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13. 9. 2015
Ročník XXII., číslo 37

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

brno, náměsTí svobody
17. října 2015

„Kdo chce jít za mnou, 

ať zapře sám sebe, 

vezme svůj kříž 

a následuje mě“ 
Mk 8,27

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 116   budu kráčet před Hospodinem v zemi živých  
 1: Iz 50,5-9a                                       2: Jak 2,14-18                                            Ev. Mk 8,27-35  
Ordinárium: Olejníkovo č. 502   příště Břízovo č. 503 
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sváTKy a PamáTKy TÝdne
Pondělí 14. září  Svátek Povýšení svatého Kříže 
Úterý 15. září  o památce Panny marie bolestné 

bude poslední letošní pouť k Šubrtově 
kapli. mše svatá v 17.00 hod.

 Ráječek mše sv. 8.00 hod.
Středa 16. září  Památka sv. Ludmily, mučednice 

 Hody v Postřelmůvku slavíme tuto neděli 13. září.  
 Mše svatá v 9.00 hod.
 Tuto neděli 13. září v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla 
 v Pobučí, celebruje P. Martin Rumíšek. 

Ráda bych pozvala všechny na nové modlitební společenství děTi víry, které je zaměře-
no především na modlitby za rodiče a kmotry. Budeme se setkávat každý pátek po večerní 
mši svaté v Hnízdě. V případě dotazů, pište na email: t.svedova@seznam.cz. 
 Těším se na Vás! Tereza Švédová

Hnízdo - KlUbovna
Úterý 15. září v 9.30 hod. – Co je to láska? Přednáška Mgr. M. Hojgrové 
Úterý 22. září v 9.30 hod. – Co s pletí po horkém létě?   Návštěva 
                                                 kosmetičky Mary Kay - Aničky Hohnové
Úterý 29. září v 9.30 hod. – vaše oblíbená kniha zaměřená na výchovu
                                            dětí, těšíme se na Vaše tipy a doporučení. 
  Více na www.hnizdozabreh.cz 

děKanáTní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 16. září. Mši 
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

KrisTÝn slUŽebníK s.r.o. 
ve středu 16. září 2015 od 9 hod. do 15.30 hod. bude opět na faře 
v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., 
která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do 
„církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další pracovnicí, která má na sta-

rost energie pro domácnost. Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas fa-
ráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento souhlas vázána. 
  P. František Eliáš, děkan

ČTvrTeČní mŠe svaTÉ Pro děTi a rodiČe. S ukončením prázdnin zveme opět 
všechny děti a rodiče (prarodiče) na čtvrteční mše svaté, které jsou tradičně slaveny zvláš-
tě s dětmi a pro děti. Mše svaté začínají v 17.30 hod. a přede mší je možnost přijetí svátosti 
smíření.  P. Martin Rumíšek 

 Pokud by měl někdo zájem o záznam primiční mše svaté P. Martina Rumíška, ať se 
přihlásí ve farní kanceláři v Zábřeze (případně na tel. 583 414 531 nebo 731 626 509). 
                                                                        red.
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CHariTa
seTKání domáCíCH PeČovaTelŮ
„Výživa v nemoci“ bude tématem zářijového setkání pečujících v rámci 
svépomocné skupiny. Setkání proběhne ve středu 23. září od 16.00 hodin 
v zasedací místnosti Charity Zábřeh. Lektoruje Mgr. Marta Třísková, DiS.

babí lÉTo s CHariToU
 Již čtvrtý ročník stejnojmenné akce startuje 25. září od 15 hodin před kul-
turním domem v Zábřehu. Výtěžek akce bude věnován na pořízení lineár-
ního dávkovače léků pro pacienty v terminálním stádiu nemoci. Program 
zahájí známá moravičanská kapela A. M. Úlet, společně s kapelou si také 

zazpívají děti ze zábřežské MŠ Severáček. Vrcholem odpoledne bude společné bubnování 
přítomných návštěvníků pod vedením členů sdružení Rytmus pro život. Pořadatelé neza-
pomněli ani na nejmenší. Děti se mohou těšit na skákací hrad, hry, soutěže, tvoření, ma-
lování na obličej. Vstup na akci je zdarma. Srdečně vás všechny zveme.   
  Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

jaK se zorienTovaT ve směsi názorŮ K UPrCHliCKÉ Krizi?
Současná migrační vlna hýbe světem, probouzí živé emoce, vyvolává mnoho otázek a růz-
norodých názorů. V současnosti, kdy se na jedné straně tvoří tuzemská strategie co neje-
fektivnější pomoci ve věci přijímání uprchlíků (do jednání jsou různě zapojeny i církve a 
náb. společnosti), a na druhé straně sledujeme v médiích zprávy o migrantech snažících 
se dostat zejm. do Německa, je logické se ptát: Kde najdu relevantní informace? Co mohu 
dělat? Chci něco dělat? Důvěryhodné zdroje informací najdete na stránkách Charity cha-
rita.cz a web pomocuprchlikum.cz. Na facebookovém profilu ČBK se též snaží sdílet ná-
zory odborníků, kteří k tématu mají co říci.  redakce

Ohlášky
V sobotu 19. září přijmou svátost manželství v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

Jakub Fojt z Postřelmůvka a Renáta Kubíčková z Klášterce 

FarnosT svÉboHov
  PoUŤ K Panně marii la saleTTsKÉ. V pátek 18. září v 18.00 hod., v předvečer 
výročí zjevení Panny Marie v La Salette, bude ve Svébohově s farníky a poutníky slavit mši 
svatou P. Milan Palkovič. Po skončení bohoslužby půjdou poutníci průvodem se svícemi 
ke kapličce zasvěcené Panně Marii La Salettské, kde bude pouť zakončena požehnáním 
přítomným poutníkům.  P. František Eliáš 

  draKiáda. Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve 
všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věko-
vých kategorií) na XV. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná 
v neděli 20. září 2015 od 14.00 hod ve svébohově „na padělku“.     
          Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé
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Pozvání bisKUPŮ na národní eUCHarisTiCKÝ KonGres
a vÝzva K modliTbám za synodU o rodině

Milovaní bratři a sestry v Kristu,
Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy Církve, 
tedy i křesťanského života každého z nás. K posílení tohoto 
vědomí jsme na letošní rok vyhlásili první Národní eucharis-
tický kongres v novodobých dějinách naší země. Jeho mottem 
je „Eucharistie – smlouva nová a věčná“. nyní se na vás obra-
címe se srdečným pozváním na sobotu 17. října, kdy kongres vyvrcholí spo-
lečnou mší svatou v 10.30 hodin v brně na náměstí svobody a následným 
průvodem s Eucharistií. 
 Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a především po-
sílit a prohloubit lásku věřících ke mši svaté i k ostatním pobožnostem, které 
jsou s Nejsvětější svátostí oltářní spojeny a vycházejí z ní. Po měsících modli-
teb v rodinách, farních, diecézních a řeholních společenstvích se všichni shro-
máždíme, abychom uctili a vyznali skutečnost, že Eucharistie je skutečně pří-
tomnou, živou Kristovou velikonoční obětí, obětní smlouvou slavenou v Církvi 
denně až do konce časů. Z Boží vůle se Nejsvětější svátost stává znamením jed-
noty, poutem lásky Boha k člověku, duchovní hostinou a výsostným Božím da-
rem, jímž zdarma sytíme svou duši pro věčný život. 
 Proto je toto dnešní pozvání určeno všem věřícím, rodinám, duchovním, ře-
holním komunitám a hnutím a všem dalším společenstvím. Chceme Vás vybíd-
nout k osobní účasti a zároveň povzbudit ke společné cestě úcty k Eucharistii, k ješ-
tě hlubšímu vnímání Církve jako tajemného Těla Kristova (srov. KKC 789), které se 
z Eucharistie rodí. Podrobnosti o Národním eucharistickém kongresu a jeho do-
provodném programu najdete na internetových stránkách www.nek2015.cz. Sr-
dečně také děkujeme všem, kdo se na přípravách kongresu podílejí a kdo na tento 
účel přispěli v celonárodní sbírce o slavnosti Těla a Krve Páně.
 S letošním podzimem je spojena ještě jedna důležitá událost – Svatý otec 
František svolal na říjen do Říma Synodu o rodině na téma Povolání a poslání 
rodiny v Církvi a současném světě. Toto setkání je velmi sledované a mnozí si 
kladou otázku, nakolik ovlivní některé důrazy Církve v jejím učení o rodině. 
Ve shodě se Svatým otcem Františkem Vás chceme především vyzvat k mod-
litbě za tuto Synodu. Modleme se společně za dary Ducha Svatého pro pape-
že i všechny synodní otce, aby závěry Synody na přímluvu Svaté Rodiny beze 
zbytku odpovídaly Boží vůli a jeho úmyslu s člověkem.
Srdečně Vám za to děkujeme a společně všem žehnáme.
     V Kristu a Marii Vaši čeští a moravští biskupové
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modliTba za bisKUPsKÝ synod o rodině
Ježíši, Maria a Josefe, ve vás zakoušíme nádheru pravé lásky 

a na vás se s důvěrou obracíme. 

Svatá Rodino Nazaretská, učiň i z našich rodin místa sdílení 

a modlitební večeřadla, opravdové školy evangelia 

a malé domácí církve. 

Svatá Rodino Nazaretská, ať se už nikdy v žádné rodině 

nezažívá násilí, uzavřenost a rozdělení, kéž každý, 

kdo byl zraněn a pohoršen, brzy pozná útěchu a uzdravení. 

Svatá Rodino Nazaretská, kéž příští biskupský synod, 

probudí ve všech vědomí posvátného a nezcizitelného 

charakteru rodiny a její krásy v Božím plánu. 

Ježíši, Maria, Josefe, naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji. 

Amen.

blaHoPřání
V pondělí 14. září se dožívá požehnaných 90 let 
Mons. P. Antonín Pospíšil, 
který je od adventu roku 2007 přispěvatelem našeho týdeníku. 
Za jeho lásku k Božímu slovu, píli a vytrvalost s jakou se této 
službě věnuje, děkujeme, a přejeme:
„Ať mu Pán žehná, ať k němu obrátí svou vlídnou tvář, 
ať je mu milostiv a obdaří ho pokojem...“    

Spolubratři kněží zábřežského děkanátu a všichni čtenáři Farních informací

PasToraČní vzdělávaCí KUrz v zábřeze 
Vzdělávací kurz zahájíme v sobotu 26. 9. 2015 v 7.00 hod. mší svatou 
v chrámu sv. Bartoloměje. Hlavním celebrantem bude P. Antonín Kra-
sucký OP. Po mši svaté se přesuneme do sálu bývalé hudební školy, kde 
proběhnou první dvě přednášky na téma „Rozum a víra“ a „Rozhovor 
o víře“. Při prvním setkání budou také představena jednotlivá témata, 
struktura kurzu a jeho časový rozsah. Na jednotlivé přednášky zveme 
také ty, které osloví právě nabízené téma a neplánují se kurzu účastnit pravidelně. 
Prosím všechny, kteří mají zájem (či alespoň „pokušení“) se našeho kurzu účastnit, aby na 
první setkání přišli. Seznámíme se s osnovou kurzu, popřípadě ji ještě (dle zájmu a mož-
ností) upravíme a domluvíme se na termínech setkávání. 
     Vše dobré přeje Mgr. L. Diblík
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 6. září: Domov důchodců sv. Zdislavy 195, Červená Voda 635, Jakubovi-
ce 417, Písařov 1.270, Mlýnický Dvůr 2.630 Kč. Dary Červená Voda: na Haiti 305 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

PoUŤ za sv. maToUŠem. Farnost Červená Voda zve všechny v neděli 20. září na pouť 
do červenovodského farního kostela sv. Matouše. Mši svatou v 9.00 hod. zpěvem doprovo-
dí šumperská schola od sv. Jana Křtitele. Svátostné požehnání bude v 15.00 hod. 

 Zpověď s cizím zpovědníkem: pátek 18. září 17.00 –18.00 hod.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

sbírka z minulé neděle: Moravičany 1.681 Kč; Loštice 4.188 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!  P. Lubomír Konfederák CM 

v neděli 20. září při mších svatých (Moravičany, Loštice, Pavlov) budeme děkovat Bohu 
za letošní úrodu. Mimo společných obětních darů si můžete s sebou přinést i plodiny, kte-
ré jste vypěstovali na svých zahrádkách. Tímto poděkujeme Bohu, že požehnal práci na-
šich rukou. P. Lubomír Konfederák CM

PraCUjeme Pro boHa 
První, co si při práci musíme uvědomit, je: „Pracujeme pro Boha!“
Žádná práce není bezcenná, protože ji Bůh vidí. A to má být naší největší vzpruhou při práci: 
Bůh mě vidí! Bůh mě vidí, a proto musím pracovat vesele jako dítě. Sv. Jan Klimak píše, že ja-
kýsi mnich, který denně vařil pro 230 spolubratrů, i když měl hodně práce, nikdy nebyl mrzu-
tý, spíše veselý. Sv. Jan Klimak se ho jednou zeptal, proč je při svém všedním a jednotvárném 
životě tak veselý. Mnich odpověděl: „Vařím tak, jako bych vařil pro Pána Boha.“ 

postřelmovsko    postřelmovsko

 v neděli 20. září oslaví farnost Postřelmov svého patrona sv. matouše. mše svatá 
bude v 8.00 a 11.00 hodin. Odpoledne v 15.00 hodin bude svátostné požehnání. 
 Neděle 20. září je třetí v měsíci, proto bude pravidelná sbírka na opravy kostela v Po-
střelmově a v Chromči. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
 Nedělní mše svatá v Chromči bude v sobotu 19. září v 18.00 hodin. V Sudkově mše 
svatá tentokrát není. 
 biřmovanci se sejdou na poučení v pátek 18. září v 19.00 hodin na faře v Postřelmově 
(biřmování bude v sobotu 14. listopadu)  P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 6. září: Lubník 1.120, Tatenice 1.310 + dar 300, Hoštejn 1.200, Kosov 800 Kč. 
 Pán Bůh zaplať.       P. Jaroslav Přibyl                              

sPoleČensTví modliTby CHlaPŮ se sejde v neděli 20. září v 18.00 hod. v Tatenici 
na faře.                                          P. Jaroslav Přibyl 
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 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 6. září: Štíty 1.650; Cotkytle 840; Horní Studénky 1.150 Kč .
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

 Tuto neděli 13. září bude v 15.00 hod. slavena mše v kapli sv. martina na olšan-
ských Horách. 

 V neděli 27. 9. bude ve Štítech bohoslužba pro děti 
 v pondělí 28. 9. vás zveme na pouť na Horu matky boží v Králíkách. mše svatá 

v poutním kostele bude v 17.30 hod.  P. Josef Altman

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 6. září: Mohelnice 4.410; Úsov 1.025; Studená Loučka 603 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

denní sTaCionář oKÝnKo slaví 10. narozeniny 
Ve středu 16. září vás srdečně zveme na „Zahradní slavnost“, kterou u příle-
žitosti 10. výročí svého vzniku pořádá Denní stacionář Okýnko v Mohelnici 
(Zámecká 11). Slavnost začíná ve 13 hodin mší svatou, kterou bude celebro-
vat P. Antonín Basler, kancléř Arcibiskupství olomouckého. 
Od 14 do 16 hodin se pak v programu můžete těšit na premiéru nové autorské divadel-
ní hry „Noemova archa“ v podání uživatelů Okýnka. Ti slavili před měsícem obrovský 
úspěch na divadelním festivalu Quijotova šedesátka v Lipnici nad Sázavou s autorskou 
pohádkou „O ježkovi, který tančil“. Stejně tak nás určitě potěší tato nová hra. Uživatelé 
vystoupí také při společném bubnování. Celý den pak budou ke zhlédnutí prostory staci-
onáře s výstavou fotografií a výrobků. Nebude chybět ani živá hudba, občerstvení a slav-
nostní přípitek.

Přijďte slavit s námi! Pracovníci a uživatelé DS Okýnko

z mohelnické farní kroniky, dr. jaschek, lP 1948
Masopust byl v tomto roce jen krátký. Nedostalo se proto na všechny 
zájemce pořádání „bálů“. Proto se politické strany dohodly na společ-
ném plese ve třech hostincích. Tak se řešila krize tancovaček v Mo-
helnici.
Hůře to bylo s vládní krizí v únoru. Přinesla 26. 2. vlastně „třetí re-
publiku“. 
Činnost akčních výborů, které ve městě vznikly, odstranila mnoho vlivných osobností z 
jejich postavení.
Doba svatopostní byla dle sil využita pro duchovní prohloubení farníků. V neděli dopo-
ledne kázal dp. kaplan o přípravě pokání, v neděli odpoledne měl postní kázání dp. farář 
o utrpení Páně, podle budějovické předlohy „Cestou křížovou!“ Přes dobrou přípravu du-
chovních správců nebyla účast u stolu Páně uspokojivá.
Obřady sv. týdne byly bez asistence. Boží hrob v kapli sv. Anny připoutal mimo zbožné cti-
tele Ukřižovaného, alespoň na Velký pátek věřící návštěvníky i větší počet „vzácných far-
níků“. Pokračování příště.                                           Bartoš H.



8

sbírky z neděle 6. září: Zábřeh 10.380; Jedlí 2.100; Svébohov 1.000; Klášterec 2.560; Zvole 
4.570; Vyšehoří 445 Kč. 
dary zábřeh: na Proglas 500; na likvidaci lepry 1.000; na kostel sv. Bartoloměje 500; na 
Haiti 200; růžencové společenství na Haiti 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

sPoleK sv. barbora zábřeH děKUje. Vážení farníci a přátelé kostela sv. Barbory, 
dovolte nám, abychom poděkovali za Vaše dary z „hodové sbírky“ a další osobní příspěv-
ky, kterými nám pomáháte dokončit opravu střešní krytiny věže a lodi kostela. Sbírka vy-
nesla částku 28.430 Kč. Celkové náklady jsou 908.710 Kč a předpokládáme,
že uhradíme všechny faktury tak, aby na díle nezůstaly žádné závazky.
 A až budete číst tyto řádky, můžete se sami přesvědčit o tom, jak se dílo podařilo.
Ještě jednou veliký dík a Pán Bůh zaplať.  Dr. Alois Frank, Jaroslav Jašek a Josef Klimek

Podzimní sezÓna KonCerTníHo CyKlU bravo 
v „barboře“. Úvodní koncert nové sezóny hudebního cyk-
lu bravo zábřeh obstará vystoupení amerického pianisty, var-
haníka, dirigenta a skladatele roberta israela, který se tuto 
neděli 13. září od 16.00 hod. představí v kostele sv. barbory 
v sólovém klavírním recitálu.  PhDr. Zdeněk David

v rámCi Xii. mezinárodníHo FesTivalU dUCHovní 
voKální HUdby, který pořádá Římskokatolická farnost Zábřeh, 
Svaz Němců severní Moravy – Orlické hory, o. s. a Oculos meos – 
smíšený pěvecký sbor v Šumperku pod záštitou RNDr. Mgr. Františ-
ka Johna, PhD., jste zváni v sobotu 19. září v 19.00 hod. do koste-
la sv. bartoloměje na koncert duchovní hudby. vystoupí miešany 
zbor Žilina pod vedením sbormistra Štefana sedlického. vstupné 
dobrovolné.                                                                                  redakce 

V neděli 20. září 2015 v 17.00 hod. jste zváni do kostela Povýšení Svaté-
ho Kříže v Dubicku na KonCerT ŽesŤovÉHo KvinTeTa. Účin-
kují: Ondřej Moťka – trubka, Stanislav 
Bartošek – trubka, Mikuláš Kostka – lesní roh, Jan Pospíšil – trombon, 
David Křížek – tuba. 
 Stejný koncert bude v kapli v LUKAVICI 20. září v 15.00 hod.
  Za farnost a KPH Dubicko L+M Kolčavovi

Letecko-modelářský kroužek v Zábřehu zahajuje letos již 19. ročník své činnosti, a to ve 
čtvrtek 17. 9. 2015 v 16.00 hod. v klubovně Katolického domu, ulice Sušilova 38, Zábřeh.
Noví zájemci, kteří v tomto školním roce dovrší alespoň 10-ti roků se mohou přihlásit 
osobně, pravidelně každý čtvrtek ve výše uvedené klubovně nebo i telefonicky na tel. čísle 
602 463 219 u pana Janů.                                                redakce
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