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Ročník XIX., číslo 37

23. 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 V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Vzal ho stranou od zástupu, 
vložil mu prsty do uší, 
dotkl se slinou jeho jazyka, 
vzhlédl s povzdechem k nebi 
a řekl: „Effatha!“, 
to znamená:  „Otevři se!“ 
A hned se mu otevřel sluch, 
rozvázal se mu jazyk 
a mluvil správně.

Mk 7,33-35

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, 
kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

ŽALM 146  duše má, chval Hospodina!
1: Iz 35,4-7a                                               2: Jak 2,1-5                                           Ev. Mk 7,31-37
 

Ordinárium: břízovo č. 503                    příště  Ebenovo č. 504
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Čtvrtek 13. září památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
Pátek 14. září Svátek Povýšení svatého Kříže 
Sobota 15. září  Památka Panny Marie bolestné 

v Rovensku je tuto neděli 9. září slavena hodová mše svatá v 8.30 a svátostné požehnání ve 
14.30 hod.  P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 12. září od 9 hod. do 16 hod. 
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn slu-
žebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapo-
jeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení 

do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.  P. František Eliáš
SeTKÁní KATeCHeTŮ děkanátu Zábřeh bude na faře v Zábřeze ve čtvrtek 13. září od 
19 hod. Srdečně zve P. Pawel Zaczyk, kaplan, tel. kontakt 736 139 264.

PŘíPRAvA nA biŘmovÁní. V pátek 14. září po večerní mši sva-
té se sejdeme na faře v Zábřeze s dalšími kandidáty na přijetí svátosti 
biřmování. Každý křesťan, který žádá o svátost manželství, či chce být 
kmotrem by měl být biřmován, tedy žít v síle Ducha svatého. Příprava 
na svátost biřmování však není omezena věkem. Potřebu této svátosti 
si uvědomují mnohdy až ti, kteří dozráli věkem a zkušenosti života. 
 P. František Eliáš

PATRoCiniUm ŠUbRTovY KAPle. v sobotu 15. září o památ-
ce Panny marie bolestné bude u Šubrtovy kaple v 8.00 hod. sla-
vena poutní mše svatá. 
(Ranní mše svatá v kostele sv. bartoloměje nebude) 

P. František Eliáš

PoUŤ nA vŘeSovoU STUdÁnKU 
K PAnně mARii boleSTnÉ. 
V sobotu 15. září je hlavní poutní bohoslužba k Panně Marii bo-
lestné na Vřesové Studánce. Mše svatá začíná ve 14.30 hod. Odjezd 
autobusu z Valové v 11.30 hod., cena splatná v autobuse 130 Kč. 
 Hlaste se na tel. 583 414 512 nebo 732 805 427.            Ludmila Korgerová 

oPRAvY PíSKovCovÝCH KŘíŽŮ. Četné kříže stojící ve městech, obcích i volné kraji-
ně jsou svědky úcty jejich dávných stavitelů ke Svatému kříži. Vyžadují však údržbu a opra-
vy. Dva pískovcové kříže se dočkají opravy na náklady města Zábřeh. Kříž na Dvorské ulici 
z roku 1834 spolu se sousoším sv. Jiří a sv. Marka měl prasklý dřík a hrozilo jeho zřícení, při 
kterém by se mohla celá horní část rozbít. Náklady na jeho opravu jsou přes 70 tisíc korun. 
Další opravu si vyžádá kříž vedle farního kostela z roku 1763, který má zase prasklé břev-
no.                                         RNDr. František John

mAleTín. V neděli 16. září můžete putovat do maletínského farního kostela sv. Mikuláše. 
Začátek mše svaté je jako obvykle v 15 hod.                          P. František Eliáš
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PoUŤ do HoŠTeJnA. Srdečně vás zveme na tradiční pouť rodin do 
Hoštejna v sobotu 22. září 2012. Pouť rodin a mši svatou chceme obě-
tovat za naše děti, vnoučata a celé rodiny naší farnosti, a vyprošovat pro 
nás všechny boží požehnání, ochranu a pomoc. Sraz pěších poutníků 
bude jako každoročně ve 12 hodin u Šubrtovy kapličky, odkud společně poputujeme do 
kostela sv. Anny v Hoštejně. V 15 hodin oslavíme mši svatou. Jejím celebrantem bude nový 
zábřežský kaplan P. Pawel Zaczyk. Trasa pouti do Hoštejna je vhodná pro všechny věkové 
kategorie, včetně kočárků s nejmenšími dětmi. Po mši svaté nebude chybět opékání špe-
káčků (vezměte si s sebou) ani zábava pro malé i velké poutníky. Těší se na vás a srdečně 
zvou Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum a společenství Modlitby matek. 

bAbí lÉTo S CHARiToU. Již 20 let pomáhá Charita Zábřeh „žít 
lepší životy“. Jako poděkování za tento krásný věk a vaši přízeň, při-
jměte pozvání na úterý 25. září 2012. od 14.30 hodin bude před 
kulturním domem v Zábřeze společné setkání s hudbou a divadlem. 
V programu vystoupí hudební skupina A.M. Úlet z Moravičan, kli-

enti Denního stacionáře Okýnko Mohelnice s divadlem „O ježkovi, který rád 
zpíval“, pan Zdeněk Gereš se svými písničkami a na závěr si můžete společně zabubnovat 
s klienty Oázy-centra denních služeb a Rytmem pro život. Nejen, že strávíte příjemné od-
poledne, ale poznáte také některé z aktivit našich klientů (drama a muzikoterapii). Přijďte 
a pozvěte i svou rodinu, přátele, kamarády, kolegy, sousedy, … Těšíme se na vás! Vstup je 
volný, občerstvení zajištěné. V případě deštivého počasí proběhne akce v KD.

     Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
P.S. Malá kvízová otázka: Všichni účinkující jsou s Charitou nějak spojeni. Víte jak? Napište 
mi. V příštím čísle najdete odpověď.

víKend PRo TÁTY S děTmi. 21. - 23. září se bude konat už pátá „Expedice Annaberg“, 
dobrodružný víkend pro táty s dětmi na salesiánské turistické základně na Anenském vr-
chu poblíž Andělské Hory v Jeseníkách. Hlásit se můžete na mailu „osikora@seznam.cz“ 
nebo na tel. 737517341.  Ondřej Sikora

SPoRTovní HRY nA domovinCe. Hned následující den ve 
středu 26. září 2012 proběhnou od 13 hodin v Denním stacionáři Do-
movinka v Zábřeze (ul. Leštinská č.16) „Sportovní hry pro seniory a 
zdravotně postižené osoby“. Soutěžit se bude v tradičních i méně tra-
dičních disciplínách, nebude chybět ani turnaj ve stolním tenisu a 
„zdravotní stánek“, kde bude možné si nechat změřit tlak, tep, glykemii a nechat si po-
radit ohledně zdravého životního stylu. Dveře jsou otevřeny i těm, kteří si chtějí Do-
movinku jen prohlédnout. Účastníci her se mohou hlásit vedoucímu Domovinky Mgr. 
Jaroslavu Člupnému, tel: 736 509 438, domovinka@charitazabreh.cz.

PoboŽnoST K PAnně mARii lA SAleTTSKÉ ve SvÉboHově bude ve středu 19. 
září v den výročí zjevení Panny Marie v La Selette v 18 hod. 
 
SvAToHUbeRTSKÁ mŠe SvATÁ v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze bude slavena v so-
botu 22. září v 9 hod. Více v příštích FI.
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UČíCí Se CíRKev – oSvobození od mAJeTKU – CHUdobA
2. čt. Jak 2,1-5 KKC 2544 – 2547
 Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi 
lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. 
Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném 
oděvu a řeknete mu: „Posaď se na tomto čestném místě,“ kdežto chudému řeknete: „Ty postůj 
tamhle, nebo si sedni tady na zem.“ Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, 
kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky toho-
to světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? List 
Jakubův 2,1-5
 Téma se vztahuje k desátému božímu přikázání. Toto přikázání, které doplňuje přiká-
zání deváté, vyžaduje vnitřní postoj respektování majetku druhého a zakazuje nenasytnost, 
nezřízenou žádostivost po majetku druhého a závist, která spočívá ve smutku zakoušeném 
z majetku druhého a v nezřízené touze přivlastnit si jej.
 Ježíš žádá od svých učedníků, aby mu dávali přednost přede vším a přede všemi, a na-
bízí jim, aby se „zřekli všeho, co mají“ (Lk 14,33) pro něho a pro evangelium. Krátce před 
svým utrpením jim dal za příklad chudou vdovu z Jeruzaléma, která ve své nouzi dala 
všechno, co měla na živobytí. (Lk 21,4). Příkaz odpoutat se od bohatství je závazný pro 
vstup do nebeského království.
 Všichni věřící mají proto dbát na to, aby správně ovládali své sklony, aby jim užívání 
pozemských věcí a přilnutí k majetku proti duchu evangelní chudoby nebránilo postupovat 
k dokonalé lásce, k odpoutanosti od bohatství - podle ducha evangelní chudoby- a k ode-
vzdanosti do boží prozřetelnosti, která nás zbavuje obav ze zítřka. K tomu nás připravuje 
první ze sedmi blahoslavenství „chudých v duchu, neboť jejich jest nebeské království“ (Mt 
5, 3). Toto blahoslavenství slibuje štěstí a milost, krásu a pokoj. A Ježíš velebí radost chu-
dých, jimž patří toto království (Lk 6,20).
 Věčné Slovo – boží Syn – nazývá „chudobou ducha“ dobrovolnou pokoru ducha a jeho se-
bezápor a apoštol Pavel nám dává za příklad chudobu boha, když říká: „Stal se pro nás chudým, 
abychom my zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9). Naproti tomu Ježíš naříká nad bohatými s 
tvrdým srdcem: „Avšak běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo“ (Lk 6,24).
 Odpoutanost od bohatství – tedy dobrovolně přijaté – podle ducha evangelní chudo-
by a odevzdanost do prozřetelnosti nebeského Otce osvobozuje od obavy ze zítřka. Dů-
věra v boha zas disponuje pro blahoslavenství chudých.
 Touha po opravdovém štěstí osvobozuje člověka od nezřízeného lpění na statcích toho-
to světa, aby dosáhla svého naplnění v patření na boha a v boží blaženosti. Příslib, že bu-
deme vidět boha, přesahuje jakékoliv štěstí. V Písmu „vidět“ je tolik „co vlastnit“. Kdo vidí 
boha, dosáhl všeho dobra, na které je možno pomyslet. My věřící, a vůbec každý moud-
rý a rozvážný, musíme za pomoci milosti, která přichází shůry bojovat, abychom dosáhli 
statků, které bůh slibuje. Aby křesťané vlastnili a viděli boha, umrtvují své žádostivosti a s 
boží milostí vítězí nad svody, rozkoší a mocí světa. Jestliže od nás Ježíš vyžaduje „chudo-
bu srdce“ - dobrovolnou chudobu, pak jen z toho důvodu, abychom viděli boha, patřili na 
našeho Stvořitele, Pána a Vykupitele, kterému se máme připodobnit. Stačí začít celým srd-
cem hledat toho, kdo dokáže naplnit naši prázdnotu a kdo naši chudobu dokáže proměnit 
v bohatství. Ježíš však velmi silně vystupuje proti chudobě z bídy, nedostatku hmotných 
věcí, která se příčí i lidské důstojnosti a proti bezpráví vzhledem k pozemskému bohatství, 
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jak to vyplývá už z božího příkazu na samém prahu lidských dějin v ráji. „Učiňme člověka, 
aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad ne-
beským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ 
(Gn 1.26-28).
 „Dokonce ani bůh by nedokázal udělat nic pro člověka, který mu neposkytl žádný pro-
stor. Je zapotřebí zcela se vyprázdnit, abychom ho dokázali pustit dovnitř, aby tam mohl 
jednat, jak se mu líbí“, sděluje nám bl. Matka Tereza.              P. Antonín Pospíšil

SPoleČnÉ UdělovÁní SvÁToSTi PomAzÁní nemoCnÝCH
v KoSTeleCH A KAPlíCH do AdvenTU
 Příprava na udělování Svátosti Pomazání Nemocných 
bude probíhat v jednotlivých kostelech a kaplích vždy ve 
třech po sobě následujících dnech tak, aby se jednotliví ne-
mocní mohli na přijetí Svátosti Pomazání Nemocných du-
chovně dobře připravit, aby jim tato svátost byla opravdu 
užitečnou posilou v nemoci, případně stáří a mohli si s ro-
dinou domluvit podporu své účastni na přijetí svátosti. Po-
kud bude mše svatá slavena v sobotu odpoledních hodinách 
– bude s nedělní platností. 
dRozdov: příprava 17. a 18. září od 18.30 hod. udílení svá-
tosti 19. září od 18.30 hod. 
nemile: příprava ve čtvrtek 20. a v pátek 21. září v 8 hod., udílení svátosti v sobotu 22. 
září v 16 hod. 
vÁClAvov: příprava ve čtvrtek 20. a v pátek 21. září v 18 hod., udílení svátosti v sobotu 
22. září v 18 hod.
lUKAviCe: příprava v pondělí 24. a v úterý 25. září v 8.30 hod., udílení svátosti ve středu 
26. září v 8.30 hod.
SvÉboHov: příprava v pondělí 24. a v úterý 25. září v 18 hod., udílení svátosti ve středu 
26. září v 18 hod.
SKAliČKA: příprava 27. a 28. 9. od 8.30 hod., udílení svátosti v sobotu 29. září v 16 hod. 
Pivonín: příprava 27. a 28. 9. od 18 hod., udílení svátosti v sobotu 29. září v 18 hod. 
PoSTŘelmŮveK: příprava 1. a 2. 10. od 8 hod., udílení svátosti ve středu 3. října v 8.00 
JeSTŘebí: příprava 1. a 2. 10. od 18 hod., udílení svátosti ve středu v 18 hod. 
 Udělování svátosti v ostatních kostelech nebo kaplích uvedeme později.    P. Lev Eliáš

SeminÁŘ PRo RodinY – SoboTA 20. 10. 2012; 10.00 – 16.00 hod. 
biskupské gymnázium, barvičova 85 brno. 
Program: 9.00 – 10.00 presentace; 10.00 – 12.30 hod. přednáška PhDr. Josefa Zemana, CSc. 
MEZIGENERAČNÍ VZTAHY a P. Mgr. Marka Orko Váchy, Ph.D. bIOETIKA: UMěNÍ 
ŽÍT; 12.30 – 14.00 hod. oběd. Odpoledne si účastníci budou moci vybrat jednu z diskus-
ních skupin (workshopů): PŘiHlÁŠKY do 15. 10. 2012. 
 Konferenční poplatek: 
 200 Kč na osobu/děti do 15 let zdarma. Oběd: 70 Kč dospělý/30 Kč.
 Více se dozvíte a přihlásit se můžete na www.pontes-os.cz .
 Informace Kateřina Hájková 777 278 182; katerina.hajkova@pontes-os.cz
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z 1. září: Červená Voda 1.980; Mlýnický Dvůr 625, Domov důchodců sv. Zdislavy 
495, Písařov 1237, Jakubovice 827. Všem dárcům Pán bůh zaplať.
v SETKÁNÍ SENIORŮ bude ve čtvrtek 13. září v 8.40 na faře v Červené Vodě.
v MODLITEbNÍ SPOLEČENSTVÍ se sejde ve čtvrtek 13. září v 18.00 na faře v Červe-
né Vodě.
v POZVÁNKA NA HUDEbNÍ VYSTOUPENÍ. V pátek 14. září v 19.30 hod. zazpívá v kos-
tele v Písařově olomoucká kytaristka a zpěvačka Olga Čtvrtlíková. Na její vystoupení jste všichni 
srdečně zváni, vstupné dobrovolné.  P. Radek Maláč

postřelmovsko      postřelmovsko

V neděli 16.9. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 5424Kč) a 
v Chromči. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.   P. Vladimír Jahn

bLAHOPřÁNÍ. Dne 8. září oslaví své 70. narozeniny 
paní Ludmila Vašíčková z Postřelmova. 
Přejeme jí všechno dobré a do dalších roků hlavně hodně zdraví, spokoje-
nosti, božího požehnání a ochranu a pomoc Panny Marie. 

 Členové živého růžence z Postřelmova
 

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 2. září: Lubník 770; Tatenice 580; Hoštejn 1.250; Kosov 410 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  
 V sobotu 15.9. nebude mše sv. na Koruně.  P. Jaroslav Přibyl

Ohlášky
V sobotu 15. 9. na zámku v Litomyšli vstoupí v posvátný svazek manželský 
pan Martin Janský z Lubníka a slečna Veronika Švédová z Vikýřovic

lošticko     lošticko     lošticko

PODěKOVÁNÍ. Naši milí, ještě jednou bych vám chtěl za celý X-TET (vokální skupina 
z Jindřichova Hradce, která měla recitál v rámci 37. Mohelnického dostavníku v koste-
le sv. Prokopa v 19.00 hod., 31. srpna 2012) poděkovat za milé přijetí, vaši pohostinnost 
a především krásné chvíle, které jsme mohli společně prožít! bylo nám s vámi se všemi 
velmi příjemně a věřte mi, že máme na co vzpomínat. To, co jsme prožili v Lošticích, ale 
vlastně na celém letošním Dostavníku, je pro nás nejen tou největší odměnou, ale také 
povzbuzením a posilou do dalšího díla. Doufáme, že se třeba zase brzy potkáme. Předej-
te, prosím, pozdravy a poděkování všem zúčastněným!   Štěpán od tet

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 2. září: Štíty 2.390; Cotkytle 600; Horní Studénky 1.250 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.                                  P. Stanislav Suchánek
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle z 2. září: Mohelnice 3.578; Úsov 3.244; Studená Loučka 370 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.            P. Petr Šimara

z moHelniCKÉ KRoniKY. 
 V Mohelnici dále působili tito faráři:1656 Ondřej Wiesner vícekurát; 1657 Zikmund Ar-
nošt Wiltsch magister, rodák z Těšína, jako děkan; 1659 Matyáš Vilém Pusch ThDr. a apošt. 
Protonotarius; 1665 Ferdinand Schroffel ze Schroffelsheimu olomoucký kanovník, rezigno-
val v roce 1668; 1668 Ignác z Wiesengrundu, vratislavský kanovník.
 Toho času vykazoval kostelní inventář: „šest oltářů: sv. Tomáše Centenberského, Těla 
Kristova, sv. Jana Křtitele, sv. Kateřiny, sv. Anny, sv. Mikuláše. Posledně jmenovaný stál v sa-
kristii, mše svaté se u něj sloužily jen 6. prosince“
 Farní obročí a desátky v tuto dobu: „ve stříbře, jež bylo za švédských válek ukryto:
 1 pozlacená monstrance 328 lotů, 1 ciborium 52 lotů, 1 kříž (dar Antona de Muglitio) 208 
lotů a 1 kříž od arcibiskupa Martina 23 lotů, 1 pozlacený kříž 72 lotů, 1 menší 19 lotů, 1 obraz 
mariánský 100 lotů, 1 obraz sv. barbory 66 lotů a Matky boží 70 lotů, 1 obraz sv. Tomáše, pa-
trona kostela, 2 pacifikály, 14 pozlacených a 1 nezlacený kalich 372 lotů, 13 paten, 1 nádoba 
na sv. oleje, 3 pozlacené mešní konvičky 39 lotů, 1 lampa 58 lotů, 1 pozlacený kalich k přijí-
mání, 1 kaditelnice“ 
 „Celkem 51 1/4 libry stříbra, 17 kasulí (ornátů), 4 zvony, 1 positiv (přenosné varha-
ny) a jednotlivé hudební nástroje. 2 kusy polí, 4 louky (všechno propachtováno), 1 zl. 38 
kr. ročního nájmu z domu, od 36 krav po 1 libře vosku místo másla, vosku ale už bylo 300 
liber v kostelní zásobě. V pozemcích uložený kapital 2951 marek, a v testamentárních 
odporučeních 928 marek.“ (výpočet církevního majetku – pokračování příště)  Bartoš H.

37. moHelniCKÝ doSTAvníK® 2012 Je JiŽ zA nÁmi. Chtěl 
bych touto cestou moc poděkovat schole z Lesnice za účast na neděl-
ní dostavnické mši svaté (2.9.2012 v 7.30 hod.). Dostavnické mše se na 
Dostavníku konají nepřetržitě již od roku 1990 (hned po sametové re-
voluci v roce 1989). Do té doby to „díky“ totalitnímu komunistickému 
režimu nebylo možné. Za tu dobu se zde vystřídala spousta schol a hu-

debních seskupení (hrál zde např. i Hradišťan s Jiřím Pavlicou). Vystoupení lesnické scholy 
patřilo mezi ty nejlepší, které zde bylo možno slyšet. Umocnilo to tak prožitek ze mše sva-
té, na který se hned tak nezapomíná. Chtěl bych poděkovat i za účast zábřežského děkana 
P. Františka Eliáše, který sloužil u nového dřevěného oltáře (vyrobeného kamarádem Pepou 
bílkem z Moravičan) nedělní mši svatou společně s ředitelem Radia Proglas P. Martinem Ho-
líkem a P. Pavlem Kavcem z Loštic. Kromě mnoha dostavnických diváků byli při mši svaté 
účastni i členové polského indiánského souboru Catawba ve stylovém indiánském oble-
čení a především pak hodně rodičů s dětmi z mnoha míst České republiky a ze Slovenska 
a samozřejmě mnoho muzikantů. Jejich nové písničky na CD nosičích vydaných v tomto 
roce byly k oltáři přineseny mezi obětními dary. Záběry z této mše svaté budete mít brzy 
možnost spatřit i na TV NOE, jejíž jedenáctičlenný tým byl na letošním Dostavníku příto-
men od pátku až do neděle a do svého studia si odvezl spoustu natočeného materiálu.
 Všem, kteří měli co do činění s přípravou dostavnické nedělní mše v překrásném přírod-
ním prostředí, moc děkuji.   Pavel Aligátor Nenkovský – pořadatel Mohelnických dostavníků 
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 2. září: Zábřeh 8.090; Jedlí 1.700; Svébohov 1.600; Klášterec 1.950; Zvole 2.720; 
Postřelmůvek 360; Maletín 1.430 Kč. dary: zábřeh - na kostel sv. barbory 1.200, na Proglas 
1.000, společenství živého růžence na Haiti 400 Kč; Jedlí - na opravy kostela 20.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

RozvRH vÝUKY nÁboŽenSTví ve ŠKolním RoCe 2011/2012
zŠ boŽenY němCovÉ
1. a 2. třída  - čtvrtek 13.00 hod. - Mgr. Emilie Janů
3. třída  - čtvrtek 13.30 hod. - P. Pawel Zaczyk, kaplan 
4.a 5. třída  - čtvrtek 12.35 hod. - Mgr. Jan Jílek
7. třída  - čtvrtek 14.00 hod. - Mgr. Emilie Janů
8. a 9. třída  - čtvrtek 14.30 hod. - P. Pawel Zaczyk, kaplan 
zŠ SeveRovÝCHod
1. a 2. třída  - úterý 13.00 hod. - Mgr. bc. Jana Kratochvílová 
4.a 5. třída  - úterý 13.45 hod. - Mgr. bc. Jana Kratochvílová
Jinde
fara - 6. třída - čtvrtek 16.30 hod. - Ing. Anna Krňávková
Gymnázium - střední školy - Pátek 14.00 hod. - P. František Eliáš, děkan
vyučování začne v týdnu od pondělí 10. 9. 2012. Prosíme děti, které mají vyučování ve 
školách, aby na své katechety počkaly před hlavním vchodem do školy 5 minut před vy-
učováním.
Kontakty na katechety: Mgr. Emilie Janů 731 626 502; Ing. Anna Krňávková 603 827 736; 
Mgr. Jan Jílek 605 340 302; Mgr. bc. Jana Kratochvílová 731 621 288; P. Pawel Zaczyk, kap-
lan 736 139 264; P. František Eliáš, děkan 731 626 500. 

FloRbAl. Jednota Orel zahajuje v sobotu 8. září v tělocvičně II. ZŠ pravidel-
ná setkávání všech skupin florbalistů. Začátek v 9.30 hod., sraz u školy, spor-
tovní obuv a florbalku s sebou. Těšíme se na nové zájemce.   Tomáš Kobza

SvATovÁClAvSKÁ PoUŤ A oSlAvY 50 leT oTevŘení Kd ve vÁClAvově
28. 9. - 30. 9. 2012
 Slavnost sv. václava v pátek 28. září v 10 hod. oslavíme ve Václavově 
mší svatou v místní kapli. Od 16 hod. jste zváni do KD na sousedské setká-
ní,na které v 19.30 hod. naváže „slavnostní večer“. 
 V sobotu 29. 9. pokračují oslavy od 16 hod. v KD, v 18 hod. předsta-
vením Divadla-AMADIS brno „Úžasná svatba“ a od 20 hod. posezením 
u cimbálu.
 V neděli 30. 9. zakončíme slavení DěTSKÝM KARNEVALEM, který za-
číná ve 14 hod.                                                              Srdečně zvou pořadatelé

FARnoST zvole pořádá v sobotu 22. září pouť na Horu matky boží v Králíkách. Čas 
odjezdu bude uveden v příštích FI. Je třeba se nahlásit co nejdříve na tel. 608 311 469.
                                                      Helena Pěničková 


