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18. 9. 2011
Ročník XVIII., číslo 38

26. 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 DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE.

Ukaž mi své cesty, 
Hospodine,  
a pouč mě 
o svých stezkách. 
Veď mě ve své pravdě 
a uč mě,  
neboť ty jsi Bůh, 
můj spasitel,  
nepřestávám v tebe 
důvěřovat

Žalm 25

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím,
 že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; 
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali 
o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. 
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 25   Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.
1: Ez 18,25-28                                         2: Flp 2,1-11                                Ev: Mt 21,28-32
Ordinárium: Olejníkovo č. 502              příště Břízovo č. 503   
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 27. září  Památka sv. Vincence z Pauly, kněze 
Středa 28. září Slavnost sv. Václava, mučedníka
Čtvrtek 29. září  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
  Mše svatá v Zábřeze v 9.40 hod; v Postřelmůvku poutní mše v 17 hod.
Pátek 30. září  Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

oSlAvY SvATÉHo vÁClAvA
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.

modliTební moST. Předseda ČBK a arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka vyzval 
věřící všech farností, aby se v předvečer státního svátku sv. Václava, kdy skončí bohosluž-
ba 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. Také zvony 
sv. Bartoloměje se rozezní kolem 19 hodiny večerní. 

v olomoucké katedrále se 27. září, v předvečer slavnosti sv. václava k mostu mod-
liteb připojíme tak, že v 18 hodin bude slavena mše svatá na poděkování za blaho-
řečení papeže Jana Pavla ii., při které budou slavnostně přivítány jeho ostatky (lát-
ka oděvu nasáklá krví), které katedrála získala. V závěru bohoslužby se pomodlíme 
modlitbu za národ. (Jan Pavel II. olomouckou katedrálu dvakrát navštívil a mnozí jsme 
byli u toho.) 

V den slavnosti sv. Václava 28. září bude v olomoucké katedrále slavena mše svatá v 10.00 
hod. Ze Zábřeha se jí zúčastní kaplan P. František Dostál s ministranty. Zváni jsou ale 
všichni, kteří mají zájem se zúčastnit. 

mše svaté o slavnosti sv. václava ve středu 28. září: Zábřeh 8.30; Lukavice 8.00; Václa-
vov 9.00; Nemile 10.30; Svébohov 18.00 hod. 
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KAToliCKÝ dŮm
v SvATovÁClAvSKÝ bRAmboRÁK. Zveme všechny malé i velké ke společnému 
prožití svátečních chvil o slavnosti sv. Václava. Ve středu 28. září od 12 hodin Vám kromě 
tradiční „chuťovky“, podle které je akce nazvána, burčáku a bohatého občerstvení všeho 
druhu nabídneme i bohatou tombolu a příjemné melodie v podání dvojice Vašek a Jen-
da. Pro děti bude připraven skákací hrad, otevřena bude výstavka k 20. výročí Charity…
zkrátka a dobře PŘIJĎTE POBEJT. 
v  SPoleČnÁ věC je název koncertu slibujícího nevšední zá-
žitek. Ve čtvrtek 6. října v Katolickém domě rozezní Tomáš Pfeiffer 
vodnářský zvon. Zážitek z hudební produkce na tento netradiční 
hudební nástroj jistě umocní i parabolická filmová projekce. Za-
čátek v 18.30 hodin, vstupné 120 Kč. Vstupenky možno zakoupit 
v předprodeji v Infocentru na ČSA 1, tel. 583 411 653.  
                   Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

SvAToHUbeRTSKÉ SlAvnoSTi ve SvATovíTSKÉ KATedRÁle v PRAze.  
 V sobotu 1. října v 10 hod. bude v Praze, v katedrále sv. Víta slavena arcibiskupem 
pražským Dominikem Dukou svatohubertská mše, kterou doprovodí Trubači Zábřeh 
a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. Huberta ze Zábřeha. Slavnostní bohoslužbu můžete sle-
dovat v přímém přenosu na ČT2 od 10.00 hod.   redakce 

mAnŽelSKÉ veČeRY 2011. Děkanátní centrum Rodina 
v akci zve na kurz Manželské večery, určený pro všechny 
manželské páry, které chtějí pracovat na zkvalitnění a pro-
hloubení svého vztahu. Náplní osmi setkání je večeře při 
svíčkách, promluva na vybrané téma (základy vztahu, ko-
munikace, konflikty, odpuštění aj.), po které mají manželé 
příležitost si povídat o tématu večera i o důležitých otáz-
kách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Soukro-
mí každého páru je respektováno.
Večery budou probíhat od 17. října ve společenské míst-

nosti Charity Zábřeh, vždy od 19.00 do 21.30 hod. Přihlášky a bližší informace na tel. 
737517102 (manželé Sikorovi) nebo na mailu rodinazabreh@gmail.com. 

FARnoST SvÉboHov. Seniorům ve Svébohově začíná „nový školní rok“ v pondě-
lí 26.9.2011 v 17 hod. v klubovně OD. Letošní tema - Duch svatý a jeho dary. Jste zváni 
k hojné účasti.   Marie Šanovcová
v ADORAČNÍ DEN FARNOSTI je v úterý 4. října. Více v příštích FI. 

X. RoČníK FeSTivAlU dUCHovníCH FilmŮ v olomoUCi 29.9. – 2.10. – 
Film ve znAmení RYbY. Čtyři desítky dokumentů a hraných filmů, festivalový hos-
té, režiséři.
 z nabídky: v pátek 30.9.2011 ve 20 hod. bude v Olomouci v Kině Metropol promí-
tán film NENÍ VĚTŠÍ LÁSKY o životě sester karmelitek v Londýně. Na všechny akce je 
vstup ZDARMA. Více na: http://www.filmveznameniryby.info/fest.html



4

UČíCí Se CíRKev - lÁSKA K Sobě (s odkazem Flp 2, 1 – 11)
 Po lásce k Bohu přichází láska k sobě samému. Tuto lásku 
nám diktuje přirozený zákon lidství, neboť každá bytost přiroze-
ně touží po zachování svého života, člověk pak po věčném štěstí. 
U křesťana pak podle slov Páně – má být láska mírou lásky k bliž-
nímu, kterého máme milovat jako sebe sama.
 Správně sebe miluje, kdo spravedlivě dbá o své TĚLO. O tělo 
pečujeme pokrmem, nápojem, hygienou, lékařskou péčí, prací, 
odpočinkem, spánkem, ale i ušlechtilou zábavou, ochranou těla 
před nepřízní počasí a možností nákazy. Vše ale s mírou, aby tělo 
sloužilo ve zdraví a prospěchu člověku, ale také jeho rodině a vů-
bec společnosti všeho druhu. Tělem jako manichejci nepohrdá-
me, ale ani je nerozmazlujeme.
 Pokud církev katolická zdůrazňuje potřebu sebekázně a umrt-
vování, pak je to proto, aby to vyšší v člověku - duch, měl vždy 
vládu nad tělem. Nezdravé a nerozumné ničení těla - třebas i postem - mívá nezřídka ža-
lostné následky na duši, a vůbec na všechny životní hodnoty. Znavené a ztýrané tělo nebývá 
ochotným nástrojem ducha. A kromě duchovního, mravního a nadpřirozeného – co zmůže 
nemocné tělo udělat pro rodinu, obec, církev? Přiznejme si to – je pro nás jen zátěží. A pro-
to denně děkujme za dar zdraví, díky kterému můžete činit dobro. 
 Náš velmi učený profesor na gymnáziu to vyjádřil jasně: „Lepší zdravý osel než nemoc-
ný filozof.“ A mluvil z osobní zkušenosti.
 Člověk je skladba těla a duše. Můžeme říci: těloduše aneb dušetělo. V tomto dokonalém 
spojení dvou prvků, „je člověk opravdu obrazem Božím.“ (Gn 1,27) Být dokonalým obra-
zem Boha-Tvůrce je tedy Boží dar, ale i úkol. 
 Jestliže jsme poukázali na povinnost každého člověka pečovat rozumně o tělo a jeho po-
třeby, je třeba dodat, že podobně musíme pečovat i o DUŠI. O duši nesmrtelnou, o věčnou 
spásu v Boží blízkosti. Nutnost péče o naši nesmrtelnou duši vyjádřil Ježíš velmi naléhavě. 
Zavolal k sobě zástup lidí i své učedníky a takto k nim mluvil: „Vždyť co prospěje člověku, 
získá-li i celý svět, ale svou duši zahubí? Aneb jakou výměnu dá za svou duši?“ (Mk 8,36-37).
 První a základní péči o svou duši má Člověk projevovat MODLITBOU, rozmluvou duše 
s Bohem. Ústní modlitba je buďto soukromá nebo veřejná. Liturgická modlitba, to je mod-
litba jménem církve, je u kněží modlitba breviáře, denních hodinek, hlavně pak modlitby 
při mši svaté, ale i při udělování svátostí a svátostin; při svěcení a žehnání. Modlitba má 
být dýchání duše, každodenní, pravidelné. Kdo dýchá, žije, kdo nedýchá, je mrtvý. To platí 
v řádu časném, ale tím více v řádu nadpřirozeném.
 Jako tělo potřebuje hygienu, aby člověk byl zdravý, tak i duše potřebuje HYGIENU - osob-
ní čistotu. Té se nám dostává ve svátosti křtu a při osobním porušení čistoty duše pak ve svá-
tosti smíření, mimořádně úkonem dokonalé lítosti. Ve svátosti smíření se právoplatným roz-
hřešením kněze odpouštějí hříchy spáchané po křtu člověku, který jich litoval, vyznal se z nich 
a přislíbil dostiučinění, změnu života k lepšímu. Záležitost svátosti smíření řeší také 2. církevní 
přikázání „vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou v roce“. Ale přiznejme si, jak by to vy-
padalo s hygienou našeho těla, kdybychom se jen jednou v roce vykoupali?
 Duši nestačí jen modlitba a hygiena, ale třeba ji podobně jako tělo i živit. Výživou duše 
je SLOVO BOŽÍ podávané v kostele v liturgických čteních. Najdeme je ve slovech kazatele, 
v četbě dobré knihy, někdy i novin, časopisů, rozhlasu a televize. 
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 Duši však sytíme hlavně při přijímání EUCHARISTIE, kdy naši duši vyživuje Tělo 
a Krev Ježíše Krista pod způsobami chleba a vína. Opět to přikazuje třetí církevní přikázá-
ní: „Přijmout svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“. Ale opět zde, co se častosti týká, 
platí to, co v záležitosti svaté zpovědi: „Kdo jí, žije, kdo nejí, umírá.“ Mluví o tom sám Bož-
ský Spasitel: „Nebudete-lí jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí 
mé tělo a pije mou krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,54). Ano, kdo 
jí, žije, kdo nejí, umírá. Teď jen záleží na každém z nás, jak se k této životní zásadě postaví 
a ji naplní. Odpovědí je celá věčnost, šťastná, nebo bolestná.
 Kdo má opravdu upřímnou lásku k sobě, ten opravdově usiluje o častější a účinnější 
modlitbu pro sílu a svěžest duše, ten upřímně provádí hygienu své duše a vyživuje ji často 
přijetím Ježíše v eucharistii i Božím slovem četby a slyšení. A pomocí toho se bude snažit 
růst v osobní dokonalosti, svatosti - růst v milosti, v nadpřirozeném daru Božím. Pro kně-
ze platí - být blíže Bohu a více druhým Kristem, pro věřící - být krásnějším a milejším Bo-
žím dítětem a jako takový i věrnějším obrazem bratra a sestry Kristovy.To vyžaduje stálý 
život ve stavu milosti posvěcující, milosti se snahou zachovat ji až do konce života, do chví-
le šťastné smrti, která způsobí nanejvýš jen přelétnutí přes očistec do stavu věčné blaženos-
ti, do společenství s Bohem a svými drahými, kteří nás předešli. Kéž nám k tomu pomůže 
i naše nebeská Matka, Panna Maria a naši svatí, které zvlášť uctíváme. P. Antonín Pospíšil

RoK KŘTU. KŘeST děTí. Malé děti bývaly v rané církvi křtěny spolu s celým „domem“. 
Podle sv. Ambrože křest otevíral nemluvňatům brány nebeského království. K rozšíření 
křtu dětí přispěla zejména nauka sv. Augustina, že každé narozené dítě je poskvrněno dě-
dičným hříchem a křest je neodmyslitelným prostředkem k jeho odstranění. Po staletí byl 
křest dětí samozřejmostí. Jeho zanedbání bylo považováno za těžký hřích. V současné době 
je situace složitější, neboť motivace ke křtu dětí jsou různé (také pověrčivost, přání praro-
dičů). Proto církev klade velký důraz na dobrou přípravu a vědomou spoluúčast rodičů při 
křtu jejich dětí.  Převzato z kalendáře královehradecké diecéze

FARnoST PoSTŘelmov - vÝRoČí ÚmRTí P. zdeŇKA ŠvÉdY.
 5. října uplyne 33 let od úmrtí P. zdeňka Švédy, 
církevního vědce, profesora a spoluautora římské-
ho misálku. zemřel 5. 10.1968 v německu a je po-
hřben na hřbitově v Chromči. P. Zdeněk Śvéda se na-
rodil 5. 6. 1925 v Chromči. Za války studoval v Zábře-
hu, po uzavření gymnázia nastoupil do zaměstnání na 
„Habrmanově pile“ v Bludově. Již za války byl velkým 
propagátorem skautského hnutí. Byl zatčen gestapem 
a uvězněn v Drážďanech. Po skončení války ukončil 
studium maturitní zkouškou a nastoupil v Olomouci 
na teologickou fakultu. V době komunistické perze-
kuce přešel ilegálně do Rakouska, odtamtud do Říma, 
kde pokračoval ve studiu na „Papežském biblickém 
institutu“. Studia úspěšně ukončil jako profesor a cír-
kevní vědec. Do rodné obce se několikrát přijel podí-
vat. Byl to velmi vzdělaný člověk, který často cestoval 
do SVATÉ ZEMĚ. Působil v Německu ve Stuttgartu, 
kde také zemřel.                                 Zdeněk Dokoupil
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CHARITA ZÁBŘEH slaví spolu s Vámi 
…  již 20 let pomáháme žít lepší životy 

 
 

Letos tomu bude 20 let, kdy naše Charita znovuobnovila svoji činnost. Za tento krásný 
věk vděčí všem Vám, kteří jí jakkoliv projevujete svoji přízeň. Jako poděkování si 
dovolujeme nabídnout pohled „pod charitní pokličku“ a srdečně zveme na cyklus akcí. 

Neděle 25. září – Kostel sv. Bartoloměje od 16 hodin; Zábřeh 

Koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen 
Můžete se těšit na české, latinské a německé duchovní skladby, 
pravoslavné duchovní zpěvy, spirituály a další….  Výtěžek dobrovolného 
vstupného bude použit na nákup speciálního lůžka s bočním náklonem. 

Pondělí 26. září 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (zveme Vás k nám): 
10–12 hod. Oáza – centrum denních služeb (Žižkova 15, Zábřeh) - malá 
prodejní výstava s možností vyzkoušení ručních technik  
8–12 hod. „Vrškárna“ – třídírna vršků do PET lahví (Valová 9 – boční vchod) – 
ukázka činnosti projektu „Vršky pomáhají“   

8–12 hod.  Pečovatelská služba (Žižkova 15, Zábřeh) – pedikúra zdarma 
10–14 hod. Denní stacionář Okýnko (Zámecká 11, Mohelnice) - výstava výrobků 

uživatelů, možnost vyzkoušet si výtvarné techniky 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 hod.  MŠE SVATÁ PRO A ZA CHARITU ZÁBŘEH (kostel sv. Bartoloměje, 
Zábřeh) – za zakladatele, bývalé i současné zaměstnance a jejich rodiny, 
dobrovolníky, živé i zemřelé uživatele služeb, příznivce, přátele a donátory 
 

Úterý 27. září 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (zveme Vás k nám): 
10–16 hod. Ošetřovatelská služba Postřelmov (Tovární 501 – zdrav. středisko) 
a Štíty (Nám. Míru 57 – zdrav. středisko): měření tlaku, glykemie, výpočet BMI 
13–16 hod. Domovinka – denní stacionář pro seniory (Leštinská 16, Zábřeh) - 

prohlídka vzpomínkové místnosti, nových zahradních cvičebních prvků 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU, PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
12.30 hod. žehnání nového vozidla VW Caddy pro individuální přepravní službu 
lidí se sníženou schopností pohybu (před kostelem sv. Bartoloměje) 
13.30 hod. Domovinka (Leštinská 16, Zábřeh) nové zahradní cvičební prvky pro 
seniory;   následují Sportovní hry pro seniory a handicapované  

Čtvrtek 29. září 

Start tradiční jednorázové humanitární sbírky šatstva, obuvi, domácích 
potřeb a NOVĚ: NEPOTŘEBNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. Sběrná místa 
v Zábřehu (nákladní nádraží ČD) a Mohelnici (přízemí kulturního domu) 
jsou otevřena ve všední dny 9-17, v sobotu 9-12 hod. Více na plakátech.  

 
 
 
 
 
 
 

Pátek 30. září 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (zveme Vás k nám): 
9–14 hod.  Chráněná dílna Zábřeh (Masarykovo nám. 7, Zábřeh) – ukázka 
provozu šicí dílny: opravy oděvů, konfekční výroba 
9–14 hod.  Chráněná dílna Palonín (Palonín 78) – ukázka ručního zdobení svící 

(výrobek s certifikátem „Jeseníky – originální produkt“) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud potřebujete na jakoukoliv z těchto akcí dopravit naším speciálně 
upraveným vozidlem pro převoz lidí se sníženou schopností pohybu, 
kontaktujte paní Petru Bartošovou (tel. 736 509 439). 

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):  
NAJDETE NÁS: 9–14.30 hod. - náměstí Osvobození v Zábřehu  
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky  
a další překvapení 
10-11 hod. Denní stacionář Domovinka – možnost zapojení do tvůrčí dílny 
11-14 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI 
 

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):  
NAJDETE NÁS: 9–16 hod. Zábřeh u kostela sv. Bartoloměje 
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky  
9–16 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI 
9–16 hod. Pečovatelská služba – ukázka a vyzkoušení zdravotních pomůcek 
10-11 hod. Denní stacionář Domovinka - možnost zapojení do tvůrčí dílny 

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):  
NAJDETE NÁS: 9 – 16 hod. na náměstí Svobody v Mohelnici 
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky  
9–16 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI 
10–11 hod. Denní stacionář Okýnko – vyzkoušení pomůcek, výtvarné tvoření 
 

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):  
NAJDETE NÁS: 9 – 16 hod. náměstí Osvobození v Zábřehu 
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky  
9 – 12 hod.  Oáza denní centrum -  tvořivá dílnička s uživateli služeb 
12–16 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI 
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CHARITA ZÁBŘEH slaví spolu s Vámi 
…  již 20 let pomáháme žít lepší životy 

 
 

Letos tomu bude 20 let, kdy naše Charita znovuobnovila svoji činnost. Za tento krásný 
věk vděčí všem Vám, kteří jí jakkoliv projevujete svoji přízeň. Jako poděkování si 
dovolujeme nabídnout pohled „pod charitní pokličku“ a srdečně zveme na cyklus akcí. 

Neděle 25. září – Kostel sv. Bartoloměje od 16 hodin; Zábřeh 

Koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen 
Můžete se těšit na české, latinské a německé duchovní skladby, 
pravoslavné duchovní zpěvy, spirituály a další….  Výtěžek dobrovolného 
vstupného bude použit na nákup speciálního lůžka s bočním náklonem. 

Pondělí 26. září 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (zveme Vás k nám): 
10–12 hod. Oáza – centrum denních služeb (Žižkova 15, Zábřeh) - malá 
prodejní výstava s možností vyzkoušení ručních technik  
8–12 hod. „Vrškárna“ – třídírna vršků do PET lahví (Valová 9 – boční vchod) – 
ukázka činnosti projektu „Vršky pomáhají“   

8–12 hod.  Pečovatelská služba (Žižkova 15, Zábřeh) – pedikúra zdarma 
10–14 hod. Denní stacionář Okýnko (Zámecká 11, Mohelnice) - výstava výrobků 

uživatelů, možnost vyzkoušet si výtvarné techniky 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 hod.  MŠE SVATÁ PRO A ZA CHARITU ZÁBŘEH (kostel sv. Bartoloměje, 
Zábřeh) – za zakladatele, bývalé i současné zaměstnance a jejich rodiny, 
dobrovolníky, živé i zemřelé uživatele služeb, příznivce, přátele a donátory 
 

Úterý 27. září 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (zveme Vás k nám): 
10–16 hod. Ošetřovatelská služba Postřelmov (Tovární 501 – zdrav. středisko) 
a Štíty (Nám. Míru 57 – zdrav. středisko): měření tlaku, glykemie, výpočet BMI 
13–16 hod. Domovinka – denní stacionář pro seniory (Leštinská 16, Zábřeh) - 

prohlídka vzpomínkové místnosti, nových zahradních cvičebních prvků 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU, PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
12.30 hod. žehnání nového vozidla VW Caddy pro individuální přepravní službu 
lidí se sníženou schopností pohybu (před kostelem sv. Bartoloměje) 
13.30 hod. Domovinka (Leštinská 16, Zábřeh) nové zahradní cvičební prvky pro 
seniory;   následují Sportovní hry pro seniory a handicapované  

Čtvrtek 29. září 

Start tradiční jednorázové humanitární sbírky šatstva, obuvi, domácích 
potřeb a NOVĚ: NEPOTŘEBNÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. Sběrná místa 
v Zábřehu (nákladní nádraží ČD) a Mohelnici (přízemí kulturního domu) 
jsou otevřena ve všední dny 9-17, v sobotu 9-12 hod. Více na plakátech.  

 
 
 
 
 
 
 

Pátek 30. září 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (zveme Vás k nám): 
9–14 hod.  Chráněná dílna Zábřeh (Masarykovo nám. 7, Zábřeh) – ukázka 
provozu šicí dílny: opravy oděvů, konfekční výroba 
9–14 hod.  Chráněná dílna Palonín (Palonín 78) – ukázka ručního zdobení svící 

(výrobek s certifikátem „Jeseníky – originální produkt“) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud potřebujete na jakoukoliv z těchto akcí dopravit naším speciálně 
upraveným vozidlem pro převoz lidí se sníženou schopností pohybu, 
kontaktujte paní Petru Bartošovou (tel. 736 509 439). 

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):  
NAJDETE NÁS: 9–14.30 hod. - náměstí Osvobození v Zábřehu  
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky  
a další překvapení 
10-11 hod. Denní stacionář Domovinka – možnost zapojení do tvůrčí dílny 
11-14 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI 
 

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):  
NAJDETE NÁS: 9–16 hod. Zábřeh u kostela sv. Bartoloměje 
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky  
9–16 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI 
9–16 hod. Pečovatelská služba – ukázka a vyzkoušení zdravotních pomůcek 
10-11 hod. Denní stacionář Domovinka - možnost zapojení do tvůrčí dílny 

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):  
NAJDETE NÁS: 9 – 16 hod. na náměstí Svobody v Mohelnici 
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky  
9–16 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI 
10–11 hod. Denní stacionář Okýnko – vyzkoušení pomůcek, výtvarné tvoření 
 

PUTOVNÍ PREZENTAČNÍ STÁNEK (vyrážíme za Vámi):  
NAJDETE NÁS: 9 – 16 hod. náměstí Osvobození v Zábřehu 
PROGRAM: trvale představení činnosti, prodej výrobků, ochutnávky  
9 – 12 hod.  Oáza denní centrum -  tvořivá dílnička s uživateli služeb 
12–16 hod. Ošetřovatelská služba - měření krevního tlaku, glykemie, výpočet BMI 
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KŘíŽem KRÁŽem Po HAiTi 5
Dříve, v předcházejících FI popsaným chaosem, jsme se vrá-
tili na naši misi v hlavním městě a po obědě jsme se jeli po-
dívat spolu s kolegy z Rakouska a Německa, Endym a Tylem, 
do Petion ville. Před zemětřesením to byla nejvýstavnější 
část města s golfovým hřištěm a spoustou zeleně. Dnes je to 
tábor nebo možná spíš slum, kde žije okolo padesáti tisíc lidí 
v podmínkách, které jsou ale přece jen lepší než v jiných čás-
tech města. Kdo mohl, ten už odešel. Stáhli se sem lidé, kte-
ří se měli před zemětřesením ještě hůř a toto místo je zatím 
nejlepší, co v životě měli. Postižených zemětřesením je tady 
dnes již méně než těch následně přistěhovalých. Fotografo-
vat ani natáčet jsme nesměli, protože těsně před naším pří-
jezdem zde proběhl policejní zátah na členy některého z ma-
fiánských gangů a atmosféra tím byla zjitřená. 

 Jedním z důležitých míst v tomto táboře je ošetřovna pro nemocné cholerou. Bylo to moje 
první setkání s nemocí, která na Haiti následně po zemětřesení zabila několik tisíc lidí. Ne-
byl to pro nás příjemný pohled. Nemocní jsou většinou v dost zuboženém stavu, dehydrovaní 
a vyčerpaní úpornými průjmy. Leží pod velkými plátěnými stany na zvýšených lehátkách, ve 
kterých je v hýžďové oblasti otvor, aby mohly fekálie volně odcházet do připraveného kbelíku. 
Ošetřovatelé jim průběžně podávají léky a hlavně tekutiny a soli, aby nezemřeli na následky 
dehydratace. Horko, zápach, hmyz. Nezdrželi jsme se dlouho, nechtěli jsme obtěžovat ani ne-
mocné ani personál.
 Každý večer jsme si sdělovali zkušenosti a dojmy, ale tento večer byl výjimečný, protože 
jsme si ze stesku po domově udělali bramboráky. K nim jsme si koupili haitské pivo Presti-
ge, o kterém jsme se hned první den přesvědčili, že je velmi dobré, ale na naše samozřejmě 
nemá!!! Byla to velmi dobrá prevence proti vlastní dehydrataci. Rovněž jsme se snažili pa-
matovat na dobré rady z domova stran průběžné desinfekce, ale brzy nám došlo, že slivovice 
jsme vzali na tak dlouhou cestu málo. 
 Moje pocity byly z každého dne velmi silné a často i velmi rozporuplné. Viděli jsme vý-
sledky práce naší, ale i jiných organizací a měli jsme z nich radost. Viděli jsme místy velký po-
sun k lepšímu. Zároveň jsme ale narazili na tolik neštěstí a bídy, že nám naše práce připadala 
opravdu jenom jako kapka v moři beznaděje. Potom se do hlavy vkrádají myšlenky, jestli to 
všechno má smysl a zdali si jen něco nenamlouváme. Dnes vím jistě, že to smysl má a nepo-
chybuji o tom. Musíme se ale umět radovat z toho, že jsme mohli pomoci alespoň někomu 
a nebýt zoufalí z toho, že jsme nemohli pomoci všem. Vzpomněl jsem si také na slova matky 
Terezy, která na příměr o kapce v moři řekla toto: „Je to možná jen kapka v moři, ale moře se 
přece skládá z mnoha jednotlivých kapek a každá by v něm chyběla“.

 Václav Keprt, pokračování příště

PoUŤ Rodin do HoŠTeJnA- PoděKovÁní
 Ráda bych poděkovala všem poutníkům i všem, kdo svou pomocí pomohli vytvořit ra-
dostné společenství na sobotní pouti rodin do Hoštejna. Poděkování patří P. Františku Do-
stálovi, který s námi putoval ze Zábřeha a celebroval mši svatou, schole Piccole za hudební 
doprovod na mši svaté a Luďkovi Diblíkovi za zajištění zázemí a občerstvení. Věřím, že pouť 
byla pro nás pro všechny posilou a přinese požehnání pro rodiny celé farnosti. Výtěžek sbír-
ky ze sobotní mše svaté – 1.510 Kč věnuje Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum adoptivnímu 
chlapci Jevgeniji z Ukrajiny.  Za Hnízdo Irena Švédová 
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!   zÁSAdní nAbídKA PRo leKToRY   !
KURz mlUvenÉHo SlovA PRo děKAnÁT zÁbŘeH
 Před šesti lety, v roce 2005 jsme v našem děkanátu měli jedi-
nečnou možnost sejít se nad Biblí s odborníky na slovo vzatými 
– s otcem biskupem Josefem Hrdličkou, profesorem teologické fa-
kulty, Doc. Petrem Chalupou, Th.D. a s MgA. Martinou Pavlíkovou 
pastorační asistentkou pro kulturu mluveného slova.
 V letošním podzimu se bude kurz mluveného slova opakovat 
nejenom pro ty, kteří se setkání v roce 2005 zúčastnili, ale také pro všechny ostatní, kteří 
se ujali lektorské služby, a také pro ty, kteří četbou textů Písma svatého chtějí prohloubit 
cestu k setkání s Bohem sobě i druhým. 
 Kurz zahájíme v pátek 14. října v 18 hod. v Katolickém domě přednáškou Mons. Jo-
sefa Hrdličky o duchovním rozměru lektorské služby.
 V pátek 11. listopadu v 18 hod. bude následovat přednáška Doc. Petra Chalupy, ThD. 
na téma – úvod do Písma svatého. Praktická cvičení s MgA. Martinou Pavlíkovou budou 
v sobotu 26. listopadu a v sobotu 3. prosince od 8.30 hod. 
 Zveme všechny, kteří se zajímají o lektorskou službu a o četbu Písma obecně.  
                                                                                                                  P. František Eliáš
•  Kdo přestane číst Bibli, stane se nečitelným křesťanem.
•  Možná by se Bible začala víc číst, kdyby Bůh přišel se soutěží: „Vyhrej týden v nebi“.                       
  Z aforismů Pavla Kosorina
leToŠní FeSTivAl dUCHovní HUdbY 
v našich farnostech od neděle 18. září

zemlinsky Quartet    
Ne  25. 9.  14.00  Farní kostel Dubicko 16.00 OÚ Svébohov  
  19.30 KD Litovel
michaela a ivan Štrausovi - miroslav Sekera     
Čt 29. 9.  19.00  ZUŠ Mohelnice
ivan Ženatý-Stanislav bogunia     
Ne   9. 10.    19.00  Tunklův dvorec Zábřeh
Po 10. 10.  17.00 ZŠ Hrabová 19.00 ZUŠ  Mohelnice
Út 11.10.   17.00 OÚ  Zvole   19.00 KD Postřelmov
St  12.10.   17.00  ZUŠ Loštice
     

Kinski Trio    
Po 17.10.     17.00 ZUŠ Loštice 
  

marie Fuxová - Štěpán Kos   
Pá 28. 10.   14.00  ZŠ Lukavice 16.00 ZUŠ Loštice   
So 29.10.   16.30 OÚ Leština  18.30  ZUŠ Mohelnice

P. František Dostál
FARnoST zÁbŘeH
v KATECHUMENI se sejdou na faře v Zábřeze tuto neděli 25. 9. v 15.30.  
  P. František Eliáš
v V kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí bude tuto neděli 25. 9. v 15 hod. slavena mše svatá.
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červenovodsko      červenovodsko

Sbírky z neděle 18.září: Červená Voda 2140; Domov důchodců sv. Zdislavy 203; Mlýnic-
ký Dvůr 390; Písařov 890; Jakubovice 825 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v V neděli 25. září jste srdečně zváni na pouť do Červené Vody. Mše svatá začíná v 9.00 
hod., požehnání bude ve 14.30 hod. 
v Ve čtvrtek 29.9. v 8:45 bude na faře v Červené Vodě setkání seniorů. P. Radek Maláč

v pondělí 19. září 2011 zemřel ve věku 87 let v nemocnici milosrdných sester v Kromě-
říži P. Karel Weichsel SJ, který před lety působil také ve farnosti Červená voda. Rozlou-
čení se zesnulým bylo ve čtvrtek 22. září 2011 při mši svaté v 15 hodin v bazilice Nanebe-
vzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě, po ní bylo jeho tělo uloženo 
na velehradském hřbitově. 

lošticko      lošticko      lošticko

Přinášíme ti, Pane...
 V době, kdy sklízíme úrodu z polí a zahrad naší země, 
je taky čas na poděkování Bohu: Přinášíme Ti, Pane:
*  tyto hrozny z našich vinohradů za naše rodiny...
*  toto ovoce, plody našich stromů za ty, kdo vedou lid-
skou společnost...
* tuto zeleninu, plody naší země, za všechny staré, ne-
mocné a trpící...
*  obilí, které vyrostlo na našich polích, za všechny po-
ctivě pracující...
*  květiny, za naši farnost, zvlášť za děti...
*  tento chléb náš vezdejší, za osoby zasvěceného života a služebníky církve...
*  chléb a víno – jako znamení Tvé vrcholné lásky k člověku a prosíme za nás všechny, aby 
se nám účast na mši svaté stala posilou pro náš život.
 S těmito myšlenkami Vás srdečně zveme na slavnostní bohoslužbu v neděli 25. září 2011 
v 8.00 hod. do farního kostela sv. Jiří v Moravičanech a do chrámu sv. Prokopa v Lošticích 
v tentýž den ale v 9. 30 hod. Všichni spolu poděkujeme dobrému Bohu za letošní úrodu na-
šich polí, zahrad a vinohradů.
 Vám i Vaším blízkým žehnají, loštičtí misionáři. 
  P. Pavel Kavec, kaplan Domu pastýřského

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 18. září: Lubník 750; Tatenice 1.060; Hoštejn 1.400; 
Kosov 460 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

Slavnost sv. václava bude slavena: v úterý 27. září v Hoštejně v 18.00 
a ve sředu 28. září. v Lubníku v 7.20 a v Tatenici v 8.40 hod.

Pouť k Andělům strážným v Krasíkově oslavíme společně v ne-
děli 2 října. Poutní mše sv. bude slavena ve zdejší kapli v 14.00 hod. 
Všechny Vás srdečně zveme. P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

Sbírky z neděle 11. a 18. září: Mohelnice 9.376; Úsov 996 a 1.234; Studená Loučka 321 
a 340 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

V úterý 27. září ve 14.00 hod se koná na faře v Mohelnici setkání seniorů. 
   Za organizátory zvou paní Šléšková a Vykydalová

SPoleČenSTví modliTeb mATeK v moHelniCi vÁS zve nA modliTeb-
ní TŘídenní, při kterém budeme prosit za naše rodiny a děti ve spojení 
s ostatními matkami na celém světě:
*  v pátek 30. září v 17.30 hodin v kostele sv. Tomáše budeme odpro-
šovat za svoje hříchy
*  v sobotu 1. října v 19 hodin v kostele sv. Tomáše budeme prosit za 
obrácení těch, kteří ublížili našim dětem
*  v neděli 2. října v 19 hodin v kostele sv. Tomáše budeme chválit a děkovat Pánu za 
všechno, co učinil v našem životě. Všechny Vás srdečně zveme.
   skupinka Modliteb matek v Mohelnici

štítecko      štítecko      štítecko

Sbírky z neděle 18. září: Štíty 11.400 na opravy (1.600 z neděle 11.9.) Cotkytle 1.270; 
Horní Studénky 6.000 (na opravy). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

PozvÁnKY nA PoUŤ
Přijměte pozvání na pěší pouť na Horu matky boží do Králík 
ve středu 28. 9. Vycházíme v 8.00 hod. od kostela v Horních Stu-
dénkách. Mše svatá na Hoře Matky Boží bude v 17.00 hod.  
                                                                 Zve P. Stanislav a farníci

v neděli 2. října vás zveme na RŮŽenCovoU PoUŤ do 
UHeRSKÉHo bRodU. Poutní mši svatou v 10.30 hod. cele-
bruje Mons. Dominik Duka, odjezd kolem 7.00 a návrat 18.00 
hod. Poutní mši svatou v 10.30 hod. celebruje Mons. Dominik Duka. Cena 250 Kč.  

P. Stanislav Suchánek

postřelmovsko      postřelmovsko

v  Svátek patrona svatého václava oslaví obec Leština v neděli 25. září. Poutní mše 
svatá je v 9.30 hodin. 
v obec Hrabišín oslaví svého patrona archanděla svatého michaela v neděli 25. září. 
Poutní mše svatá je v 11.00 hodin. 
v v neděli 25. září oslaví obec Sudkov hody. Mše svatá je v 11.00 hodin. Proto také 
nedělní mše svatá v Chromči je v sobotu v 18.00 hodin. 
v v sobotu 1. října je mariánská pobožnost – Večeřadlo v Postřelmově od 8.00 ho-
din. Všichni jsou srdečně zváni. 

neděle 2. října je první v měsíci, proto jsou mimořádné sbírky v Lesnici (minule 2.420 
Kč), v Chromči (minule 2.700 Kč) a v Sudkově (minule 1.080 Kč) na farní kostel. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 
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Sbírky z neděle 18. září: Zábřeh 9.420; Jedlí 2.000; Svébohov 1.400; Klášterec 1.600; Zvole 
2.130; Postřelmůvek 1.350; Maletín  2.020  Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 6.000; 
Zvole –  studny  Haiti 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

SbíRKA nA oPRAvY KoSTelA Sv. bARToloměJe. 
 Věž kostela sv. Bartoloměje je již očištěna a rezavé části 
znovu natřeny, stejně tak i na fasádě farního kostela již není 
vidět stopy po činnosti firmy, která zpevňovala únosnost zdí 
nad bočními vchody. Zdi jsou znovu napenetrovány a na-
třeny fasádními barvami Relius.
 Před zimou zbývá ještě projít a vyměnit poškozené eter-
nitové šablony na střeše kostela. Většina farníků možná ani 
nezaregistrovala, že se něco děje. Zbývá už  jen zaplatit ně-
které faktury, na které z běžných nedělních sbírek nezbylo. 
 Proto příští neděli 2. října bude mimořádná sbírka 
na opravy a údržbu děkanského  kostela sv. bartolomě-
je v zábřeze. Podrobný výkaz hospodaření farnosti za rok 
2011 bude během ledna ve vývěsce kostela.    
 Všem štědrým dárcům ať odmění Pán Bůh životem věč-
ným.                                                             P. František Eliáš

oRel JednoTA zÁbŘeH
nAbízí TYTo PRAvidelnÉ SPoRTovní AKTiviTY:
FloRbAl sobota tělocvična ZŠ Tomáš Kobza
pro děti a mládež 9.30-11.30 B. Němcové tel. 739 344 179
STolní TeniS středa Katolický dům František Kubíček
pro dospělé 18.00-19.00 Zábřeh tel. 732 466 218
CviČení  pondělí Katolický dům Laďka Rýznarová
pro ženy 17.-18.00 Zábřeh tel. 604 113 392

miniSTRAnTi – začal nový školní rok, a tedy začaly i ministrantské schůzky. Scházíme se 
každých 14 dní v sobotu v 8 hod. na faře. Další schůzka bude 8. 10. Jsou zváni také noví zá-
jemci o tuto krásnou službu, skrze kterou může být člověk blíž oltáři, blíž Bohu. Ve středu 28. 
9. pojedeme do olomoucké katedrály, kde oslavíme sv. Václava při mši sv. v 10 hod. s otcem 
biskupem Josefem. Zájemci, nahlaste se v sakristii nebo u kaplana. Prosím také rodiče, aby své 
syny povzbudili k tomu, aby rozšířili řady ministrantů.
 miniFor. Bohoslovci AKS a P. Jiří Kupka zvou ministranty starší 15 let na MiniFor, což je 
8 víkendů během 2 let, kde se mohou ministranti poznat s novými kamarády, prohloubit si 
své znalosti nejen v liturgii, povídat o duchovním životě, zahrát hry a mnoho dalšího. Více na 
www.knezskyseminar.cz/minifor . Přihlásit se můžete buď prostřednictvím svých kněží nebo 
u bohoslovce Viléma Pavlíčka: vildap@seznam.cz, mobil 777 568 230.     P. František Dostál

PoUŤ K PAnně mARii RŮŽenCovÉ. Příští neděli 2. října bude pouť k Panně Marii Rů-
žencové do Pivonína. Poutní mše svatá v 7.30 hod.    P. František Dostál 

FARnoST mAleTín. V neděli 2. října poputujeme také do maletínského farního kostela sv. 
Mikuláše. Začátek mše svaté v 15 hod.   P. František Eliáš


