
1

21. 8. 2016
Ročník XXIII., číslo 33

21. neděle v mezidobí
zábřeh, Maletín, Zvole

Klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, 
a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa 
naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. 
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 117  Jděte do celého světa, a hlásejte evangelium 
Iz 66,18-21                                            2: Žid 12,5-7.11-13                               Ev. Lk 13,22-30
Ordinárium: Ebenovo č. 504             příště latinské č. 509

Země se sytí 
plody tvého díla, 
Hospodine. 
Dáváš růst bylinám 
užitečným člověku, 
aby dobýval 
ze země chléb i víno 
k radosti lidského srdce.

antifona k přijímání 
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 22. srpna  památka Panny Marie Královny 
mše svatá v zábřeze 9.40 hod.
Úterý 23. srpna  sv. Růženy z Limy, panny 
Středa 24. srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
mše v zábřeze v 9.40 a v 18.00 hod. 

PŘíPRAvA nA biŘmovÁní. V pátek 2. září po večerní bohoslužbě 
se sejdeme v Zábřeze, v sále bývalé ZUŠ k prvnímu setkání těch, kteří se 
chtějí zodpovědně připravit na svátost biřmování. 
S sebou katechismus, buď klasický nebo Youcat, bibli nebo alespoň NZ 
a sešit na poznámky. Ostatní informace na místě.         P. František Eliáš 

Úklid před hody - velké gruntování v kostele i okolo kostela 
bude v úterý 23. srpna. 
od 14.30 hod. začnou s úklidem, tam, kde ženská síla nesta-
čí - muži.
Ženy začnou uklízet v 15.00 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

AdoRAČní den
Ve středu 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje, patrona far-
ního a děkanského kostela a ADORAČNÍ DEN ZÁBŘEŽSKÉ 
FARNOSTI. Začneme mší svatou v 9.40 hod., a poté bude ná-
sledovat adorace před Nejsvětější svátostí, kterou „štafetově“ 
povedou jednotlivá společenství. Den ztišení před Pánem za-
končíme mší svatou v 18.00 hod.  P. František Eliáš

PATRoCiniUm A HodY v zÁbŘeze
v neděli 28. srpna oslavíme v děkanském kostele sv. bartoloměje patrocinium a zá-
břežské hody. 
Při mši svaté v 9.00 hod. požehná arcibiskup Jan Graubner zvon odlitý zábřežskými 
zvoníky přímo v zábřeze.  P. František Eliáš

FARní den
Milí přátelé, oslava patrocinia a zábřežských hodů bude pokračovat odpoledne jako FAR-
NÍ DEN. Tedy v neděli 28. srpna od 15.00 hod. jste zváni na zahradní posezení za Kato-
lickým domem. Na co se můžete těšit? Na přátelskou atmosféru při posezení, které bude 
doprovázet muzika v podání skupiny OLD TIME JAZZ BAND. Od 16 hodin je nejen pro 
děti nachystáno vystoupení v režii divadélka „S RADOSTÍ“. Děti se dále mohou těšit na 
skákací hrad, drobné soutěže a hry. Aktivní účastníci si budou moci zahrát francouzskou 
společenskou hru petanque (petang – hra vhodná pro všechny věkové kategorie) či fotbá-
lek. Chybět nebude občerstvení všeho druhu. Těšíme se na společně strávený čas. 
   Metoděj, Hnízdo, Charita
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novÝ zvon SvATÉHo FRAnTiŠKA
V neděli 28. srpna požehná metropolita moravský 
Mons. Jan Graubner v děkanském kostele sv. Barto-
loměje nový zvon nesoucí jméno svatého Františka. 
Zasvěcení zvonu nebylo zvoleno náhodou. Zvon na-
hradí stejnojmenný zvon, který byl před 100 lety 
zrekvírován, zabaven k válečným účelům. Naposle-
dy zazvonil 28. září 1916. Od té doby je ve zvonové 
stolici prázdné místo, dochovalo se však kování pů-
vodního uložení znovu, které bude opět použito. 
Původní zvon byl zřejmě gotického původu a po-
cházel ještě z původního kostela sv. Kříže, ze kterého 
se dochoval v kostele sv. Barbory dnešní presbytář. 
Na připomínku zasvěcení kostela sv. Kříže je dominantním prvkem výzdoby zvonu Kris-
tus na kříži. Ukřižovaný souvisí i s životem sv. Františka, ať se již jedná o jeho povolání 
v polorozpadlém kostele San Damiano či stigmatizaci (oltářní obraz stigmatizace sv. Fran-
tiška visí v kostele sv. Barbory). 
Ke středověku, ve kterém byly v křesťanských klášterech objeveny principy tvorby zvo-
nového žebra a odlévání zvonů, odkazuje i latinský nápis na čepci zvonu psaný gotickou 
minuskulí „o rex gloriae veni cum pace“ (Ó Králi slávy přijď v pokoji), který byl jedním 
z nejčastějších nápisových legend na středověkých zvonech. Text vychází ze starozákon-
ních textů a na zvony zvoucí k modlitbě a odměřující čas byl zvolen proto, že odkazuje na 
naplnění času. 
Druhou stranu krku zdobí reliéf sv. Františka obklopeného Božím stvořením podle mod-
litby sv. Františka z Assisi, „Píseň bratra slunce“. Její první slova „Laudato“ si zvolil v loň-
ském roce, kdy byl zvon ulit, papež František za název sociální encykliky s tématem vztahu 
člověka k přírodě (sv. Františka prohlásil roku 1979 sv. Jan Pavel II. patronem ekologů). 
Nakonec i způsob získání prostředků na nákup bronzu k odlití zvonu prostřednictvím 
sběru druhotných surovin odkazuje ke správnému hospodaření se Zemí a k úctě k ní. 
Na výrobě zvonu se tak podílela řada dárců. Zábřežští zvoníci chtěli výrobou formy a od-
litím zvonu přímo v Zábřeze nejen zúročit tyto darované hodnoty, ale též pro kostel sv. 
Barbory získat mimořádný zvon. 
Byl odlit do země, po které chodíme, ze které žijeme a do které jednou budeme uloženi. 
Ve zvonařství je výsledek práce vždy velmi nejistý i u zkušených zvonařů, kteří získali po-
znatky dlouhodobou praxí a předáváním z generace na generaci. Každé lití bylo provádě-
no s pokorou a doprovázeno modlitbou za zdar díla.  RNDr. František John

RovenSKo
 Hody v Rovensku oslavíme v neděli 4. 9. Mši svatou v 9.00 hodin celebruje P. Bohuslav 
Směšný 
 Orel Rovensko nabízí všem lidem dobré vůle čtyřdenní zájezd do Vysokých Ta-
ter v termínu 15. – 18. 9. 2016. Závazné přihlášky a bližší informace, Josef Šincl, telefon 
777 284 002.
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dneSKA STeJně JAKo v minUloSTi?
 To, co se dnes odehrává v Evropě, máme 
na mysli migrantské vlny z Asie a Afriky, to 
by se asi v Ježíšově době bralo jako znamení 
blížícího se konce světa, nebo alespoň jako 
počátek zániku Evropy. Ale nic nového pod 
sluncem.
 Před 1.500 lety se z východu valily hor-
dy barbarských kmenů – Gothů, Langobardů, 
Hunů a Vandalů a zaplavovaly Říši římskou. Je 
přirozené, že přistěhovalci začali pronikat do všech odvětví a ti úspěšní obsazovali také důležitá 
místa ve správě státu, časem získali velký vliv i v římských legiích, které měly velký úkol uhájit 
hranice Římské říše, která se rozpínala po celém západu, až daleko na sever k Anglii. 
 A tak se stalo, že 4. září roku 476 započal rozpad velké Říše římské. Sedmiletý „císa-
říček“ Romulus Augustus, který stejně nevládl, byl vystřídán germánským vojevůdcem 
Odoakerem, který ovládal římské legie. 
 Proč se to stalo? Sama říše k tomu v této době poskytla podmínky. Všude totiž chyběli 
lidé. Heslem tehdejší společnosti bylo: „Chléb a hry!“ Tedy požitky. Společnost, která má 
na prvním místě zábavu, oběť a sebezápor jí nic neříká, ta si sama kope hrob. 
 Dnes mnozí uvažují o důvodech rozpadu velkého Říma a srovnávají je se situací v Ev-
ropě. Britský historik Gibbon popsal důvody pádu římské říše: 
  1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
  2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy 
a svobodně žijící matky bez otců.
  3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.
  4. Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou cenu. 
Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí za-
platí horentní sumy.
  5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována, vysmívána a posléze záko-
nem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.
  6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, 
pochybní umělci a takzvané celebrity.
  7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. 
Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
  8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
  9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10.   Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a vý-
robky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost 
těchto zločinů je velmi malá.
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti, zisku, udělují se za úplatky, a kdo je zís-
kal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
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15.   Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpověd-
nost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a ze-
směšňovány.
16.   Šíří se cynismus.
17.   Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
18.   Do země přichází velké množství cizinců.
19.   Politikové nadbíhají iluzi, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)
20.   Občané stále na všechno nadávají.
 A tyto příčiny a důvody pádu jedné z evropských civilizací popsal autor před více jak 
225 lety… Že by podobnost čistě náhodná?
 Dnes byla v Evropě snaha řešit nedostatek pracovních sil pomocí migrantů, oživit 
hospodářství, když klesá porodnost. Vystřízlivění už nastalo a řešení situace není a nebu-
de lehké, ostatně jsou toho denně plné noviny. 
 Záleží i na nás křesťanech jaká bude budoucnost Evropy. To, co můžeme udělat dnes 
a vždycky, je žít pravdivě svoji víru.  P. Antonín Pospíšil

Ke SvÁTKU Sv. bARToloměJe (nATAnAelA). Pravdivým nazýváme člověka ry-
zího, bezelstného. Ježíš praví o Natanaelovi: „Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti.“ (Jan 
1,47) Není vypočítavý, žije ze své vnitřní pravdy. Je prost intrik, diplomacie a úvah o tom, 
jak sebe druhým lépe prodat. Žije v harmonii sám se sebou. Je ryzí. Říká, co si myslí, a jed-
ná podle toho, co cítí v srdci. Vždycky víme, na čem s ním jsme. Své myšlenky a city před 
námi netají. Nemá strach, že ho prokoukneme. Je sám sebou, protože stojí za vším, co je 
v něm. Nic neskrývá, protože nemá co, protože všechno v něm smí být.  www.vira.cz

SeTKÁní domÁCíCH PeČovATelŮ. Jak komunikovat s nemocným 
s demencí, jak zvládat postup nemoci a nárůst náročnosti péče i jaké jsou 
možnosti pomoci – o tomto i vašich osobních zkušenostech si budeme poví-
dat na srpnové svépomocné skupině o svátku sv. Bartoloměje – ve středu 24. 
8. od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh. Lektorkou setkání bude 
Ing. Mgr. Markéta Horáková.
    Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

moŘe miloSRdenSTví Je SloŽeno z mAlÝCH SKUTKŮ lÁSKY...
PoSlední PŘeJímKA HoTovÝCH ČTveRCŮ– tuto neděli 21. srpna 2016.
   Marie Sittová, tel.: 739 367 795

SeTKÁní KRoniKÁŘŮ FARnoSTí 
(nejen) děKAnÁTU zÁbŘeH
v pondělí 10. října v 17.00 hod. se v bývalé zUŠ 
v zábřeze na Farní 9 uskuteční setkání kroni-
kářů s paní dr. Hanou Jarmarovou na téma ve-
dení kronik. bude vhodné vzít s sebou kroniky, 
které vytváříte.  P. František Eliáš, děkan
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 14. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 139; Jakubovice 1.528, Červená 
Voda na opravu varhan 7.255 + dar na Haiti 615; Písařov 634 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
Farnost Červená Voda srdečně zve všechny na PoUŤ do moRAvSKÉHo KARlovA 
(sv. Josef Kalasánský) a to v neděli 28. srpna. Poutní mše svatá bude slavena v 9.00 hod. 
 Večerní mše sv. v Červené Vodě již nebude. 
  Mše sv. v Janoušově bude v neděli 28. 8. v 16.00 hod.  P. Radek Maláč

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 14. srpna: Jedlí 1.700; Svébohov 7.600, Klášterec 1.160 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Wladyslaw Mach

Pastorační rada farnosti Svébohov se sejde v obecním domě ve středu 24. srpna po mši 
svaté.  P. Wladyslaw Mach

Pokud budete ve farnostech, které spravuji potřebovat službu faráře, číslo mého mo-
bilního telefonu je 731 621 275.  P. Wladyslaw Mach

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 14. srpna: Štíty - poutní sbírka 8.760 + dar na opravu pastorační místnos-
ti na faře 1.000; Cotkytle 660; Horní Studénky 700 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
   P. Jacek Bronczyk
Poutní sbírka ve Štítech bude použita na opravu pastorační místnosti na faře. Děkuji všem 
štědrým dárcům. Ať jim Pán odplatí svým požehnáním.  P. Jacek Bronczyk
 Pastorační a ekonomická rada farnosti Štíty se sejde na faře ve čtvrtek 25. srpna
v 18.00 hod.
 V neděli 28. srpna zvu všechny děti na nedělní mši svatou, při které jim požehnám
aktovky do nového školního roku.  P. Jacek Bronczyk

vÝSTAvA JiŘin v KUlTURním domě v HeRolTiCíCH se uskuteční v sobotu
27. 8. 2016 od 13.30 do 18.00 hod. a v neděli 28. 8. 2016 od 10.00 do16.00 hod. 
Po ukončení výstavy budou jiřiny rozdány.
I tentokrát pořadatelé připravili netradiční pohled do historie – výstavu starých kočárků,
hraček a panenek. 

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 14. srpna: Loštice 2.350, Moravičany 1.478 Kč. 
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM
 V tomto školním roce bude probíhat příprava na svátost biřmování. 
 Přihlášky k výuce římskokatolického náboženství najdete na stolku v kostele.
 Odevzdejte je do konce srpna na faře.  P. Kristián Libant, CM
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farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 14. srpna: Lubník 680; Tatenice 3.300 + dar 300; Hoštejn 2.150 + dar 
1.000; Kosov 2.460 + dar 5.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
změnY boHoSlUŽeb.
 V neděli 28. srpna budou mše svaté slaveny takto:
 Kosov 7.45; Hoštejn 9.00; Tatenice 13.30; lubník v sobotu v 18.30 hod. 
FARní den FARnoSTi TATeniCe Je v neděli 28. SRPnA 
Začneme mší svatou ve 13.30 hod., po jejím skončení bude setkání farníků pokračovat na 
farním dvoře. Všichni jste srdečně zváni.  P. Jaroslav Přibyl 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z nedělí 24. a 31. července a 7. a 14. srpna: Mohelnice 3.529, 4.712, 3.255, 4.142 ; 
Studená Loučka 518, 334, 657, 1.285; Úsov 833, 3.420, 900, 1.393 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

ÚSovSKÁ PoUŤ
Tuto neděli 21. 8. se na kopci za Úsovem uskuteční tradiční 
pouťové veselí. Od brzkého rána bude možno navštívit bezpo-
čet stánků s rozmanitým zbožím, vyzkoušet atrakce pro po-
kročilé i začátečníky a občerstvit se krmí i mokem všeho dru-
hu. 
Pouťová mše svatá bude slavena v úsovském  kostele sv. Jiljí 
v 8.00 hod. 
Hlavní pouťová mše ke cti sv. Rochuse  bude ve středu 24. 8. 
v 16.00 přímo v kapličce na kopci za Úsovem.  
                                                             za farnost Leoš Eckelhart

z mohelnické farní kroniky lP 1962 děkan František martinek
 Po odchodu Dr. R. Jaschka 1. září 1962 do pense, byl  koncem září  přeložen do Mo-
helnice  P. František Martinek, státním orgánům nepohodlný děkan z Bruntálu, rodák 
z Těšetic u Olomouce. V tu dobu byli faráři, kteří byli příliš aktivní, zejména ve  vztahu 
k mládeži často překládáni do jiné farnosti.
 Narodil se 18. ledna 1913 v Těšeticích na Olomoucku, manželům Marii a Vilémovi 
Martinkovým. Měl bratra Josefa, později doktora práv. 
 Jeho příchodem nastalo v naší farnosti výrazné oživení  nejen náboženského života. 
 Jeho záznamy v kronice začínají následujícím zhodnocení situace ve farnosti.
 Tíživé podmínky duchovní správy byly jasné. Jsem  si toho vědom. Nebylo zvoníka, 
kostelníka, ministrantů ve všední den. Nebylo uklízeček. Do 14 dnů byla provedena ná-
prava. Chrámové dveře jsou otevřeny po celý den. Lid byl informován o bohoslužbách 
dvěma novými vývěskami na chrámových dveřích.
 Zavedena - vlastně obnovena růžencová pobožnost večer o 6 hod. Chodilo 40-60 vě-
řících. Modlili se a zpívali s chutí! Ranní bohoslužby jsou navštěvovány asi 20 věřícími.
                                                                 Pokračování příště. Bartoš H



8

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. 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 14. srpna: Zábřeh 8.010; Zvole 5.120; Postřelmůvek 420 Kč. 
dary: Zábřeh – na opravu fary 1.000 Kč. Všem štědrým dár-
cům ať odplatí Pán.                                       P. František Eliáš 

PeTR STRAKoŠ JUbilUJíCí
Varhanář Petr Strakoš se letos dožil krásných čtyřiceti let. 
Je znám v našich farnostech jako zkušený odborník. Opra-
voval varhany skoro v každém z kostelů našeho děkanátu 
a tam, kde je opravil, se také stará i o jejich údržbu. Mimo 
jiné obnovil oficiálně „neopravitelné“ varhany v Maletíně.
Proto tuto neděli 21. srpna v 15 hodin budeme v maletí-
ně na poděkování Pánu bohu za dar jeho života slavit mši 
svatou. Bude to naše poděkování Petru Strakošovi za obno-
vené a udržované varhany v našem regionu.
Varhanář Petr Strakoš přislíbil, že sváteční liturgii na varha-
ny sám doprovodí a poté nás obdaruje ještě krátkým kon-
certem.                                                            P. František Eliáš

PozvÁnKA nA KonCeRT. Mužský sbor řádu sv. Huberta srdečně zve 
na svůj koncert, který se uskuteční tuto neděli 21. srpna v 19 hodin v kos-
tele sv. Barbory v Zábřeze.
Jako host vystoupí Eliška Hrochová (posluchačka konzervatoře P. J. Vejva-
novského v Kroměříži).

PoUTě PŘíŠTí SoboTU 27. SRPnA:
 Pouť rodin z Bystřice pod Hostýnem k bráně milosrdenství. Mše svatá na venkovním 
podiu v 10.15 hod. 
 Pouť na Vřesovou Studánku, mše svatá ve 14.30 hod. 

Ohlášky
v sobotu 3. 9. 2016 ve farním kostele ve zvoli uzavřou církevní manželství 

ladislav Jakl z Českého meziříčí a marie deutschová z Jestřebí. 

PoděKovÁní. Děkujeme všem přátelům a známým našeho tatínka Miroslava Killara, 
kteří se s ním přišli rozloučit a doprovodit ho na poslední cestě. 
Poděkování patří také P. Františkovi a panu Drozdovi.  manželka a syn 

SboRovÝ den ČeSKobRATRSKÉ CíRKve evAnGeliCKÉ 
v neděli 4. září 2016 jsme zváni na sborový dne ČCe. 
zábřeh – 10.00 bohoslužba; 11.30 společný oběd
Svébohov – 15.00 přednáška v obecním domě, 16.00 koncert, 17.00 pobožnost v kapli
(Více na plakátku v kostele sv. Bartoloměje)  


