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16. 8. 2015
Ročník XXII., číslo 33

20. 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

brno, náměsTí svobody
17. října 2015

Kdo jí mé tělo 
a pije mou krev, 
má život věčný, 
a já ho vzkřísím 
v poslední den. 

Jan 6,54-56

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit;
 vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností 
a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní 
tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby.
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 34  okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
1: Př 9,1-6              2: Ef 5,15-20                Ev. Jan 6,51-58 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502       příště Břízovo č. 503



2

sváTKy a PamáTKy TÝdne
Čtvrtek 20. srpna Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve  
Pátek 21. srpna  Památka sv. Pia X., papeže 
Sobota 22. srpna Památka Panny Marie Královny 

 Tuto neděli 16. srpna jste také zváni na pouť k Panně Marii Nanebevzaté do Svéboho-
va. Mši svatou budeme slavit v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod. 

 V kostele sv. Mikuláše v Maletíně bude slavena mše svatá tuto neděli 16. srpna v 15 hod.   
 P. František Eliáš

v neděli 23. srpna celebruje mše svaté v zábřeze a ve zvoli P. Pavol Kavec, Cm. 

zábřeH 
– adoraČní den, PaTroCiniUm a Hody
V pondělí 24. srpna o svátku sv. Bartoloměje se začneme celo-
denní adorací připravovat na zábřežské patrocinium a hody.
Začneme mší svatou v 9.40 hod., po ní bude následovat ado-
race před Nejsvětější svátostí, kterou „štafetově“ povedou jed-
notlivá společenství. 
Den ztišení před Pánem zakončíme mší svatou v 18.00 hod. 

 V neděli 30. srpna na závěr prázdnin oslavíme patrocinium našeho farního a děkan-
ského kostela sv. Bartoloměje a tím začíná období „hodů“ v našem děkanátu. 
 Bohoslužby budou v obvyklých hodinách a navíc svátostné požehnání ve 14.30 hod. 
 

Úklid před hody - velké gruntování před slavností bude v úterý 25. 8. od 14.30 hod. 
 Prosíme muže i ženy, aby přišli a pomohli s velkým úklidem, který náš krásný farní 
kostel jednou za čas potřebuje a který si zaslouží.  P. František Eliáš
 

PoUŤ K Panně marii TUrzovsKÉ. V sobotu 5. září vás zveme na Turzovku, na 
pouť za Pannou Marií. Hlásit se můžete do konce srpna na tel. 608 311 469. Cena 350 Kč, 
odjezd (zřejmě v 5.30 hod.), nástupní místa autobusu podle zájmu přihlášených. 
   Helena Pěničková 

obnova vřesovÉ sTUdánKy. Nově vzniklá aktivita Spolku 
pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, směřuje k obnovení 
tradičního prostředí poutního místa, které Jeseníky po staletí utváře-
lo a v srdcích lidí nikdy nepřestalo existovat. Na webových stránkách 
www.vresovastudanka.cz najdete prezentaci projektu a petici na ob-
novu poutního místa na Vřesové studánce (obnova kostelíka a turis-
tické chaty).                                                                                           red.

srPnovÉ seTKání domáCíCH PeČovaTelŮ. Srpnové téma: „Ori-
entace v právních otázkách – oblasti zastupování člověka před zákonem“. 
Setkání proběhne ve středu 19. srpna 2015 od 16 hodin v zasedací místnos-
ti Charity Zábřeh.                            
                                        Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431
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červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 9. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 232, Červená Voda 2.440, Jaku-
bovice 798, Písařov 913 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
 PoUŤ do Šanova. Farnost Červená Voda zve všechny srdečně na 
pouť do Šanova, a to v neděli 16. srpna v 9.00 hod.
Večerní mše svatá v Červené Vodě již nebude. 
 PoUTní mŠe svaTá U KaPliČKy svaTÉHo roCHa (cestou na 
Moravský Karlov) bude v pondělí 17. srpna v 18.00 hod.
 PoUŤ do moravsKÉHo Karlova. Farnost Červená Voda vás  
srdečně zve na pouť v neděli 23. srpna do Moravského Karlova (ke sv. Janu Kalasánské-
mu). Poutní mše svatá v 9.00 hod. Při mši svaté zahraje schola Gaudium pod vedením Jo-
sefa Hrocha. V Červené Vodě bude večerní mše svatá ještě v 1 hod.  P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko

sbírky z neděle 9. srpna: Mohelnice 6.339; Úsov 976; Studená Loučka 380 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
Poutní mše svatá u kaple sv. rocha nad Úsovem, bude sloužena ve středu 19.srpna v 16 
hodin.  P. Petr Šimara

farnosti spravované z tatenice

 PoUŤ K Panně marii oslavíme na KorUně tuto neděli 16. srpna. 
Mše svatá začíná ve 14.30 hod. 
 adoraČní den farnosti lubník prožijeme v pondělí 17. srpna. Výstav Nejsvětější 
sv. bude v 15.00 hod. Zakončení mší sv. v 18.30 hod.  P. Jaroslav Přibyl
 

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 9. srpna: Štíty 1.980; Cotkytle 1.370; Horní Studénky 1.100 Kč .
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman
 PoUŤ K Panně marii nanebevzaTÉ ve Štítech se koná tuto neděli 16. srpna. 
 Mše svatá v 9 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.  P. Josef Altman

* * *
dUCHovní obnovy Pro Členy maTiCe svaToHosTÝnsKÉ
 od 27. listopadu do 29. listopadu 2015
 od 4. prosince do 6. prosince 2015
 Oba termíny duchovní obnovy vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký. Členové Matice, kteří se chtějí zúčastnit, nahlaste se na tel. 
583 414 487, nebo mobil 731 314 056.  
  Na setkání na Svatém Hostýně se těší Žofie Deverová, důvěrnice  

Příští návštěva pracovnic servisní společnosti Kristýn služebník s. r. o. 
bude na faře v zábřeze ve středu 16. září 2015.   redakce 



4

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

sbírky z neděle 9. srpna: Zábřeh 9.790; Jedlí 2.600; Svébohov 1.300; Klášterec 3.670; Zvo-
le 5.330; Vyšehoří 500 Kč. dary: zábřeh - růžencové společenství na Haiti 400, na kostel 
sv. Barbory 3.000, na farnost 1.000 Kč; zvole – na kostel 5.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

HUdební sCHoly a vÝUKa náboŽensTví
je dost rodičů, kteří slibovali zodpovědnou křesťanskou výchovu při křtu svých dětí, 
a svůj slib neplní. Trochu jim v tom může pomoci výuka náboženství, anebo i zapojení 
dětí do hudební scholy. Pokud máte zájem, kontaktujte své duchovní otce ve farnos-
tech.   P. František Eliáš

PřiPravUjeme: PasToraČní vzdělávaCí KUrz v zábřeze
 V sobotu 26. září bude první setkání těch, kteří chtějí z růz-
ných důvodů projít pastoračním vzdělávacím kurzem, aby si rozšíři-
li a prohloubili své křesťanské vzdělání a zakotvení. Bude otevřen jak 
těm, kteří ho budou chtít absolvovat celý, tak i těm, které budou zají-
mat vybraná témata. Proto budeme spolupracovat i s MSKA a ČKA. 
 Nutně ho budou potřebovat ti, kteří ve farnostech mají přijmout 
oficiální pastorační poslání, kterým má být svěřena pomoc při podává-
ní svatého přijímání, pomoc při katechezi atd. Zároveň bude kurz užitečný i pracovníkům 
a dobrovolníkům Charity, rodičům, kteří chtějí zodpovědně křesťansky vychovávat a všem, 
kteří chtějí v církvi dýchat zhluboka. 
 Kurz bude slavnostně uveden mší svatou v děkanském kostele v Zábřeze. Celebrantem 
bude P. Antonín Krasucki OP. Kurz bude otevřen všem farnostem zábřežského děkanátu 
i děkanátů sousedních. 
 Scházet se budeme podle plánu každou druhou sobotu od 8.00 do 12.00 hod. v budo-
vě u děkanského kostela na Farní 9 (bývalá ZUŠ). V případě potřeby mohou být termíny 
upraveny. Další informace uvedeme začátkem září. Koordinátorem kurzu bude Mgr. Lu-
děk Diblík.   P. František Eliáš

orelsKá PoUŤ na svaTÉm HosTÝně – neděle 23. 8. 2015
Pouť začne na Svatém Hostýně v 10.00 hodin mší svatou na ven-
kovním pódiu u baziliky. Pokud se najde dost zájemců, odjezd au-
tobusu z Valové v 6.30 hod. Hlaste se na tel. 583 414 512 nebo 
732 805 427.   Ludmila Korgerová 

zPěvníČeK zaPomenUTÝCH radosTí. Připravujeme vydání zpěvníčku písní, 
které se dříve s velkým potěšením a nadšením v naší farnosti zpívaly. Patří mezi ně Sbo-
hem má radosti, Ó Matko Páně, Pojď k Spasiteli a další.
 V rámci průzkumu o jeho zájem jsou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze na stolečku 
u pokladniček k dispozici očíslované bločky, ze kterých si můžete, v případě zájmu o zpěv-
níček utrhnout lístek (slouží pouze k zjištění orientačnímu počtu zájemců). Notový mate-
riál pro varhaníky bude též k dispozici. Děkujeme za spolupráci. Pavla Houserková 


