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Ročník XVIII., číslo 36

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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V ROVENSKU.

Nejedná s námi podle 
našich hříchů 
ani podle našich vin 
nám neodplácí. 
Jak vysoko je nebe nad zemí, 
tak je velká jeho láska k těm, 
kdo se ho bojí. 
Jak vzdálen je východ 
od západu, 
tak vzdaluje od nás 
naše nepravosti...

Žalm 103

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 103  Hospodin je milosrdný a milostivý
1: Sir 27,33 – 28,9                           2: Řím 14,7-9                                       Ev: Mt 18,21-35

Ordinárium: Ebenovo č. 504         příště latinské č. 509 
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 13. září  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Středa 15. září Památka Panny Marie Bolestné
Pátek 16. září  Památka sv. Ludmily, mučednice

Tuto neděli 11. září slavíme hody v Rovensku. Hodová mše svatá v 8.30 a svátostné 
požehnání ve 14.30 hod. 
mAleTín. V kostele sv. Stanislava v Hynčině bude tuto neděli mše svatá v 15 hod. 
 V neděli18. září poputujeme do maletínského kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté 
v 15 hod.             P. František Elliáš

HAiTi bez nAděJe? 
 Česká televize uvede ve čtvrtek 15. září 2011 dokument 
o Haiti s názvem „Haiti bez naděje?“ navazující na práci Cha-
rity v této těžce zkoušené zemi. Padesátiminutový snímek o li-
dech z Baie de Henne, kteří mnohdy přežívají jen díky pomoci 
z Česka, připravil zábřežský filmař Martin Strouhal s tvůrčím 
týmem ostravského televizního studia. 
 Předpremiéra filmu se bude konat za účasti autorů 
v kině Retro tuto neděli 11. září v 10 hodin a odpoledne od 
16.30 hod. výtěžek z dobrovolného vstupného bude pouká-
zán ve prospěch dětí v baie de Henne.

SeTKÁní KATeCHUmenŮ. Katechumeni, kteří již vstoupili 
do přípravy na křest, se sejdou poprvé po prázdninách tuto ne-
děli 11. září v 15.30 hod. v Zábřeze na faře. P. František Eliáš

P.S. Další, kteří uvažují o přijetí svátosti křtu či biřmování, ať se hlásí na faře v Zábřeze. 

bibliCKÉ HodinY zahájíme po prázdninách v úterý 13. září v 17.00 na faře v knihov-
ně. Zváni jsou i noví zájemci, kteří by chtěli ve společenství číst a studovat Bibli.
   Jana Nováková

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 14. září ke společné 
schůzi děkanátní rady. Mši svatou budeme spolu s věřícími slavit v 9.40 hod. 
   P. František Eliáš 

ŽeHnÁní KŘíŽŮ 
o SvÁTKU PovÝŠení SvATÉHo KŘíŽe. 
Ve středu 14. září na svátek Povýšení sv. Kříže požehná P. Lev Eliáš 
OFM v 18 hod. kříž za Rovenskem „Na Homoli“. U kříže bude také 
slavena mše svatá. Info. Josef Šincl 777 284 002.
V Zábřeze v tentýž den 14. 9. požehná P. František Dostál v 19 
hod. kříž u cesty do Leštiny. 

PATRoCiniUm ŠUbRTovY KAPle. ve čtvrtek 15. září o pa-
mátce Panny marie bolestné bude u Šubrtovy kaple v 18.00 
hod. slavena poutní mše svatá.    P. František Eliáš
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děKAnÁTní PoUŤ do HoŠTeJnA. Srdečně Vás 
zveme na již tradiční pouť rodin do Hoštejna, která se 
uskuteční v sobotu 17. září. Pouť rodin a mši svatou 
chceme obětovat za naše děti, vnoučata a celé rodiny 
naší farnosti a vyprošovat pro nás všechny Boží po-
žehnání, ochranu a pomoc.
 Sraz pěších poutníků bude jako každoročně u Šu-
brtovy kapličky ve 12 hodin, odkud společně poputu-
jeme do kostela sv. Anny v Hoštejně. Mši svatou budeme společně slavit v 15 hodin. Tra-
sa pouti do Hoštejna je vhodná pro všechny věkové kategorie, včetně kočárků s nejmen-
šími dětmi. Po mši svaté nebude chybět opékání špekáčků (vezměte si s sebou) ani zába-
va pro malé i velké poutníky. Těší se na Vás a srdečně zve Hnízdo,

Mateřské a rodinné centrum a společenství Modlitby Matek

SvAToHUbeRTSKÁ mŠe SvATÁ. V sobotu 17. září v 9.00 hod. 
bude slavena v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze svatohubertská 
mše svatá. Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta řízený MgA. Ka-
rolem Ozorovským za doprovodu Trubačů Zábřeh vedených Lubo-
mírem Vepřkem provedou jako doprovod liturgie Svatohubertskou 
mši Es.dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa a zpívané ordiná-
rium dle Františka Macka. 

 Zároveň zveme všechny příznivce svatohubertských setkání nejen v sobotu 17. září 
do zábřeha, ale také v sobotu 1. října v 10 hod. do Prahy, do katedrály sv. Víta, kde sva-
tohubertské slavnosti letošního roku završíme s aricibiskupem pražským Dominikem 
Dukou. Slavnostní mši svatou doprovodí Trubači Zábřeh a Mužský pěvecký sbor Řádu 
sv. Huberta. Kdo se nebude moci do Prahy vydat osobně, má možnost sledovat slavnost-
ní bohoslužbu v přímém přenosu na ČT2.     Pavel Bartoš, ŘsH

P.S. Na Svatém Hostýně bude třináctou svatohubertskou pouť slavit s myslivci arcibiskup 
Jan Grabneur v sobotu 15. října v 10.15 hod. 

PoUŤ K PAnně mARii lA SAleTTSKÉ. V pondělí 19. září v den výročí zjevení Pan-
ny Marie v La Salettě bude v Svébohově v 18 hod. slavena mše svatá ke cti Panny Marie. 
Po skončení mše půjdeme ke kapličce zasvěcené Panně Marii La Salettské.  P. Lev Eliáš 

víKend PRo TÁTY S děTmi. Tátové s dětmi ve věku 5-12 let jsou zváni na dobro-
družný víkend „Expedice Annaberg III“, který se bude konat na Anenském vrchu poblíž 
Andělské Hory ve dnech 23. – 25. 9. 2011. Bližší informace a přihlášky na mailu osikora@
seznam.cz nebo na tel. 737 517 102.
     Za děkanátní centrum „Rodina v akci“ srdečně zve Ondřej Sikora

Ohlášky
V sobotu 24. září přijmou svátost manželství v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

Ing. Vladimír Novotný z Duban a Gabriela Leharová ze Zábřeha
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UČíCí Se CíRKev - ČlověK HledÁ SmYSl ŽivoTA
S odkazem na druhé čtení - Řím 14, 7 -9
 To, že křesťan nepatří jen sám sobě, je pro něho osvobozu-
jící. Právě to nám chce říci svatý Pavel ve svém dopise římské 
obci: „Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť 
žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy 
žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus 
umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živý-
mi.“
 Tváří v tvář pomíjivosti všech věcí, statků a hodnot zde na 
zemi a v čase, je otázka po smyslu života tou první a nejvážnější. 
Přesněji řečeno, měla by být... Z přirozených a časných hodnot 
vyššího rázu a důstojnosti není nic důležitějšího než správná 
odpověď na vzpomínanou otázku: Proč žiji? Kam kráčím? Co 
bude po smrti? Je věčnost? Je vskutku nebe a peklo? A je vůbec 
Bůh? Jaký smysl má utrpení? A mnohé další otázky.
 Ani velký Katechismus katolické církve na ně přímo neod-
povídá, anebo přesněji, přes svou usilovnou snahu nalézt odpovědi na tyto otázky, se mi 
to nepodařilo. Ani pod heslem „smysl života“.
 Odpověď na otázku jsem nalezl v Katolickém katechismu od Dr. Františka Tomáška 
pod nadpisem; Náš věčný cíl - nebe. A hned je tam uvedena i první otázka - k čemu jsme 
na světe? A dostáváme odpověď: „Na světě jsme, abychom sloužili Bohu a po smrti se 
dostali do nebe.“ A následuje široký rozbor této odpovědi, zvlášť rozbor pojmu sloužit. 
Co je to SLOUŽIT BOHU? Je to každá dobrá, spravedlivá činnost člověka ať na poli nebo 
v kuchyni, ve škole nebo v továrně, ve vědecké laboratoři nebo při kosmickém letu. Kaž-
dá poctivá činnost člověka je jeho spolupráce s Bohem. Ostatně hned na počátku lidstva 
dal Bůh člověku, tento příkaz: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte...
nad vším živým, co se na zemi hýbe!“(Gen 1,28)
 Ano, člověk má dotvářet ve světě svou pílí, inteligencí a prací, čemu dal Bůh základy a 
to tak, jako když architekt vypracuje plán domu, stavitel jej naplňuje a dělníci dokončují. 
Může být něco nedůstojného v takové službě Bohu? Vnášet do světa, do lidské společ-
nosti dobra hmotná a morální, k radosti své, k radosti Božího lidu, k oslavě Boží a věčné 
spáse člověka? A to platí pro každého poctivého pracovníka. 
 Je pravda, že všechno zde na světě je pomíjející: země, zvířena, rostlinstvo i člověk 
sám. A tak jediná důležitá otázka: Jak se k tomu všemu zachovat? je zodpovězena tím, 
co už jsme řekli. Poctivě sloužit Bohu. Ale v žádné službě, žádné práci tady na zemi ne-
nechat své srdce, jak nás upozorňuje sám Ježíš: „Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale 
svou duši zahubí? Aneb jakou výměnu dá Člověk za svou duši?“ (Mk 8,3). Proto nám Ježíš 
také radí neskládat si poklady na zemi, kde je rez a mol kazí, zloději vykopávají a kradou. 
Ale skládejte si poklady v nebi.(Srov. Mt 6,19-21).
 Člověk je společenský tvor, proto nemůže být smyslem jeho života vyžít se ve vlast-
ním sobectví i proti lidem samým. Štěstí je uskutečňování opravdu kladných hodnot, se 
srdce otevřeným Bohu i svým bližním. Tato jednota znamená žít z naděje, že tyto hodno-
ty, kterým jsme dali přednost, budou jako drahocenná perla či drahý poklad proměněny 
v blaženost života v Kristově království.
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 Co je pro nás nejdůležitější? Kristus za všechny lidi zemřel a všechny nás ponořil 
křtem do své smrti a vzkříšení. Nepatříme tedy sobě, ale Kristu.
 K hledání odpovědi o smyslu svého života nám prospívá rozhovor s lidmi k tomu 
oprávněnými a skutečností znalými - jako jsou zvláště kněží. Odpovědi na tyto důležité 
otázky můžeme najít také v knihách Písma svatého a vůbec v náboženské literatuře. Jsou 
to naši dobří přátelé a vůdci na cestě životem, zvlášť když je budeme podpírat modlit-
bou. Tak se staneme šťastnými nejen jednou na věčnosti, ale už zde na světě, jak to praví 
apoštol Pavel: „Tomu, kdo miluje Boha, všechno napomáhá k dobrému.“(Řím 8,28). A Ježíš 
k tomu dodává: „Blahoslavení, kteří Boží slovo slyší a zachovávají.“ (Lk 11,28). 
  P. Antonín Pospíšil

RoK KŘTU – zÁvAzeK lÁSKY AŽ K SebevYdAnoSTi .„Jest-
liže tedy já, Pán a Mistr jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden dru-
hému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako 
jsem jednal já.“ (J 13,14-15). Ježíšovo mytí nohou apoštolům je jed-
ním z předobrazů křtu. Petr proti němu protestuje, neboť je proti společenským pravi-
dlům. Ježíš mu vysvětluje, že jen ten, kdo „má podíl“ na tomto umytí, se může stát sou-
částí Ježíšovy sebeobětující lásky. Projev této lásky bezprostředně začíná právě tímto lás-
kyplným gestem: Mistr a Pán slouží prací otroka svým přátelům. K podobnému závazku 
milovat, i kdyby to mělo znamenat smrt, vyzývá všechny, kdo se s ním spojí v jeho smrti 
a zmrtvýchvstání křtem.   Převzato z kalendáře královehradecké diecéze

SoUTěŽ PRo děTi „znÁŠ evAnGeliUm?“ Od první neděle v září 
bude na stránkách Centra pro katechezi www.ado.cz/katechete mož-
nost zapojit děti do soutěže o hodnotné ceny, např. fresbee, pouzdro, 
hrací karty aj. Každý týden budeme losovat tři výherce z těch, kteří 
správně odpoví na soutěžní otázky či určí správně rozdíly na obrázcích. 
Na konci školního roku proběhne slosování z těch dětí, které soutěžily 
v nejvíce kolech, o deset Sony Playstation Portabel.  
 P. Jiří Kopřiva, biskupský delegát pro katechezi

SedmiKRÁSeK. V neděli 11. září při nedělní mši svaté v 8.30 hod. 
začíná opět Sedmikrásek pro děti. Rádi přivítáme pomoc – věk neroz-
hoduje.                                                                          Anička Hohnová 

PozvÁní do SPolČA. Ahoj! Opět bychom chtěli pozvat mládež do 
našeho malého spolča. Program se bude trošku lišit od minulých let, 
takže 9. září bude od 19.30 v Zábřeze v kostele pouze adorace pro mlá-
dež, 16. září bude normální spolčo v 19.30 na faře, 23. září bude na faře promítnut film 
„Misie“ a 30. září bude opět normální spolčo.      

Na shledanou se těší děcka a otcové František Dostál a Radek Maláč!

CviČení. HeJ HolA – lAĎKA volÁ. V pondělí 12. září 2011 – v 17 hod. v sále Ka-
tolického domu začínáme cvičit ducha i tělíčko. S leností se popereme aspoň maličko. Ať 
nedopadnem jak v písničce „Corila“, co stále přibírala kila a necvičila. Na všecky přebor-
nice se těší, výše uvedená cvičitelka 
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 8/2011

Milí čtenáři, prázdninám už definitivně odzvonilo a s příchodem nového školního roku se ve 
Farních informacích objevuje i zbrusu nové číslo ZaMlada. Jeho hlavním bodem budou Svě-
tové dny mládeže, kterých se zúčastnili mimo jiných i všichni redaktoři.

Sdm madrid 2011…
Letošní Světové dny mládeže v Madridu se staly v pořadí 26. setkáním Svaté-
ho otce s mladými z celého světa. Mottem těchto dnů byla slova apoštola Pavla: 
„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry!“ (Kol 
2,7). Do Španělska vyrazily „zakořenit“ téměř 2 miliony poutníků z různých 
koutů planety a společně s papežem Benediktem XVI. slavili svoji víru v Ježíše 
Krista. Mezi nimi byla i skupinka šestnácti mladých ze Zábřežska, vedená děka-
nátním kaplanem pro mládež, otcem Radkem Maláčem. Naše poutníky jsme poprosili o krátké 
svědectví z Madridu.

1. Co se vám na pouti nejvíce líbilo?
*  Radostná atmosféra, to že se na ulicích člověk zdraví s úplně cizími lidmi, všichni společně 
zpívají a usmívají se.
*  Na pouti se mi nejvíce líbil český dopolední program - katecheze, mše svaté, svědectví. 
Vládla tam příjemná atmosféra
*  Společné sdílení víry, a to od lidí ze všech koutů světa. Protože pokud vyjede mladý katolík 
z České republiky, tak na tomto setkání uvidí mnoho lidí společného vyznání, což ho dostatečně 
nakopne a řekne si: Aha, přece jenom nás není tak málo, jak se často u nás v kostelech tvrdí.
*  Být uprostřed společenství mladých lidí, vzájemné přijetí, sdílení se, jednota a láska, které 
jsem mohl zakoušet po celou dobu setkání i cesty.

2. Pouť do madridu musela být nepochybně také náročná, co pro vás bylo bě-
hem Sdm nejobtížnější?
*  Nejnáročnější pro mě byla asi jízda autobusem a déšť na letišti.
*  Asi den, kdy jsme šli na letiště a hledali jsme si mezi milionem lidí místečko pro sebe.
*  Cesty autobusem, které byly úmorné. A za druhé to byl spánkový deficit, vstávali jsme totiž 
jako Češi v 7 hodin a kvůli bohatému programu jsme chodili spát jako Španělé (dost pozdě)
*  Nejobtížnější pro mě byl přesun na letiště a vigilie se Svatým otcem. Organizace byla ze 
strany Španělů trošku zanedbaná, což je 
škoda. Mohla bych vigilii mnohem hlou-
běji prožít.
* Nejnáročnější asi bylo dokázat fungovat 
na 100% i při nedostatku spánku a celko-
vé tělesné únavě.
3. Čím vás Sdm obohatily? dopo-
ručili byste tuto zkušenost i ostat-
ním mladým lidem?
*  Světové dny mládeže jsou obohacují-
cí v tom, že se mladý člověk setká s lid-
mi, kteří vyznávají Krista stejně jako on 
a že v Něm hledají smysl svého života. Je 
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to taková posila pro život mladé-
ho křesťana, že není sám.
*  Uvědomil jsem si pomíjivost 
materiálních hodnot a soustředil se 
více na ty hodnoty věčné.
*  Vlastně až v Madridu mi do-
šlo, že důvod, proč jsem tam jela, je 
můj vztah s Kristem. On je živý, je 
tu mezi námi, chce se s námi setkat. 
A o tom je víra. O vztahu s Bohem 
a důvěře v Něj.
*  Já jsem si jel do Madridu pro 
odpověď, kterou jsem získal a již 
vím, že chci dodělat školu. Dále 
jsem pochopil, že nemám spolé-
hat na sebe, ale na Boha, a to víc než kdy před tím. A velmi děkuji našemu Pánu za to, že mi po-
slal do cesty lidi, kteří mi to od Něho vzkázali, aniž by o tom třeba věděli.
*  Tuto zkušenost bych všem doporučila, měla jsem možnost setkat se s různými lidmi, odliš-
ných názorů i přání. Upevnilo mě to ve víře a poznala jsem, jaký je opravdu Kristus.
*  V Madridu se mi podařilo více otevřít oči a vidět nejen rovně před sebe, ale taky kolem sebe 
a uvědomit si, že nežijeme sami sobě, ale pro Ježíše. Naučil jsem se dělat i malé věci s láskou 
a utrpení a oběti přijímat s radostí. Duch svatý působil a ukazoval, že jde i zdánlivě nemožné. 
Určitě doporučuji, jsou věci, které opravdu stojí za to a nemůžete je zažít nikde jinde.

Něco na zamyšlení…
 Často se setkáváme s výzvami k obrácení a změně života. Je ale vůbec možné změnit se 
k dobrému? V rozhodnutí „změnit se“ a „obrátit se“ bohužel mnohdy převládají zkreslené před-
stavy a přehnaný optimismus. Člověk by chtěl udělat mnohé úplně jinak. To, co v něm existu-
je, často nepovažuje za dobré. Mnohdy za dobrého nepovažuje ani sám sebe. Rád by se změ-
nil a přetvořil v někoho jiného. Něco podstatně jemnějšího oproti „změně“ přináší „proměna“. 
Proměňovat znamená vědět, že to, co již existuje, je dobré, ale že je to jen některými okolnostmi 
zaneseno. Proměna pak spočívá v očištění od všelijakých nánosů a umožnění růstu tomu, co je 
dobré a důležité. Proměna je klíčovým pojmem křesťanského života. Nedokáže sice hned vy-
mýtit všechny slabosti a škrtnout pokud možno všechny hříchy, nýbrž spoléhá na to, že všech-
no v nás může mít nějaký smysl. Že smysl může mít dokonce náš hřích, i když je zlem. A že Bůh 
s naším přičiněním v nás může a chce vše postupně proměnit, aby náš život mohl být plný krá-
sy Boží slávy. Naše hříchy a chyby mnohdy ukazují na poklad ukrytý v našich srdcích. Ukazují 
na obdarování, která do nás vložil Bůh a která využíváme nesprávným způsobem. Často totiž 
platí, že čím jsme od Boha obdarováni, tím jsme našemu okolí nejvíce prospěšní, ale zároveň se 
v této oblasti můžeme dopouštět nejvíce chyb a hříchů. V křesťanském životě nejde v prvé řadě 
o to, abychom se vlastními silami napravili, změnili a osvobodili od našich chyb a hříchů. Jde 
o to, abychom se obrátili k Bohu a postavili se před něj takoví, jací jsme a jak se cítíme. Bůh nás 
přece zná, stvořil a určil nás k naplněnému životu lásky a je vždy při nás. Je v našich radostech, 
ale i v našich temnotách, v našich ranách, v našich úzkostech a v naší prázdnotě. Nepotlačuje 
naši přirozenost, ani jakékoliv naše touhy, které do nás vložil. On nám pomáhá naši přirozenost 
kultivovat, rozvíjet a používat ve prospěch nás i druhých. Ve spojení s Ním můžeme být promě-
ňováni právě s naší povahou, s naší přirozeností a v naší současné situaci. Proměňováni k pl-
nosti života a plnosti radosti.  (Anselm Grün: Obrazy proměnění)



8

PozvÁní nA PoUŤ. Pouť je cesta za účelem návštěvy určitého 
poutního místa, které má nějaký náboženský význam. V symbolickém 
smyslu je pouť zároveň iniciačním aktem a úkonem odevzdání. Celý 
náš život je vlastně jedna cesta k jednomu cíli. Problém je v tom, že 
mnozí tento cíl neznají a mnozí na něj v každodenním shonu zapomí-
nají. Na pouť se vydáváme právě proto, abychom si ujasnili hodnoty, 
a to, kam náš život směřuje a kam by směřovat měl. Na poutích prosí-
me o pomoc v životních nesnázích a vyprošujeme požehnání pro sebe 
i své blízké. Na poutích také děkujeme, vždyť je pořád za co. Rodiny se 
opět vydávají na pouť, a to ke svaté Anně patronce žen, manželství, za 
požehnání dětí, šťastný porod… Poutníci ve svých srdcích ponesou nejenom radosti, ale také 
svá trápení, obavy a bolesti, které je tíží. A tak přejeme všem, kteří do Hoštejna připutují, aby 
dokázali otevřít svá srdce a na přímluvu sv. Anny si vyprosili hojnost požehnání. Před soškou 
Pražského Jezulátka mohou poutníci projevit úctu k Dítěti Ježíši, která je dnes velice aktuální. 
Úctu, která mu umožňuje narodit se a žít v našem srdci duchovní dětství.   
  Za hoštejnské farníky L. Diblík 

Hnízdo mATeŘSKÉ A RodinnÉ CenTRUm zve rodi-
če a děti na pravidelné aktivity našeho centra, které probíha-
jí pravidelně od pondělí do pátku v dopoledních hodinách. 
Naše klubovna hnízdí na II. ZŠ Boženy Němcové v modrém pavilonu. Více informací na-
jdete na našich webových stránkách www.hnizdozabreh.cz. Těšíme se na setkání s vámi.

PoděKovÁní. Děkujeme všem sestrám Charity za obětavou a laskavou pomoc při ošet-
řování našeho tatínka Jindřicha Majstršína. Děkujeme kněžím zábřežské farnosti zvláště 
P. Lvovi, za duchovní podporu. Děkujeme všem, kteří nás provázeli modlitbou v těžkých 
chvílích. Děkujeme všem, kteří doprovodili tatínka na poslední cestě. 
 Všem Pán Bůh zaplať.  dcera Ludmila Bezděková

farnost svébohov      farnost svébohov

dRAKiÁdA. Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny pří-
znivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na 
XII. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná v neděli 18. září 2009 od 
14.00 hod ve Svébohově „na padělku“ (pole u silnice ve směru na Ro-
vensko). Soutěží se v kvalitě zpracování „domácích“ draků a v létání. Le-
tová soutěž je otevřená i pro „kupované“ draky. Kromě hlavní „dračí“ sou-
těže budou odpoledne probíhat klání v doprovodných disciplínách (hod 

polenem, hod válečkem), kanadský dřevorubecký závod! Občerstvení (včetně tradičních 
bramboráků) je zajištěno.   Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

PozvÁnKA nA KonCeRTY. Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v rámci Hudebního 
festivalu: 
*  v sobotu 17. září v 16 hodin na obecním úřadu koncert „Francouzská hudba v promě-
nách staletí - Od královny Marie Antoinetty, k barvám impresionismu“. Hrají: Žofie Vokál-
ková flétna a Zbyňka Šolcová harfa.
*  v neděli 25. září v 16 hodin na obecním úřadu - ZEMLINSKY QUARTET (František 
Souček – housle, Petr Střížek – housle, Petr Holman - viola, Vladimír Fortin – violoncello)
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KŘíŽem KRÁŽem Po HAiTi (3)
Po další noci, střídavě mezi polospánkem 
a bděním, ráno vstáváme a připravujeme 
si snídani. Já jsem dost unavený, protože 
při zdejším klima se nedá odpočívat ani v 
noci. Obzvlášť v hlavním městě. Večer jsou 

na každém rohu reproduktory s hudbou, a čím víc to 
řve, tím je to zřejmě lepší a zajímavější. Teplota venku 
je mezi pětadvaceti a třiceti stupni, ležíte na posteli, jste 
ospalí a unavení, je vám vedro, potíte se, vzduch se ani 
nehne. Pohybují s ním jen hladoví moskyti. Nakonec se 
postupně přece jenom trochu ochladí, zvuky utichnou 
a v okamžiku kdy usnete, začnou se budit ptáci, osli, kozy a jiná havěť. Všechno to po svém 
dává hlasitě najevo svoji radost z nastávajícího dne. Takže nakonec po úporné snaze ještě 
chvilku spát stejně vstanete a začnete nový den s vědomím, že bude nesnesitelné vedro, ať sví-
tí slunko anebo leje jako z konve. 
 Děláme si snídani, částečně z vlastních zásob a částečně už z nakoupených potravin a 
hned po snídani vyrážíme s Irenou do Sibert, kde pomohla Charita postavit úplně novou 
zděnou školu namísto původní, zcela zničené zemětřesením. Je to vcelku nedaleko od Port au 
Prince a nemáme pro tento den řidiče. Proto řídí Irena, která za svoje půlroční působení zná 
město dost dobře. Doprava je na Haiti pro Evropana, zvyklého na dodržování pravidel, dal-
ším šokem mezi mnoha jinými. Řekněme, že systém je mnohem „svobodnější“. Pokud se vo-
zidlo pohybuje pomocí své vlastní energie a má funkční klakson, znamená to, že je i technic-
ky způsobilé. Drobnosti, jako jsou například světla, směrovky, dezén na pneumatikách, zpětná 
zrcátka, kouřivost z výfuku, je-li jím auto vybaveno a mnoho dalších nedůležitých detailů – to 
nikdo moc neřeší a policii je to jedno. Pokud možno, nesmíte blokovat dopravu. Výsadní po-
stavení klaksonu mezi jinými doplňky má svoji logiku. Řidiči pomocí nich vyjadřují radost, 
vzájemně se zdraví, upozorňují na nebezpečí, dávají vám najevo, že vás vidí, sdělují ostatním, 
že vjíždějí do zatáčky nebo křižovatky a hodlají to udělat, ať máte přednost nebo ne. Dělají to 
s bezmeznou jistotou, že ostatní stihnou zabrzdit. Rovněž za doprovodu klaksonů nadávají a 
zbavují se nervozity a emocí. Počet jízdních pruhů je variabilní a mění se podle hustoty do-
pravy. Pokud se ve vašem směru v některém z virtuálních pruhů řítí někdo v protisměru, mu-
síte ve vlastním zájmu udělat myšku a nechat ho projet. Většinou má horší auto než vy, tak-
že případná škoda by byla mnohem větší na vaší straně. Navíc by vás zřejmě pronásledovala 
nutkavá představa, že byste to měli spravit. Překvapením pro mne bylo, že na rozdíl od minulé 
návštěvy, většina z Haiťanů už reaguje na červenou na semaforech. Pokrok se prostě zastavit 
nedá. Samostatnou kapitolou v dopravě jsou taxíky – takzvané taptapy. 

 Václav Keprt, pokračování příště

ČeSKÁ KŘeSŤAnSKÁ AKAdemie vÁS zve. Do Zábřeha zavítá 23. září 
2011 na přednášku evangelický farář z pražských Kobylis Miloš Rejchrt. Tento sta-
tečný a neohrožený bojovník proti totalitě byl brzy po absolvování Komenského 
evangelické bohoslovecké fakulty zbaven státního souhlasu, živil se jako topič, ale 
přitom skládal křesťanské písně, překládal, vedl folkovou skupinu Berani a dokon-
ce, jako disident byl v letech 1980-81 mluvčím Charty 77. Mnohým je znám i jeho starší bratr 
Luděk, také evangelický farář, spisovatel, autor křesťanských písní a her s náboženskou tema-
tikou. Nenechte si ujít dlouho připravované setkání se zralým duchovním člověkem.       
  Ing.Mgr. František Srovnal
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červenovodsko      červenovodsko
Sbírky z neděle 4. září: Červená Voda 2.198; Domov důchodců sv. Zdislavy 202; Mlýnic-
ký Dvůr 240; Písařov 881; Jakubovice 498; Dary: Červená Voda 1.000; Červená Voda – Haiti 
2190.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

v Ve čtvrtek 15. září v 18.00 bude setkání modlitebního společenství na faře v Červené 
Vodě.
v V pátek 16. září v 19.30 bude na faře v Červené Vodě setkání těch, kdo se připravují na 
přijetí biřmování i jiných svátostí.  P. Radek Maláč

lošticko      lošticko      lošticko

neTRAdiČní zÁvěR lÉTA v moHelniCKÉm ReGionU. 
Po avizované absenci desítky let trvajícího festivalu Mohelnický 
dostavník, se život v našem regionu ubírá v koloběhu času dál... 
Pro Vás, kteří nemáte možnost nahlédnout na webové stránky si 
dovolím vybrat některé postřehy na letošní absenci Dostavníku:
v „Aligátorovi děkuji a věřím, že příští rok MD opět přijede a 
nabere všechny příznivce této skvělé akce.” Pavlína Jíšová
v „Mohelnický dostavník že končí? To jakoby někdo řekl, že 
už nebude svítání... Na nádheru Mohelničáku se nedá zapome-
nout. Díky, Pavle za všechno, co jsi této muzice obětoval!” Vojta 
Kiďák Tomáško
v „Pavlovi přejeme brzké uzdravení a příští rok opět naplno 
do toho! Poutníci

v Milý Aligátore! Vyprošujeme Vám Boží pomoc a požehnání. Udělal jste tolik záslužné 
práce pro kultivaci české veřejnosti, že byste měl mít protekci shůry zajištěnou. Pro jistotu to 
tam nahoře připomeneme... “ RNDr. Jiří Grygar ( český astronom a astrofyzik, *1936)
v „Děkuji Pavlově rodině a Bohu za sílu v navštívení. Kéž jsou „Dostavnické prázdniny 
2011” pro Pavla časem regenerace sil ducha i těla!

Za všechny se na 37. Mohelnický dostavník 2012 těší
P. Pavel Kavec, kaplan Domu pastýřského

K PAmÁTCe SvATÉ lUdmilY – 16. září
„Chcete - li vychovat člověka, začněte jeho babičkou” – Victor Hugo ( 1802 – 1885 ). Za to, že 
máme sv. Václava děkujeme především Boží prozřetelnosti a babičce sv. Václava, sv. Ludmile. 
Děkujeme také za modlitby a oběti, Vám, statečné, křesťanské babičky... 

Ochranu Panny Marie Bolestné a sv. Ludmily všem vyprošují loštičtí pastýři.

mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko
Sbírky z neděle 4. září: Mohelnice 3.540 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                        P. Petr Šimara

mATeŘSKÉ CenTRUm oveČKA. Ve čtvrtek 8. září zveme maminky i děti 
na první poprázdninové setkání v Mateřském centru Ovečka Mohelnice. Se-
jdeme se tradičně na faře v Mohelnici v 9 hodin. Domluvíme se na progra-
mu a činnosti centra na další rok.  Více se dozvíte na internetových stránkách 
www.oveckamohelnice.estranky.cz.   Na setkání se těší Andrea Nevrlá
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farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 4. září: Lubník 720; Tatenice 920 ; Hoštejn 800 (dar 1.000); Kosov 660 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

blAHoPŘÁní. 
17. září oslaví své 97 narozeniny paní Veronika Holčáková z Koruny. 
Do dalších let jí vyprošujeme Boží pomoc a ochranu Panny Marie. 
Přejeme, aby jí zdraví sloužilo, a mohli jsme se s ní ještě dlouho setkávat 
v naší kapličce.  P. Jaroslav Přibyl a farníci

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 4. září: Štíty 2.080; Cotkytle 720; Horní Studénky 3.850 (sobotní slav-
nostní mše) 2.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

PozvÁnKA nA vÝSTAvU JiŘin v Kulturním domě v Herolticích tuto neděli 11. září 
od 13.00 do 16.30 hodin. K vidění bude přes sto druhů rostlin, po ukončení výstavy bu-
dou všechny květiny rozdány návštěvníkům. Doplňková výstava - drobné výrobky ze 
dřeva. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu varhan v heroltickém kostele.

FARnoST HoRní STUdÉnKY. Tuto neděli 11. září Vás zveme do kostela 
sv. Linharta v Horních Studénkách. Od 14.30 hod. se budeme modlit CESTU 
SVĚTLA a pobožnost zakončí svátostné požehnání.  
                                                                                       P. Stanislav Suchánek 

postřelmovsko      postřelmovsko

bibliCKÁ HodinA bude ve středu 14. září v 19.30 hod. na faře v Postřelmově. Všich-
ni jsou srdečně zváni. 

děKovAT zA ÚRodU budeme v neděli 18. září. ve všech farnostech při mši svaté.

v v v

FARnoST KlÁŠTeReC. Obec Vyšehoří pořádá v neděli 18. 
září v 10.30 hod. v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří benefiční 
koncert pro „uzdravení“ kaple FRANCOUZSKÁ HUDBA V PROMĚ-
NÁCH STALETÍ. Hrají: Žofie Vokálková - flétna a Zbyňka Šolcová – 
harfa. Vstupné dobrovolné. V rámci koncertu můžete přispět do dobro-
volné sbírky na nutné opravy kaple. Výsledek sbírky bude řádně zveřej-
něn. Těšíme se na Vaši přízeň a předem děkujeme.                 Pořadatelé

FARnoST zvole
Putování za Pannou marií Turzovskou v sobotu 17. září. Odjezd: Postřelmov 4.30; Zá-
břeh-Valová 4:45; Zábřeh ČSAD (Ráječek) 4.50; Zvole 5.10; Lukavice 5.15 hod. 
                                   Helena Pěničková tel. 608 311 469.
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Sbírky z neděle 4. září: Zábřeh 7.990; Jedlí 2.100; Svébohov 2.000; Klášterec 1.630; Zvole 
3.540; Postřelmůvek 500 Kč. dary: Zábřeh – na Somálsko 1.000; na kostel sv. Bartolomě-
je 1.000 Kč. Na likvidaci lepry 1.000 KčVšem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

vlAK JAnA PAvlA ii. v olomoUCKÉ ARCidieCÉzi. 
V září přijede do naší diecéze poutní „Vlak Jana Pavla II.“ Je to 
vlak, postavený v Polsku na jeho počest, který slouží k dopravě 
poutníků i jako pojízdná audiovizuální expozice, připomínají-
cí život a dílo prvního slovanského papeže. v olomouci bude 
otevřen od pátku 23. 9. do soboty 24. 9. od 9.00 do 17.00 hod. 
Při této příležitosti můžete navštívit i nově zrekonstruovaný Ar-
cibiskupský palác, kde Sv. otec pobýval v r. 1995 u příležitosti 
svatořečení sv. Zdislavy a sv. Jana Sarkandra.
 Přijeďte si prohlédnout vlak a jeho expozice a dát tak najevo 
zájem a podporu odkazu blahoslaveného papeže Jana Pavla II.  
  pozvánka z arcibiskupství Olomouc

modliTební moST. Předseda ČBK a arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka vy-
zval věřící všech farností, aby se v předvečer státního svátku sv. Václava, kdy skončí bo-
hoslužba v pražské katedrále a z Prahy vyjede slavnostní kolona s ostatky sv. Václava 
směrem ke Staré Boleslavi, spojili v modlitbě za náš národ a nechali vyzvánět zvony.
 v olomoucké katedrále se 27. září k mostu modliteb připojíme tak, že v 18 hodin 
bude slavena mše svatá na poděkování za blahořečení papeže Jana Pavla ii., při které 
budou slavnostně přivítány jeho ostatky, které katedrála získala. V závěru bohosluž-
by se pomodlíme modlitbu za národ a zazpíváme hymny.
 Věřící z blízkého okolí zvu do katedrály k uctění ostatků papeže, který naši diecézi 
dvakrát navštívil.  + Jan Graubner Olomouc, 

TEXT SPOLEČNÉ MODLITBY
Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko
- naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal
chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné
vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov
a veď nás, abychom žili
ve vzájemném porozumění a každý na svém místě 
po vzoru sv. knížete Václava 
zodpovědně konali svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
                                                                       Amen.


