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25. 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.

Pak vzal dítě, 
postavil ho před ně, 
objal ho a řekl jim: 
„Kdo přijme jedno 
z takových dětí kvůli mně, 
mne přijímá; 
a kdo mne přijme, 
nepřijímá mne, 
ale toho, který mě poslal.“

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, 
neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; 
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, 
a tak vešli do věčného života. 
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 54    Pán mě udržuje naživu
1: Mdr 2,12a.17-20                                   2: Jak 3,16 – 4,3                                   Ev. Mk 9,30-37
Ordinárium: latinské č. 509                    příště  Olejníkovo č. 502
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Čtvrtek 27. září     Památka sv. Vincence z Paula 
v pátek 28. září o Slavnosti sv. václava, mučedníka budou slaveny mše svaté:
 v nemili v 8.00; na Skaličce v 8.30; v zábřeze v 8.30; ve václavově v 10.00;   
 ve zvoli v 10.15 a v Pivoníně v 18.00 hod. 
 (v Jedlí oslavíme sv. václava při vigilii slavnosti ve čtvrtek 27. září v 17 hod.)

X. nÁRodní SvATovÁClAvSKÁ PoUŤ do STARÉ boleSlAvi
 Letošní X. pouť ve Staré boleslavi se koná v pátek 28. září. Slavnost-
ní poutní mše sv. se uskuteční na Mariánském nám. v 10.00 hod. Hlav-
ním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, kazatelem Mons. Franti-
šek Radkovský. 
 ve čtvrtek 27. září v 18 hod. (v hodinu, kdy budou z Prahy do 
boleslavi převáženy relikvie svatého václava) se uskuteční ve všech 
farnostech ČR modlitební most za český národ spolu s vyzváněním 
zvonů. Připojme se k němu modlitbou:

modliTbA zA nÁRod (v době převozu relikvie sv. Václava)
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 zodpo-
vědně konali svůj úkol. Amen.

SvATovÁClAvSKÝ bRAmboRÁK. Zveme všechny malé i velké ke společnému prožití 
svátečních chvil o Slavnosti sv. Václava. V pátek 28. září od 12 hodin vám kromě tradiční 
„chuťovky“, podle které je akce nazvána, burčáku a bohatého občerstvení všeho druhu nabíd-
neme i bohatou tombolu a příjemné melodie v podání dvojice Vašek a Pepa, pro děti bude při-
praven skákací hrad …zkrátka a dobře PřIJĎTE PObEJT.
    Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

zÁvodníCi nA START!!! Startujeme v úterý 25. 9. 2012 v 16 hodin od kostela sv. barbory 
(v horním parku). Nezapomeňte doma dopravní prostředek-odrážedlo a ochranný prostře-
dek-přilbu. Letošní závody proběhnou za účasti člena policie ČR a zástupců hasičského zá-
chranného sboru Zábřeh, kteří předvedou užitečné a potřebné informace i názorné ukázky 
poskytnutí první pomoci. Všichni jste srdečně zváni.

  Irena Švédová, Hnízdo Mateřské a rodinné centrum Zábřeh
 

zvonY děKAnÁTU nA vlTAvě. O letošních prázdninách probíhalo natáčení zvonů vybra-
ných kostelů pro Český rozhlas 3 - Vltava. Natočeny byly zvony v Dubicku (1476 
a 1973), Polici (1497, 1808), Úsově (1507, 1818, 1948 ), Moravičanech (1700), 
Lošticích (1550, 1926) a Zábřeze (1957, 1999, 2000); mimo děkanát Zábřeh ještě 
v Medlově (1522). Tyto zvony z našeho regionu budou na vlnách stanice ohlašo-
vat poledne tuto a každou další neděli nejméně do Vánoc. Pořad „Polední zvony“ 
se na Vtavě vysílá od roku 1996, jeho přípravu má na starosti varhaník, hudební 
skladatel a hráč na pražskou loretánskou zvonkohru Radek Rejšek. Vysílač Jese-
ník vysílá na frekvenci 98,2 FM.  RNDr. František John
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CHARiTA zÁbŘeH
bAbí lÉTo S CHARiToU. Již toto úterý 25. září vás od 14.30 hodin 
zveme před kulturní dům v Zábřehu. Pěkné písničky, skvělá muzika, 
pohádka pro děti i dospělé „O ježkovi, který rád tančil“, společné bub-
nování a kopec dobré pohody je připraven pro každého návštěvníka. 
Při velké nepřízni počasí se setkáme ve foyer kulturního domu. Těšíme se na Vás !!!

SPoRTovní HRY nA domovinCe. Nejen pro seniory a zdravotně 
postižené je určen 2. ročník sportovních her. Ve středu 26. září 2012 od 
13 hodin na vás čekají netradiční disciplíny, stolní tenis, zdravotní stánek 
i hudební bonbónek.
Veškeré informace ke hrám i k činnosti Domovinky vám podá vedoucí stacionáře Mgr. Ja-
roslav Člupný, tel: 736 509 438, domovinka@charitazabreh.cz

PozvÁní nA mŠi zA CHARiTU. Přijměte pozvání ke společnému slavení mše sv. ve 
čtvrtek 27. září 2012 v 17.30 hod. v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze. Společně poděkuje-
me za charitní dílo, zakladatele Charity, její pracovníky, klienty, rodiny a všechny příznivce. 
Vážíme si Vaší přízně a stojíme o společenství s Vámi.

Charita zábřeh aktuálně hledá novou zaměstnankyni na kumulovanou pozici zdravot-
ní sestra/pracovnice sociální péče pro denní stacionář pro seniory domovinka v zábře-
ze. zájemci naleznou bližší informace na www.zabreh.charita.cz.

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

* * *
Na pátek 5. října v 18.00 připravuje Česká křesťanská akademie v Katolickém 
domě přednášku polárníka a organizátora kurzů přežití v drsné přírodě Jaro-
slava Pavlíčka nazvanou od Antarktidy po negev. (Více informací v příštím 
čísle FI)  Jana Nováková

KUŽelKY PRo neziSKovKY. Vážení členové nezisko-
vých organizací farnosti Zábřeh, dovolte, abychom vás co nej-
srdečněji pozvali na další přátelský turnaj v kuželkách. Turnaj 
se odehraje v sobotu dne 6. října 2012 v 15.00 hod. v kuželně 
na stadionu v Zábřehu. Je nutné vzít s sebou sálovou obuv. Po-
kud se nepodaří vytvořit tým z vaší organizace, určitě přijďte 
i samostatně podpořit personálně jiné týmy. Z organizačních důvodů, nejlépe do 4. října, 
prosím o zpětné zaslání informace, zda najdete čas a chuť opět si zahrát. Připraven dopro-
vodný program pro děti. PS: Sladká výhra!!!  Na setkání se těší Orel jednota Zábřeh 

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 10. října od 9 hod. do 16 
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnos-
ti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a 
těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou 
pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas 
faráře či děkana.  P. František Eliáš



4

UČíCí Se CíRKev – JAKÁ modliTbA?    2. čt. Jak 3,16 - 4,3 KKC 2632 - 2679
 Rozsáhlé téma o modlitbě v délce 47 kapitol je těžké krátce zpra-
covat, a tedy nezbývá než se o něm zmínit jen v bodech.
 Nejprve je třeba uvést, co to vlastně modlitba je. MODLITbA je 
povznesení duše k bohu nebo prosba k bohu o dobra shodná s jeho 
vůlí. Je vždy darem boha, který přichází, aby se setkal s člověkem. 
Křesťanská modlitba je osobním a živým vztahem božích dětí k je-
jich nekonečně dobrému Otci, k jeho Synu Ježíši Kristu a k Duchu 
svatému, který přebývá v jejich srdcích.
 Povolání k modlitbě je všeobecné, je určeno všem lidem. bůh 
jako první vyvolává skrze stvoření každé bytí z ničeho a člověk je i 
po pádu schopen poznávat svého Stvořitele a uchovává si touhu po 
tom, který ho povolal k existenci. Všechna náboženství a zvláště celé dějiny spásy dosvěd-
čují tuto touhu člověka po bohu. Je to ale bůh, který jako první neustále přitahuje každou 
osobu k tajemnému setkání v modlitbě.
 Jaké jsou podstatné zPŮSobY křesťanské modlitby? Jsou to velebení a klanění (ado-
race), prosebná a přímluvná modlitba, díkůvzdání a chvála. Přičemž Eucharistie obsahuje a 
vyjadřuje všechny způsoby modlitby.VELEbENÍ je odpověď člověka na boží dary. Velebíme 
Všemohoucího, který nám od počátku žehná a tak nás zahrnuje svými dary.KLANěNÍ (ado-
race) je postoj člověka, který uznává, že je tvorem před svým třikrát svatým Stvořitelem. Jaké 
jsou formy PROSEbNÉ modlitby? Může to být prosba o odpuštění nebo pokorná a důvě-
ryplná prosba za všechny naše potřeby, jak duchovní, tak tělesné, časné i věčné. Avšak prv-
ní skutečností, po níž máme toužit, je příchod božího království. PřÍMLUVNÁ modlitba 
spočívá v prosbě ve prospěch druhého. Připodobňuje naši modlitbu Ježíšově modlitbě a 
spojuje nás s ním. On se u Otce přimlouvá za všechny lidi, zvláště za hříšníky. Přímluva se 
má vztahovat i na nepřátele. Kdy se bohu vzdávají DÍKY? Církev vzdává bohu díky neustá-
le, především slavením eucharistie, v níž jí Kristus dává účast na svém díkůvzdání Otci. Kaž-
dá událost se pro křesťana stává důvodem k díkůvzdání. Zapomínáme ale většinou na modlit-
bu CHVÁLY, to je způsob modlitby, v níž se bezprostředněji uznává, že bůh je bohem. Je naprosto 
nezištná: opěvuje boha pro něho samého a vzdává mu slávu prostě proto, že vůbec je.
 Jaké jsou PRAmenY křesťanské modlitby? Prameny modlitby jsou: boží slovo, jež 
nám dává „nesmírně cenné poznání Krista“ (Fil 3,8); pak je to liturgie církve, jež hlásá, 
zpřítomňuje a sděluje tajemství spásy. Také božské ctnosti a každodenní situace, protože 
v nich se můžeme setkat s bohem.
 Proč je naše modlitba ÚČinnÁ? Účinná je proto, že je spojená ve víře s Ježíšovou 
modlitbou. V Ježíši se křesťanská modlitba stává společenstvím lásky s Otcem. V takovém 
případě můžeme přednášet své prosby bohu a být vyslyšeni: „Proste a dostanete, aby se 
vaše radost naplnila.“ (Jan 16,24). Ježíš během svého pozemského života konal mnoho zna-
mení a zázraků. Chromí, malomocní a slepí ho neprosili nadarmo o pomoc. Mnozí křesťa-
né by mohli vyprávět, jak volali k bohu a jak bůh konkrétním způsobem vstoupil do jejich 
života. A kolik jen modliteb bylo vyslyšeno na přímluvu světců! bůh ovšem není nějaký au-
tomat. Způsob, jakým nás hodlá vyslyšet, musíme ponechat na něm. „Kdybys byl skutečně 
prosil o obrácení, bylo by ti darováno“ sv. farář arský. 
 Jak se modlila PAnnA mARiA? Mariina modlitba je charakterizována její vírou 
a velkodušnou obětí celé její bytosti bohu. Ježíšova matka je také nová Eva, „Matka ži-
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vých“, která prosí Ježíše, svého Syna, za potřeby lidí. Kromě Mariiny prosby v galilejské 
Káně na svatbě nám evangelium předává Magnifikat - Velebí má duše...(Lk 1,46 - 55), 
který je chvalozpěvem Matky boží a církve, radostným díkůvzdáním, které vystupuje 
ze srdce chudých, protože jejich naděje se uskutečnila splněním božích zaslíbení. Nej-
častější naší mariánskou modlitbou je „Zdrávas Maria....“ Prvá část této modlitby je 
převzata z Písma svatého (Luk 1,28). Její druhá část „nyní i v hodinu smrti naší“ byla 
připojena v XVI. století. Učit se modlitbě od Marie znamená připojit se k jejím slovům: 
„Ať se mi stane podle tvého slova“ (Luk 1,38). Modlitba je v konečném důsledku sebeo-
devzdáním, kterým odpovídáme na boží lásku. říkáme-li spolu s Marií „ano“, dáváme 
tak bohu možnost, aby žil svým životem v našem životě. „Volej s úctou k Marii a tvá 
bída nezůstane bez povšimnutí, protože ona je milosrdná, je to Matka milosrdenství“ 
(Sv. bernard z Cl).
 Je vhodné ukončit kapitolu o modlitbě prosbou k duchu svatému, dárci to sedmero 
darů: „Přijď, o Duchu přesvatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky, aby 
svým životem došli do svého věčného domova.“    P. Antonín Pospíšil

SPoleČnÉ UdělovÁní SvÁToSTi PomAzÁní nemoCnÝCH
V týdnu od 24. do 29. září.

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. 
Pozor změna!
PoSTŘelmŮveK: příprava 3. a 4. 10. od 9 hod., udílení svátosti v pátek 5. října v 9 hod. 
JeSTŘebí: příprava 3. a 4. 10. od 18 hod., udílení svátosti v pátek v 18 hod. 
 Udělování svátosti v ostatních kostelech nebo kaplích uvedeme později.  P. Lev Eliáš

Centrum pro rodinný život ve spolupráci s Ligou pár páru nabízí kurz PřIRO-
ZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ. Začátek ve čtvrtek 11. října 2012 
od 18 hod. v sále Kurie arcibiskupství, biskupské náměstí 2, Olomouc. Kurz 
se uskuteční ve čtyřech setkáních. Další termíny: 25. 10., 15. 11. a 29. 11. 2012. 
Další informace a přihlášky: Centrum pro rodinný život Alena Večeřová, tel. 587 405 250, 
vecerova@arcibol.cz; manželé Kolčavovi tel. 731 267 331, rodina.kolcavova@seznam.cz

KAlendÁŘe A „vÝzvY 2013“ S blížícím se koncem roku připravila prodejna Recep-
ce Charity Zábřeh pestrou nabídku stolních i závěsných kalendářů s nejrůznějšími motivy 
- květinové, přírodní, zvířecí, věda a technika, dětské a mnoho dalších. Ke koupi je i Cyri-
lo-Metodějský kalendář na čtení. Za pozornost však stojí speciální kalendář „Výzvy 2013“ 
věnovaný jednomu z nejchudších států na světě – Haiti. Arcidiecézní Charita Olomouc zde 
realizuje několik velmi potřebných projektů, které se však bez finanční podpory neobe-
jdou. Koupí kalendáře podpoříte dobré dílo a dáte naději mnoha potřebným. Cena za jeden 
kus je 250 Kč. Těšíme se na vaši návštěvu.. 
 Recepce Charity Zábřeh je otevřena každý den od 7 do 16.30 hodin.
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z 16. září: Červená Voda 1.870; Moravský Karlov 200; Domov důchodců sv. Zdisla-
vy 280; Písařov 765; Jakubovice 494 Kč. dary: Červená Voda: na opravu varhan 300 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.      P. Radek Maláč
 Mše svatá v Janoušově (u Jakubovic) bude v neděli 30. září v 16.00 hod.

postřelmovsko      postřelmovsko

PoUTě:
v Farníci z Leštiny oslaví patrona kaple sv. Václava poutní mší svatou 
v neděli 30. září v 9.30 hodin. 
v Farníci z Hrabišína oslaví patrona kaple sv. archanděla Michaela 
poutní mší svatou v neděli 30. září v 16.30 hodin. 
HodY: Farníci ze Sudkova oslaví hody mší svatou v neděli 30. září v 11 
hodin. 
 Nedělní mše sv. v Chromči bude v sobotu 29. září v 18.00 hodin.  
  P. Vladimír Jahn

lošticko     lošticko     lošticko

20 leT ve SlUŽbě boHU A lidem
 Na Slavnost sv. Václava, hlavního patrona naší země a olomoucké 
katedrály si připomeneme 20 let od jmenování Mons. Jana Graubnera, 
olomouckým arcibiskupem.
 Narodil se 29. 8. 1948 v brně, ale vyrostl ve Strážnici, jako jeden 
z pěti sourozenců. Teologické studie zahájil v Olomouci v roce 1968, 
na kněze byl vysvěcen 23. června 1973. Mezi lety 1973 – 1982 půso-
bil jako kaplan ve Zlíně a ve Valašských Kloboukách. V letech 1982 
– 1990 jako farář ve Vizovicích. 17. března 1990 byl jmenován pomocným biskupem olo-
mouckým. Vysvěcen byl v témže roce arcibiskupem Mons. ThDr. Františkem Vaňákem 
(28.6. 1916 – 14. 9. 1991) a biskupem ThLic. Karlem Otčenáškem, PaeDr. h.c. (13.4.1920 
– 23.5.2011) a ThLic. Vojtěchem Cikrlem (*20.8.1946). 
 Za biskupské heslo si zvolil větu: „Quod dixerit vobis facite.“ Česky: „Co vám řekne, 
učiňte.“ 28. září 1992 byl jmenován arcibiskupem olomouckým.

Do dalších let mu přejme hojnost darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a všech svatých. 
V dobách nelehkých a přece krásných a požehnaných, odvahu a vytrvalost! 
  Za všechny čtenáře Farních informací P. Pavel Kavec, CM

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 16. září: Lubník 760; Tatenice 890; Hoštejn 1.200; Kosov 440 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.    P. Jaroslav Přibyl

nA PoUŤ K AndělŮm STRÁŽnÝm do Krasíkova jste srdečně zváni v neděli 7. října. 
Poutní mše svatá začíná ve 14.00 hod.                           P. Jaroslav Přibyl 
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štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 9. a 16. září: Štíty 2.330, 2.300; Cotkytle 1.480, 650; Horní Studénky 1.200, 
2.100 Kč.  Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

PozvÁnKA nA PoUŤ. Přijměte pozvání, v pátek 28. 9. 2012, na pouť ke Svaté Trojici 
nad Moravským Karlovem. Pěší poutníci vychází v 8 hod. od kostela v Horních Studén-
kách. Mše svatá v 16 hod. v kapli Svaté Trojice. Poutníci, kteří pojedou autem, mohou jet 
lepší cestou – na Králíky a Vysoký Potok, horší, úzká, lesní cesta vede z bílé Vody přes Mo-
ravský Karlov.    Zvou P. Stanislav Suchánek a farníci

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle z 16. září: Mohelnice 4.706; Úsov 1.270; Studená Loučka 322 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Petr Šimara

V úterý 25.9.2012 v 14.00hod. na faře se koná zahájení dalšího ročníku setkávání seniorů. 
  Zvou: V. Vykydalová a V. Šléšková
z moHelniCKÉ KRoniKY. 

V roce 1674 byl v Mohelnici farářem Paris Julius hrabě von Salm, olo-
moucký kanovník, který odešel roku 1678 do residence v Olomouci. Po 
něm nastoupil 21. dubna 1678 Georg Adalbert Winkler, dosud biskup-
ský ceremoniář, za něhož byl veden mysteriózní čarodějnický proces 
proti šumperskému děkanu Aloisovi Christophu Lautnerovi a proveden 
rozsudek smrti upálením. Lautner byl předtím farářem ve Velké Moravě 
a Moravské Ostravě. Hraběnka Angelika de Gallasch, rozená hraběnka 
Žerotínová, jej obžalovala z čarodějnictví, prý křtil děti „in nomina Atri 

etc.“ a dával selkám posvěcené hostie pro jejich krávy, aby lépe dojily. Děkan Lautner byl 
zatčen na mohelnické faře, kam byl pozván na posvícení a zajat ukrytými biskupskými gre-
nadýry. Jeho proces trval skoro pět let, během nichž byl vězněn jednak na Mírově, déle však 
v Mohelnici, ve zvlášť vybudovaném vězení, zvaném „Čarodějnická vížka“, hned za starou 
školou, na Kostelním náměstí, vedle tehdejšího bytu zvoníků. Nešťastný děkan byl nejprve 
v kostele degradován a 18. září roku 1685, na tehdejším popravišti vedle městské šibenice, 
jako čarodějník za živa upálen. Přítomno mělo být tehdy asi 20 tisíc lidí. „Nejprve mu uvá-
zali na krk pytlík se střelným prachem, který mu sežehl vousy a obličej. Stále trval na své 
nevině a zemřel za prozpěvování svatých jmen“. Místo popravy se nachází v dnešním měst-
ském parku, je označeno pamětní deskou, zde umístěnou v roce 1930.   Bartoš H.

* * *
FARnoST SvÉboHov dRAKiÁdA. římskokatolická farnost Svébohov 
srdečně zve všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech vě-
kových kategorií) na XIII. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná v ne-
děli 23. září 2012 od 14 hod. ve Svébohově „na padělku“ (pole u silnice ve 
směru na Rovensko). Viz minulé FI.                     
   Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

*  ADORAČNÍ DEN FARNOSTI bude jako každoročně na sv. Františka z Assisi ve čtvr-
tek 4. října. 
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Sbírky z neděle 9 září: Zábřeh 10.110; Jedlí 1.900; Svébohov 1.500; Klášterec 1.550; Zvole 
3.140; Postřelmůvek 1.020 Kč. dary: zábřeh – z Rovenska 1.000 na kostel sv. barbory; Jed-
lí – na opravu kostela 10.000; Svébohov – na opravu střechy 4.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

neJen mlÁdeŽníCi PozoR!
od tohoto školního roku jsme pro vás přichystali velikou změnu. Přílo-
ha zamlada bude vycházet v elektronické podobě, na internetové adre-
se http://rkfzabreh.rps.cz a to z několika důvodů: Zaprvé, odpadnou věčné 
stresy kvůli termínu odeslání a celkově vás budeme moci o všech akcích in-
formovat pružněji. Kdykoli se objeví něco nového, tak se o tom do konce týd-

ne dozvíte. Obsah nebudeme muset přizpůsobovat rozsahu dvou stran. Také nebude nut-
né tisknout další dvě strany, takže se sníží náklady na vydání celých Farních informací. 
A nakonec, všechny texty, informace i plakátky budete moci jednoduše najít na jednom 
místě a šířit mezi ostatní. A to se rozhodně vyplatí! 
 Na nová čísla vás budeme upozorňovat ve Farních informacích a to první už na inter-
netu visí. Najdete v něm svědectví několika mladých z našeho děkanátu o celostátním se-
tkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou a další zajímavé příspěvky.  redakce ZaMlada

RozPiSY boHoSlUŽeb ve FARním KoSTele v zÁbŘeze i ve FARnoSTeCH 
SPRAvovAnÝCH ze zÁbŘeHA můžete od tohoto týdne najít také na úvodní, webové 
stránce farnosti Zábřeh http://rkfzabreh.rps.cz  redakce

změnA ve vÝUCe nÁboŽenSTví. Na ZŠ b. Němcové výuka 8. a 9. tříd kaplanem 
P. Pawlem Zaczykem bude bývat v pátek ve 13.45 hod.  redakce

PRvní miniSTRAnTSKÁ SCHŮzKA v novém školním roce se koná 29.9.2012 v 8 hod. 
budeme se setkávat jednou za dva týdny. Seznam setkání je na nástěnce v sákristii. Na 
schůzky zve otec Pawel, nový kaplan a také Marek Hackenberger, akolyta.
 Předem děkuji všem ministrantům za službu u oltáře, zvláště těm, kteří najdou čas 
pro Pána Ježíše také během týdne. Zvu také nové kluky, aby se zapojili ke službě oltáře 
Páně, a prosím rodiče i prarodiče, aby je podpořili. 

GoodbYe lÉTo – taneční zábava. Mladí křesťanští demokraté a 
Spolek Metoděj Zábřeh vás zvou na taneční zábavu, která se usku-
teční ve čtvrtek 27. září 2012 od 20 hodin v Katolickém domě v 
zábřeze. Hraje DJ LuckyIN z Rajnochovic. Vstupné 50 Kč, do 21 
hod. jen 35 Kč. Občerstvení „za lidovku“. Po skončení akce možnost přespání ve vlast-
ním spacáku v Katolickém domě. Případné dotazy na mkdzabreh@atlas.cz. Tak neváhejte 
a přijďte se s námi rozloučit s létem.  Za MKD Zábřeh Renata Johnová a Petr Bartoš

* * *
římskokatolická farnost Velké Losiny zve na slavnostní požehnání bezbariérového soci-
álního zařízení v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách. Mše svatá v 18 hod., recitál 
Slávka Klecandra ze skupiny Oboroh od 19 hod. 


