátek 28. srpna probíhal na televizi Noe pořad: „Kulatý stůl k návštěvě Svatého otce.“ 
A z úst P. Víta Zatloukala (ředitel sekce pro mládež při České biskupské konferenci) jedno-
značně zaznělo, jak tato akce bude probíhat. Začátek programu je už v odpoledních hodinách 
27. září bude zakončen nočním bděním. Přespání bude umožněno ve stanovém městečku, 
nicméně tyto informace jsou jenom pro ty, kteří nepojedou společně s mládeží z našeho dě-
kanátu.
 Začátek bohoslužby bude 28. září v 9. 45 hod. Na tuto mši jsou zváni všichni, nejenom 
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mládež, i když mladí lidé budou mít při této mši různé úkoly – čtení Písma svatého, přímluv, 
obětní průvod atd.) 
 Našemu děkánátu, a zvláště farnosti Štíty se dostalo velké cti, protože odtud budeme mít 
i svého zástupce – Pavla Waltera, který na mši bude číst přímluvu za Olomouckou arcidiecé-
zi. Nicméně budou tam i zástupci seniorů a mnoho dalších. Mnoho lidí se podivuje nad tím, 
proč chce Svatý otec promluvit ve Staré Boleslavi zvlášť (odděleně) k mládeži. Je to z toho 
důvodu, že když Svatý otec putuje po světě, tak na každém místě, ať už v USA, Francii nebo 
v Rakousku, má setkání s mladými a u nás tomu nebude jinak. Osobně si myslíme, že papež, 
chce také navázat na pontifi kát svého velkého předchůdce Jana Pavla II., který tuto tradici 
zavedl, a jistým způsobem oslovit i mladé, kteří jsou budoucností církve. Nicméně, rádi by-
chom upozornili, že poselství patřící mládeži, které pronese Svatý otec, nemá nic společného 
se mší svatou, protože bude řečeno, až po ní. 

ROZHOVOR:
 Letošní rok se uskuteční na Přístavu další ročník Školy 
partnerství, co to vlastně je a jak to probíhá? Zeptali jsme se 
Aničky a Dominika Kolčavových, kteří školu mají za sebou.
 Jste absolventi školy partnerství, doporučili byste to 
ostatním? A proč?
 Školu partnerství bychom určitě doporučili. Jednak těm, 
kteří s někým chodí a myslí to vážně, protože se tam o sobě 
dozví daleko víc, než by čekali. Také ti, kteří jsou sami určitě 
neprohloupí, když se přihlásí. Škola partnerství se nezabývá 
jen otázkou chození a manželství ale také povoláním. Navíc je 
asi nejlepší, když se člověk připravuje na chození ještě v době, 
kdy je ještě sám.
 Jak probíhá taková Škola partnerství?
 Škola probíhá asi tak, že se v pátek večer všichni sejdou u večeře a pak probíhá přednáš-
ka, kterou mají většinou nějací manželé. Témata jsou vskutku zajímavá a člověk se musí často 
zamýšlet sám nad sebou. O to víc, že pak každý dostane pracovní list, který vyplní a diskutuje 
ve skupinách. Celkem jsou za víkend tři přednášky, ale ne že by se jen přednášelo. V progra-
mu jsou i brigádičky, kde se hezky ukáže, jak ta vaše drahá polovička umí chytit za práci, pak 
jsou tu adorace, možnost zpovědi, mše... a to vše v krásném prostředí přístavu.
 Co se vám na škole partnerství nejvíce líbilo?
 Nejvíc se nám líbila upřímnost a otevřenost, s jakou dokázali manželé a kněží mluvit o 
svých problémech, které museli překonávat. Také spousta přátelství, která jsme tam mohli 
navázat. Ale asi nejvíc, že se náš vztah utužil a prohloubil.
 Děkujeme za rozhovor a přejeme hojnost Božího požehnání na Vaší společné cestě živo-
tem.   redakce

  

FARNOST VELKÉ LOSINY. SVATOVÁCLAVSKÁ ZÁBAVA. Farnost Velké Losiny Vás zve 
na Svatováclavskou zábavu, která se koná v sobotu 19. září 2009 v sále Termálních Lázní Vel-
ké Losiny, s.r.o, od 20.00 hod. K tanci i poslechu hraje skupina fh  music Olomouc.
Dále jsme pro Vás připravili: doprovodný program, bohatou tombolu, občerstvení a mnoho 
dalšího. Vstupné 90 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.
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Sbírka z neděle 6. září: Zábřeh 10.120; Jedlí 1.500; Svébohov 1.700; Zvole 4.260; Postřel-
můvek 680; Klášterec 1.670; Maletín 1.890 Kč, sbírky od Šubrtovy kapličky 5.000. Dary 
Zábřeh - na kostel v Hoštejně 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
PODĚKOVÁNÍ: Děkujeme všem, kteří přispěli v neděli 30. září svým fi nančním darem 
na opravu kostela sv. Barbory. Ať jim Pán odmění svým požehnáním. 
  Za občanské sdružení Dr. Alois Frank a Josef Klimek

LITURGIE MŠE SE SVATÝM OTCEM V NEDĚLI 27. 9. 2009 v Brně
MÍSTENKY NA SETKÁNÍ S PAPEŽEM SI MŮŽETE OD PÁTKU 11. ZÁŘÍ VYZVEDÁ-
VAT V ZÁBŘEZE NA FAŘE.
DOPRAVA ZE ZÁBŘEHA NA SETKÁNÍ SE SVATÝ OTCEM V 
BRNĚ SE JEVÍ JAKO NEJVÝHODNĚJŠÍ VLAKEM. Společný od-
jezd bude v 4.55 hod. ze Zábřeha osobním vlakem do České Třebové, 
kde přesedáme na Brno. Na hlavním nádraží v Brně budeme v 7.11 
hod. a kyvadlovou dopravou se přepravíme přímo na místo setkání. 
Samozřejmě, že spojů směrem na Brno jede více, a můžete si vybrat i 
jiný, podle vlastní úvahy. Pojedou i mimořádné vlaky. Na společnou 
cestu se těší P. Radek Maláč
PROGRAM:
8.00 muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Kantiléna Brno
8.40 nácvik společných odpovědí lidu ke mši
9.20 přílet Svatého otce Benedikta XVI. – projíždění v papamobilu a žehnání věřícím
10.00 MŠE SVATÁ
Mše svatá, kterou bude sloužit Svatý otec Benedikt XVI. v Brně, bude latinská. 
Celý areál bude ozvučen, na několika místech budou umístěny velkoplošné obrazovky tak, 
aby bylo ze všech sektorů dobře vidět.
Během vstupních obřadů a bohoslužby slova mše svaté s papežem Benediktem se budeme 
modlit Kyrie, Sláva a Věřím podle Josefa Olejníka, ordinarium č. 502.
Pro bohoslužbu oběti přelistujeme na latinské ordinarium Missa Mundi č. 509. Odtud se 
budeme modlit Sanctus (Svatý) a Agnus Dei (Beránku Boží).
Při mši svaté prosíme o klidnou a soustředěnou účast, po dobu bohoslužby nebudeme 
mávat prapory ani rozvinovat transparenty.
Všechny texty k liturgii budou uvedeny v brožurách, které dostanou poutníci spolu s mís-
tenkami. 

Ohlášky
V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze budou sezdáni:

v sobotu 19. září
Milan Horák ze Zábřeha a Eva Franková ze Sudkova


