
1

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

22. 8. 2010
Ročník XVII., číslo 33

21. 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

„Usilujte o to, abyste 
vešli těsnými dveřmi! 
Říkám vám: 
Mnoho se jich bude 
snažit vejít, 
ale nebudou moci. 

Lk 13,22-30

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; 
uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, 
aby uprostřed proměn tohoto světa 
naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. 
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 117   Jděte do celého světa a hlásejte evangelium
1: Iz 66,18-21                                       2: Žid 12,5-7.11-13                        Ev. Lk 13,22-30          

Ordinárium: Břízovo č. 503       příště Ebenovo
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý   24. srpna  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Pátek  27. srpna  Památka sv. Moniky
Sobota  28. srpna  Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Svatý Bartoloměj, vlastním jménem Natanael, byl jedním z dvanácti Ježíšových apoštolů.
Jeho vlastní jméno  bylo Nathanael (což znamená „Bůh dal“) a pocházel z Kány, galilej-
ského města severně od Nazaretu. A je tedy možné, že byl svědkem velkého znamení, které 
v Káni Galilejské Ježíš vykonal. (srov. J 2,1-11) Pravděpodobně byl blízkým přítelem apoš-
tola Filipa, který ho ke Kristu přivedl.
Jméno Bartoloměj je určitě rodové, protože je odvozené od slov Bar Tolmai – syn oráče 
(brázdy), což poukazuje na povolání jeho otce. 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH.
Úterý 24. srpna,  den svátku sv. Bartoloměje patrona děkanského kostela 
v Zábřeze, budou mít farníci ze Zábřeha i okolí možnost prožít v celoden-
ní adoraci. Po mši svaté v 9.40 hod. bude farní kostel otevřen k soukromé 
adoraci před vystavenou nejsvětější svátostí až do 18 hod., kdy adorační 
den farnosti zakončíme mší svatou.  Takto se duchovně připravíme na zá-
břežské patrocinium (svátek patrona kostela) a hody (poděkování za úro-

du, tedy požehnání tohoto roku), které oslavíme následující neděli 29. srpna.                                                                                                         
  P. František Eliáš 
 

ÚKLID KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE před zábřežskými hody bude ve čtvrtek 26. 
srpna od 8 hod. Prosíme o výpomoc muže i ženy.   P. František Eliáš

VÝSTAVU HISTORICKÉ NÁBOŽENSKÉ LITERATURY 
připravuje na hodovou neděli Farní muzeum Zábřeh. 
Návštěvníci,  kteří vystoupají v neděli 29. srpna od  9.30 do 
12.15 hodin do věže kostela svatého Bartoloměje, budou 
mít možnost zhlédnout například bohatě zdobené latinské 
misály ze sbírek zábřežské farnosti. K vidění budou též ol-
tářní tabulky nebo další liturgické knihy používané v minu-
losti při bohoslužbách. Výstava volně navazuje na výstavu 
Kancionály a drobná náboženská literatura, kterou Farní muzeum uspořádalo v minu-
lém roce. Bohoslužebné knihy budou ve Farním muzeu k vidění do konce roku.    
                                                          Za Farní muzeum Zábřeh Petr Krňávek

SCHOLA PICCOLA si vás dovoluje pozvat na koncert „Doteky srdcí se Srd-
cem“, který se uskuteční v sobotu 4. září v 19 hodin v zábřežském kostele sv. 
Bartoloměje. Během koncertu zazní skladby klasické, spirituálové, gospelové a 
mnohé jiné.                                                                               Barbora Hamplová

DUCHOVNÍ POBYT PRO ŽENY NA VELEHRADĚ. Hnízdo, mateřské a rodinné 
centrum Zábřeh připravuje v termínu od 6. – 11. 9. 2010 duchovní cvičení pro ženy. 
Exercicie se budou konat na Velehradě, v poutním domě Stojanov,  pod vedením  P. Lva 
Eliáše. Cena činí 2.000 Kč a zahrnuje ubytování a plnou penzi. Přihlásit se můžete na 
telefonním čísle 731626506 či e-mailové adrese lenka.hamplova@seznam.cz. 
  Lenka Hamplová
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V. SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI V ZÁBŘEZE 3.-4. září
Řád sv. Huberta se sídlem v Kuksu, vás co nejsrdečněji zvou na 
Svatohubertské slavnosti s tímto programem: 
V pátek 3. září v 18 hod. v zábřežském muzeu začnou slavnos-
ti vernisáží obrazů s mysliveckou tématikou Václava Nasvětila. 
Vernisáž zahájí Mužský sbor Řádu sv. Huberta ze Zábřeha a Tru-
bači Zábřeh. 
V sobotu 4. září v 8.30 hod. pokračuje slavnost troubením na 
náměstí – svoláváním k bohoslužbě.
Poté se v 9 hod. připojí ke Svatohubertským slavnostem Řím-
skokatolická farnost Zábřeh slavnostní mší svatou za živé i 
zemřelé lesníky, myslivce a jejich rodiny.
Svatohubertskou liturgii doprovodí Trubači Zábřeh a Mužský 
sbor Řádu sv. Huberta ze Zábřeha. 
Program v Katolickém domě začíná po skončení bohoslužby 

Hraje dechová hudba „Jedeláci“
Zvěřinové hody

Celodenní výstava trofejí africké zvěře
V 17. hod. vystoupení sokolníků

Od 18 do 22 hod. hraje country kapela Hubertus

VŘESOVÁ STUDÁNKA. Na závěr školního roku, v sobotu 
28. srpna ve 14.30 hod., bude pro poutníky slavena mše svatá 
na Vřesové Studánce v Jeseníkách. A za 14 dní na to, v sobotu 
11. září také ve 14.30 hod., bude na Vřesové Studánce slavena 
mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné.    P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM
 Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 26. srpna na Zábavné odpoledne s hudbou 

a tancem. Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALBATROS ze Šumperka. Začátek 
ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.

 V KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJE WIHANOVO KVARTETO. V pondělí 30. 
srpna se v Katolickém domě uskuteční koncert souboru, který se bezesporu řadí mezi 
špičková světová smyčcová kvarteta. Vznikl roku 1985 a nese jméno zakladatele České-
ho kvarteta Hanuše Wihana. V programu zazní skladby J. N. Hummela, V. Kalabise a F. 
Schuberta. Vstupné 60 Kč, děti 20 Kč, žáci a učitelé ZUŠ mají vstup zdarma. Začátek v 19 
hodin. Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

Ohlášky
Svátost manželství ve farnosti Spišská Nová Ves chtějí přijmout

Ondřej Kolář za Svébohova a Darina Diňová ze Spišské Nové Vsi
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – DOJDE SPÁSY KAŽDÝ, KDO JE V CÍRKVI? 
S odkazem na Lk 13,22-30

 Každý z nás by si měl uvědomit, s čím musí do budoucna po-
čítat. Zde se nám na prvém místě zřetelně rýsuje značně nemi-
lá perspektiva vlastní smrti. Zatímco zánik jsoucen živých i neži-
vých považujeme za defi nitivní, zánik člověka se stává ústředním 
problémem pro všechny náboženské i fi lozofi cké systémy. Co tedy 
bude po smrti?
 A případný život jednotlivce po smrti bude u každého stej-
ný, anebo se bude podstatně lišit? Dojde tedy spásy každý, kdo je 
v Církvi?
 Katechismus katolické církve nám dává stručnou a jasnou od-
pověď. Řádnou institucí, skrze kterou můžeme dojít věčné spásy, 
je církev katolická. Vyjadřujeme to slovem, je „samospasitelná“. To 
ale neznamená, že nebudou spaseni, za určitých podmínek, i lidé 
žijící mimo ni. 
 Vždyť Bůh-Stvořitel jistě neměl v úmyslu většinu svých tvo-
rů, „Božích dětí“ odloučit od sebe ve věčném zavržení. A proto 
je pravda, že mimo katolickou církev může být spasen, kdo žije 
mimo ni bez vlastní viny, hledá však upřímně pravdu, plní svědo-
mitě Boží vůlí a je posvěcen milostí Boží. Tak může být spasen ji-
nověrec i člověk nepokřtěný. Tedy miliardy lidí žijící mimo ni. Bůh 
ve své všemohoucnosti a moudrosti má jistě dosti prostředků vyjít vstříc lidem usilujícím 
o svou spásu.
 Naproti tomu však nedojdou spásy mnozí členové nekatolických církví žijících v kato-
lickém prostředí, ba dokonce ani někteří členové církve katolické. Na straně jedné měli lepší 
a snazší možnost dosáhnout blaženého cíle, na druhé straně však Bůh od nich žádá více věr-
nosti, více upřímnosti, více snahy i větší oběti.
 Předně nedojdou spásy ti, kteří zmaří účinky svého křtu. Jak široké a různorodé je dob-
ro křtu, které stojí na počátku cesty k věčné spáse, tak mnoho je příležitostí a činů, které toto 
dobro maří. Jedním slovem se tak děje skrze těžký hřích. Ten sám o sobě není ještě tou nej-
větší katastrofou. Aby křesťané, kteří upadli do těžkého hříchu, měli možnost nápravy, vybavil 
Pán Ježíš svou Církev svátostí pokání (smíření). Ale ani možné nepřijetí svátosti smíření ne-
musí být defi nitivním zavržením. Církev učí, že když člověk s těžkým hříchem, který skutečně 
nemá příležitost přistoupit ke svátosti smíření zemře, bude Bohem přijat, ale pod podmínkou, 
že upřímně litoval svých těžkých hříchů z lásky k Bohu. Tuto lítost nazýváme lítostí dokona-
lou.
 Jestliže v době totality byli často upřímní věřící v Krista a církev terčem útoků a to bylo 
pro mnohé důvodem k jejich vystoupení z církve, dnes nehrozí žádné přímé uvěznění za víru, 
a přece je tato „klidná, svobodná, demokratická doba“ nebezpečnější než ta minulá. Povstá-
vá v národě a vůbec v Evropě nové náboženství a to: sekularismus, relativismus, ateismus... 
Ti, kteří jej přijímají jako svůj životní program, vnitřně odpadli, jsou daleko od Krista a jeho 
církve. Je přirozené, že v tomto stavu nemohou dojít věčné spásy. „Nemůže mít Boha za Otce, 
kdo by neměl církev za svou matku“(sv. Cyprián +258). „Kdo se odlučuje od církve, odlučuje 
se od Krista“ (4. sněm lateránský r. 1215).
 Věčná spása ve společenství samého Boha, Panny Marie, svatých a našich drahých, kteří 
nás na věčnost předešli, je ve svých důsledcích největší Boží dar a naše nejdůležitější HOD-
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NOTA, o kterou ale také musíme sami usilovat. Buď za to Bohu chvála, dík i prosba, aby těch-
to kandidátů věčné spásy bylo co nejvíce.
 Přesto všecko, spása nás lidí je velkým Božím tajemstvím. Pravdou však je: Je třeba i naší 
spolupráce s Bohem, snahy dosáhnout svého věčného cíle a to i za cenu různých obětí. Kdo 
chce z vrcholu Tater obdivovat kouzlo vycházejícího slunka, musí se namáhat, ale dostane 
i následnou radost jako odměnu. V tomto smyslu také mluví Ježíš v dnešním evangeliu, jak jej 
uvádí Lukáš 13,22-30.  
 Překážkami na cestě k spáse jsou velká pokušení: smilství, pýcha, nepřátelství, hněv, 
chamtivost, pohodlnost, nepraví proroci, sekularizace a podobné ismy dnešní doby, ale i se-
beklam, kterým člověk sám sebe šálí, když zapomíná, že k věčnému spasení nestačí jen přání 
a slova, nýbrž také dobré skutky. Připomeňme si slova Kristova z Horského kázání: „Blahosla-
vení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8).
 Slovo Páně o úzké cestě k životu a malém počtu těch, kteří po ní jdou, je samo o sobě jed-
ním z těch slov evangelia, v nichž je obsažena i hrozba. Ovšem při jiných příležitostech mluví 
Ježíš o velkém zástupu spasených. Uvážíme-li to, přijdeme k závěru: Slova Spasitelova nechtějí 
vyjádřit dogmatickou pravdu o počtu spasených, ale vyzývají k úsilí a snaze následovat Kris-
ta do Božího království. Nejenže je třeba sebrat všechny síly, ale nemáme ztratit ani okamžik 
a vytrvat s Kristem v jeho společenství tak, aby se stal středem našeho života. A především 
nikdy ho nenahradit žádnou modlou. 
 Spasení to je věčný blažený život v Království nebeském, kde je pro ty, kteří Boha milují, 
připraveno něco nesmírného, co ještě nikdo neviděl, o čem nikdo ještě neslyšel, co nikomu 
ani na mysl nepřišlo (apoštol Pavel 1Kor 2,9). Takové veliké spasení připravil lidem nebeský 
Otec a cestu k němu umožnil Ježíš Kristus.   P. Antonín Pospíšil

MYŠLENKY Z LISTU SVATÉHO JAKUBA
*  Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se 

osvědčí, dostane vavřín života, jejž  Pán zaslíbil těm, kdo 
ho milují. (Jak 1,12)

*  Kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá 
muži, který v zrcadle pozoruje svůj  vzhled; podívá se na 
sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. (Jak 1,23-24)

*  Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo nepro-
kázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem. 
(Jak 2,12-13)

*  Co je platné, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra  
spasit? Víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. (Jak 2,14, 17)

*  Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. (Jak 2,26)
*  Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v ti-

chosti, kterou dává moudrost. (Jak 3,13)
*  Kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má hřích. (Jak 4,17)
*  Buďte tedy trpěliví, až do příchodu Páně. Trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť pří-

chod Páně je blízko. (Jak 5,7-8)
*  Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba 

spravedlivého. (Jak 5,16)
*  Zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka 

od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. (Jak 5,19-20)
Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.
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HAITI POČTVRTÉ A NE NAPOSLED?
 Není to tak dávno, co jsem se mohl ve Farních 
informacích podělit o své zážitky z Haiti, kam 
jsme dopravovali vozidlo Praga V3S. Co jsem pa-
trně v článku a možná ani nahlas nikomu neřekl, 
bylo, že jsem si v duchu slíbil, že už na Haiti ni-
kdy nepojedu. A měl jsem pro to mnoho důvodů. 
Mimo jiné jsem tak nějak cítil, že jsem v této věci 
udělal, co mi bylo dáno udělat. Osobně jsem pak 
byl z těchto cest unavený. Není to přece jen jedno-
duchá země. Ale člověk míní, Pán Bůh mění…
 Neuplynul ani rok a já jsem se na Haiti vydal 
počtvrté. Byla to výzva Charity – jsi schopen přinést svědectví po ničivém zemětřesení 
o naší práci a o tom na co jsou využity peníze dárců? Dlouho jsem bojoval s tím, zda 
se chci vrátit do chudé země, která je nyní ještě více zničená a zdevastovaná. Na druhé 
straně jsem chtěl sám vidět, co dělají přátelé a co se tam děje.
 Oknem letadla jsem netrpělivě vyhlížel hlavní město. Pohled kopíroval známé po-
břeží, křivku zátoky Baie De Henne, přístav Gonavies. Nyní jsem čekal na výjev z apo-
kalypsy- zničené Port au Prince. Město však vypadalo z výšky jako obvykle. Jen zkušený 
pozorovatel by si všiml tak nějak nakřivo stojícího prezidentského paláce a stanových 
městeček, která byla prakticky všude.
 I cesta z letiště vypadala normálně, kdyby hned za ním nezačínal obrovský stanový 
tábor. Přesto jsem si v duchu říkal: „Ono se toho tolik nestalo, jak se říká v televizi!“
 Nebyla to pravda. První dojem byl zcela mylný. Teprve následující dny jsem si uvě-
domil, jaký rozsah měla katastrofa a kolika lidí se dotkla. 
 Při všech předchozích cestách na Haiti jsem bydlel ve Villa Manresse, kterou kdysi 
postavili, a to dost důkladně, jezuité. Když jsem stál před tím, co z ní zbylo (tedy nic), 
byl to můj osobní dotyk se zkázou, která potkala Port au Prince.
 Viděl jsem nemocnice, kostely a školy zcela srovnané se zemí. Bydlel jsme něko-
lik dní v hotelu Montana – nebo spíše v tom, co z něho zbylo. Nade mnou trosky, pode 
mnou trosky, mezi tím nepoškozené apartmenty.
 Postupně jsem se seznamoval s prací Charity ČR i ostatních humanitárních organi-
zací. Charita na mě udělala největší dojem. Byla jednou z prvních na místě a díky me-
zinárodním vazbám byla od počátku zcela akceschopná. Jezdil jsem díky tomu s pra-
covníky Charity ČR, ACHO, ale i německé, rakouské, mexické či francouzské Charity 
na místa, která by byla jinak velmi nebezpečná. Poprvé jsem se odvážil do centra City 
Soley, nejnebezpečnějšího slamu Haiti a možná i na západní polokouli. V místní škole 
jsem se ale cítil naprosto bezpečně. 
 A tak jsem tři týdny chodil po zničeném Port au Prince a městu Leogane. Do Baie 
De Henne jsem se nedostal. Přijel za mnou ale Wilson, adoptivní syn, který mi podal 
alespoň zprávy co se děje ve vesnici. Myslím, že Bai de Henne se zemětřesení zcela vy-
hnulo (otřesy samozřejmě cítili všude a i já jsem je několikrát zažil během pobytu). Lidé 
ve vesnici sklízí jen sekundární dopady katastrofy, což je zejména migrace obyvatel do 
méně postižených oblastí.
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Ve čtvrtek 26. srpna oslaví 80 roků 
paní Ludmila Janků 
a v pátek 27. srpna oslaví 70. narozeniny 
paní Anna Cinková.
Hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie jim přeje
Společenství živého růžence a farníci z Jedlí.

 A na závěr celkový dojem: Poprvé se mi na Haiti 
stalo, že bych ve slamu potkal známého, který znal lidi 
z ČR, znal otce Romana a hlásil mi, že ho v hlavním 
městě několikrát viděl s pragovkou. Teprve teď jsem si 
uvědomil, že to co začalo někdy v roce 2004 v děka-
nátu Zábřeh, se velice moc a úspěšně rozrostlo. Dnes 
je pomoc Haiti zcela zřejmá, výrazná a mezinárodní. 
My ze Zábřežska jsme ale byli u toho již dávno, když 
to všechno začínalo. Z posledního pobytu snad znova 
vznikne televizní dokument.

Haiti je určitě zemí, jejíž lidé přirostou k srdci. Pro 
jistotu již neříkám, že tam nikdy nepojedu.        

Martin Strouhal

NOVÝ DVOULETÝ CYKLUS VZDĚLÁVÁNÍ. 
 Studijně-formační kurz Sekce pro mládež ČBK trvá dva roky a zahrnuje čtyři týdny 
v roce, z nichž dva týdny jsou duchovní cvičení, které obvykle vede někdo z biskupů. 
Cílová skupina kurzu: laici pracující s mládeží, , pastorační asistenti, laičtí pastorační 
pomocníci, absolventi diecézních kurzů pro animátory apod. 
Cíle kurzu: prohloubení odbornosti (vzdělávání i formace) pracovníků především 
s ohledem na diecézní pastoraci mládeže a příprava dalších těchto pracovníků pro bu-
doucnost. 
Kurz je zakončen zkouškami. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování speci-
fi ckého vzdělávání a formace.
Nadstavbový vzdělávací program je nedílnou součástí kurzu. Je nabídkou pro ty, kdo již 
základní kurz absolvovali, ale chtějí dále prohlubovat své znalosti. Nadstavby se konají 
jednou za rok a jsou monotematické. 
Nový dvouletý cyklus otevíráme prvním týdnem 10.–15. 10. 2010. 
Podmínky pro přijetí do kurzu:
–  ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání 
–  zájem o práci s mládeží
–  doporučení biskupa, ředitele diecézního centra mládeže, duchovního správce far-
nosti nebo představeného. 
Přihlášky na kurz zasílejte na adresu: SEKCE PRO MLÁDEŽ ČBK, Th ákurova 3, 
160 00 Praha 6 – Dejvice, tel.: 220 181 739, e-mail: mladez@cirkev.cz. Základní informa-
ce najdete také na http://sfk .signaly.cz. Zájemcům zašleme podrobnější informace.
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SV. BARBORA ZÁBŘEH, O.S. INFORMUJE

Zpráva o postupu prací při rekonstrukci kostela
Sv. Barbory v Zábřeze v roce 2010

 Třetí etapa prací na kompletní opra-
vě a celkové obnově kostela byla zahájena 
na počátku měsíce května letošního roku 
– přinášíme informaci o postupu prací a o 
jejich stavu ke konci měsíce srpna.

Rekonstrukce staré sakristie
 Vzhledem ke stavu degradace omítek 
zdí a stropního podhledu a narušené sta-
tice bylo nutné tyto omítky odstranit. Při 
tom se zjistilo, že dřevěný stropní podhled 
a nosné trámy jsou totálně ztrouchnivělé 
a navíc napadené červotočem. Byly proto 
zesíleny krovy a nosné trámy stropu na-
hrazeny novými. Střecha byla následně 
pokryta měděným plechem fi rmou RA-
TAJ – střechy.
 Do sakristie byla přivedena vodovod-
ní přípojka, provedena kompletní vodoin-
stalace a příprava pro montáž zřizovacích 
předmětů sociálního vybavení.
Současně bylo nutné zajistit pro jejich špatný stav opravu dřevěných zárubní a dveří do 
presbyteria. 
 Pod vedením pana Tempíra byla svépomocí provedena přeložka elektroměrového 
rozvaděče a dokončena elektroinstalace sakristie.
 Následně byly obnoveny vnitřní omítky a stropní podhledy. Před dokončením jsou 
vnitřní dlažby a obklady.

Přístavba nové sakristie
 Po téměř dvou letech se podařilo zajistit veškerá stavební povolení a souhlas památ-
kářů s přístavbou nové sakristie ke kostelu sv. Barbory tak, jak bylo plánováno již v roce 
1992.
 Tento objekt je téměř před dokončením a vytváří zrcadlový pohled shodný s pů-
vodní sakristií.
 Dodavatelem stavební části je pod vedením Ing. Hrdiny fi rma STAVREL Hanušo-
vice.
Je dokončen průchod z presbyteria do nové sakristie a připravuje se položení dlažby.
Předpokládáme, že všechny stavební práce budou dokončeny do konce srpna. 
 Pod organizačním dohledem Ludmily Macákové z Charity nám pomáhají také ne-
zaměstnaní spoluobčané, kteří odvedli veliký kus práce při výkopových pracích a úkli-
du stavební suti.
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Co nás ještě v letoš-
ním roce čeká
Ve výrobě jsou zá-
rubně a dvéře z ma-
sivu dub pro původ-
ní a novou sakristii. 
Je dokončen podhled 
kůru a ve fázi do-
končování je zábra-
dlí kůru. Následně 
je plánována opra-
va dlažby kostela po 
té výmalba interié-
ru kostela , obnova 
parapetních plechů 
oken do mědi a ven-
kovní nátěry. Další 
částí oprav kostela je restaurování pískovcového ostění vchodových dveří a osazení 
těchto vstupů novými dveřmi, které máme vyrobené od loňského roku. Jsou rozpraco-
vány restaurátorské práce na obnově architektury obrazu sv. Barbory, vlastního oltářní-
ho obrazu a restaurování dvou velkých andělů, kteří tvoří nedílný oltářní celek. 

Financování projektu obnovy kostela
 Vzhledem ke složité fi nanční situaci v České republice byly pozastaveny přímé do-
tace Ministerstva kultury na opravy památek. Pro občanské sdružení se jedná o výpa-
dek fi nančních prostředků ve výši 122 tis Kč. 
 Prozatím jsme byli nuceni pozastavit restaurování svatostánku a malých andělů, re-
staurování bočních oltářních obrazů a instalaci elektronického zabezpečovacího systé-
mu. Pro případ, že se nepodaří zajistit další fi nanční prostředky bude rozhodnuto o od-
kladu venkovních nátěrů a spolu souvisejících prací na příští rok.

Děkujeme touto cestou všem zá-
břežským farníkům a ostatním 
příznivcům za nezištnou fi nanč-
ní a materiálovou pomoc, ale 
také za dobrou radu a ochotné 
ruce pomáhající realizovat ten-
to náročný a nelehký úkol.
 Upřímné Pán Bůh zaplať

Za občanské sdružení 
sv. Barbora Zábřeh, o.s.

Dr. Alois Frank za řídící výbor,   
Josef Klimek za dozorčí radu



10

ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 15. srpna: Šanov 2.284; Písařov 742; Jakubovice 2.006; Moravský Kar-
lov 210; DARY: Písařov 3.000. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: v neděli 29. srpna mše svatá v Červené Vodě v 17 hod. 

POUŤ KE CTI SV. JOSEFA KALASÁNSKÉHO. V neděli 29. srpna na 9.00 hod. jste 
všichni srdečně zváni na poutní mši svatou ke cti sv. Josefa Kalasánského do Morav-
ského Karlova.

FARNÍ „TÁBORÁKY“. Otec Radek zve všechny k posezení u 
táboráku. Pro děti bude připraven zábavný program, mimo jiné 
lukostřelecký turnaj Robina Hooda (mohou se zúčastnit i tatín-
ci). Táborák bude v Písařově ve čtvrtek 26. srpna od 16.30 hod. 
na faře a v Červené Vodě v sobotu 28. srpna od 16.30 hod. S se-
bou dobrou náladu, něco na opékání, pití bude zajištěno. P. Radek Maláč

LOŠTICKO    LOŠTICKO    LOŠTICKO

„SVÍTÁNÍ“ v Lošticích. V rámci 36. ročníku Mo-
helnického dostavníku Vás jménem pořadatele, Ali-
gátora a jeho týmu srdečně zveme v pátek 27. srpna 
2010 v 19 hod. do kostela sv. Prokopa v Lošticích 
na setkání s kapelou SVÍTÁNÍ. V prostorách naše-
ho chrámu představí brněnská kapela po vedením 
Jirky Fadrného kvalitní muziku pro uši i pro srdce. 
Po dlouhém čase se na koncertu rozezní také vio-
loncello pod rukama Terezie Fadrné, akordeon Petra 
Sedláka a snad poprvé také cimbál, za který usedne 

Laďka Hetmerová. Vstupné je dobrovolné. Po skončení koncertu budou k zakoupení 
CD nosiče, zvlášť s jejich posledním albem „Quo vadis, Angelina?“ Přijďte! Těší se na 
vás „Svítání“ a všichni, kdo koncert připravovali.

PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme Spolku Metoděj a zvláště paní Hedrichové za perfektně 
připravený výlet na Dlouhé Stráně (v pondělí 16.8.2010) .   účastníci z Loštic

Sv. Bernard z Clairvaux (1090 - 1153) o Panně Marii: „Ponížeností Maria Boha při-
táhla, čistotou ho počala a láskou navždy objala.“ Ano, tobě Matko všech národů s dů-
věrou poroučíme celé lidstvo s jeho úzkostmi a nadějemi...!   P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 15. srpna: Štíty (bude uvedeno příště); Cotkytle 530; Horní Studénky 
1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.     P. Stanislav Suchánek

FARNÍ DEN. Přijměte pozvání na farní den, který se bude konat v neděli 29. srpna 2010 
od 14 hod. na farním dvoře ve Štítech. Farníky z farností Štíty, Cotkytle a Horních Stu-
dének zvou P. Stanislav Suchánek a pastorační rady farností.
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POSTŘELMOVSKO      POSTŘELMOVSKO

SLAVNOST V SUDKOVĚ. V sobotu 28. srpna v 11 hod. požehná 
otec arcibiskup Jan Graubner v sudkovské kapli při bohoslužbě 
obecní znak a prapor. 
Všichni jste zváni na mši svatou i na další program obecní slav-
nosti (od 10 hod. výstava obecních kronik, fotografi í, kronik místních 
složek a školy; otevřena bude hasičská zbrojnice. Od 10.30 hod. zpí-
vá ve farním kostele polský pěvecký sbor z Glucholaz. Odpoledne ve 
14.45 požehnání občanům a po bohatém programu ve 22 hod. zakon-
čení slavnosti ohňostrojem. 

SETKÁNÍ KATECHETŮ na faře v Postřelmově bude ve čtvrtek 26. srpna od 19.30 hodin.  
  P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 15. srpna: Lubník 1.020; Tatenice 950; Hoštejn 2.200; Kosov 420; Koruna - 
pouť 560 Kč. Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH. V sobotu 28. srpna v 18.30 hod. bude v Lubníku slavena mše 
svatá s nedělní platností. Bohoslužby ve farnostech v neděli 29. srpna: Kosov 7.30; Hoštejn 
8.45; Tatenice 13.30 hod.
 

FARNÍ DEN V TATENICI. V sobotu 28. srpna jste srdečně jste zváni na již tradiční farní 
den. Začneme mší svatou v 13.30 hod., po ní jste zváni na farní dvůr k posezení, hrám a zá-
bavě. Občerstvení zajištěno.  P. Jaroslav Přibyl

POVODNĚ V ČECHÁCH. Papež Benedikt XVI. osobně přispěje darem 25.000,- € na po-
vodně, které v minulých dnech zasáhly severní Čechy. Svatý otec tak reaguje na žádost lito-
měřického biskupa, který jej oslovil dopisem minulý týden ve čtvrtek. Finanční dar papeže 
bude rozdělen mezi potřebné prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice. 
 „V našich zeměpisných šířkách se jedná o bezprecedentní událost,“ zdůrazňuje gene-
rální vikář P. Stanislav Přibyl. „Z toho je vidět, že církev nestojí při těchto živelných kata-
strofách stranou, ale že je od počátku v centru dění a pomáhá. Pomoc je určena všem lidem 
postiženým povodní, není to pomoc církve sobě samé,“ dodal. Dalšími dárci, kteří přispěli 
postiženým bleskovou povodní v severních Čechách, je Fond německých katolíků Renova-
bis, který věnoval 30.000,- €, Arcibiskupství pražské 250.000,- Kč, Česká biskupská konfe-
rence 100.000,- Kč. Na charitním kontě je zatím 2 420 410,- Kč.  Tiskové středisko ČBK

NABÍDKA CELOROČNÍHO LEVNÉHO UBYTOVÁNÍ V KAPU-
CÍNSKÉM KLÁŠTEŘE V PRAZE NA HRADČANECH. Ubytová-
ní je určeno pro studenty a skupiny mládeže. K dispozici jsou 2 šes-
tilůžkové pokoje, 1 osmilůžkový pokoj a 1 dvanáctilůžkový pokoj. 
Sociální zařízení jsou splolečná na chodbách. Dále je možné využít 
společenskou místnost s kuchyňským zázemím pro přípravu jed-
noduchých jídel. Cena za ubytování je 200 Kč za osobu a noc ve 
vlastním spacáku nebo 300 Kč za osobu a noc na posteli s lůžko-
vinami.

Další informace a kontakty lze nalézt na www.kapucini.cz.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 15. SRPNA: Zábřeh 8.294; Jedlí 1.200; Svébohov 5.500; Klášterec 2.450; 
Zvole 3.380 Kč. DARY – Zábřeh: na povodně 1.500; na Haiti 200 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

SBÍRKA na opravu kostela sv. Barbory se uskuteční o zábřeských hodech v neděli 29. srp-
na. Ministerstvo kultury nám v rámci celostátních úspor snížilo dotaci téměř na nulu, takže 
prosíme farníky o fi nanční dary.  Za občanské sdružení Svatá Barbora Dr. Alois Frank 
 

36. Mohelnický dostavník® (26. – 29. srpna 2010)
Tradičně se bude konat o posledním prázdninovém víkendu. Vy-
stoupí zde více jak 45 skupin, bude přítomno i studio TELEPACE 
Ostrava, které kromě zajištění páteční večerní soutěžní projekce fi l-
mů bude přenášet i nedělní mši svatou (začátek v 7.30 hod.). Ta pak 
bude týž den dopoledne odvysílána na TV NOE (vystoupí schola 
Mohelnice a skupina Hrnek z Hlučína). 

Ve štábu Telepace bude přítomen i ředitel TV NOE P. Mgr. Leoš 
Ryška, SDB. 
 V sobotu 28. srpna 2010 od 21 hod. bude v autokempu Mo-
rava zapálen osadní táborový oheň v rámci tzv. „křesťanského 
potlachu“. 
 K Mohelnickému dostavníku® neodmyslitelně patří i dlouho-
letá účast Radia Proglas. Moderátor Milan Tesař bude mimo jiné 
uvádět i nedělní scénu Radia Proglas (skupiny: Nevermore&Kos-
monaut Brno, Zhasni Nový Bor a Pavlína Jíšová a přátelé).
 Navštíví nás i ředitel Radia Proglas P. Mgr. Martin Holík, který bude mít při mši 
svaté promluvu a na hlavní scéně v neděli 29. srpna 2010 dopoledne osobně předá i 
cenu Radia Proglas „Za krásu slova“. 
  Všichni jste srdečně zváni. Přijďte mezi nás – pořadatel Pavel Aligátor Nenkovský 
Bližší inf. na www.mohelnickydostavnik.cz nebo na aligator@mohelnickydostavnik.cz

DUCHOVNÍ VÍKENDY. Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás sr-
dečně zvou na nový cyklus duchovních obnov se sv. Augustinem. Setkání bude doprová-
zet stejnojmenný fi lm, který vznikl na podnět papeže Benedikta XVI. 

Duchovní obnova se sv. Augustinem I. „Chci Tebe, Pane, milovat 
a oslavovat Tvé jméno, protože jsi mi odpustil mé hříšné skutky“ ve 
dnech 11. - 12.9. 2010 a 16. - 17.10. 2010.
Program začíná v sobotu v 9 hod. mší sv. v bazilice Navštívení Pan-
ny Marie a pokračuje v Norbertinu. Zakončení v neděli ve 13 hod. 
Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 7.9.2010 (resp. 
11.10.2010): 
Přihláška na www.premonstratky.cz; e-mail: info@premonstratky.cz.
Duchovní obnova se sv. Augustinem II. „Jdi, neboť, jako že žiješ, 
stát se nemůže, aby syn takových slzí zahynul!“ pokračuje v listopa-
du a prosinci. Další části duchovní obnovy budou v roce 2011.


