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24. 9. 2017
Ročník XXIV., číslo 38

25. neděle v mezidobí
zábřeh

zvole, Maletín
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

Nebeské království 
je podobné hospodáři, 
který vyšel časně zrána 
najmout dělníky 
na svou vinici

Mt 20,1

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 145   blízký je Hospodin všem, kdo ho hledají
1: Iz 55,6-9                                      2: Flp 1,20c-24.27a                                       Ev. Mt 20,1-16
Ordinárium: Olejníkovo č. 502     příště Břízovo č. 503 
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 26. září sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 
Středa 27. září památka sv. Vincence de Paul, kněze 
Čtvrtek 28. září SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 
Mše svaté v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod., Zábřeh Skalička, hody 9.30 hod. 
Pátek 29. září  svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
Sobota 30. září  památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

SvATovÁClAvSKÝ bRAmboRÁK. Jak se již v posledních le-
tech stalo tradicí, tak i v letošním roce přicházíme s dobrou zprá-
vou pro všechny hospodyňky – ve čtvrtek 28. září nemusíte vařit. 
Na tento sváteční den totiž připravujeme tradiční akci nazvanou 
SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK a kromě „chuťovky“, pod-
le které je akce nazvána, vám nabídneme i bohaté „bramborové“ menu. Připraven rovněž 
bude burčák a přehršel bohatého občerstvení všeho druhu. Od 12 hodin pak příjemné me-
lodie k poslechu i tanci hraje populární dvojice VAŠEK a PEPA, bude připravena oblíbená 
tombola……zkrátka a dobře PŘIJĎTE POBEJT.  
  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

ARCidieCÉzní SvATovÁClAvSKÁ PoUŤ – letos kromě patroci-
nia to bude také pouť veřejných činitelů, zároveň oslavíme 240. výro-
čí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství (1777) a 25 let 
služby otce Jana v úřadu arcibiskupa olomouckého.
Poutní mše svatá ke sv. Václavovi, patronu metropolitního chrámu i celé 
diecéze se koná ve čtvrtek 28. září v 10. hod. Všichni diecezáné jsou srdeč-
ně zváni.                                                                                                        red. 

 

ČeSKomoRAvSKÁ FATimA KoClíŘov 
Sobota 7. října 2017 v 10.30 hod. hlavní bohoslužba v areálu sv. Jana Pav-
la II. 
Hlavní celebrant – kardinál J. Em. Dominik Duka OP. Při mši svaté – ode-
vzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu. 
orel jednota zábřeh vás při této příležitosti zve na pouť do Koclířova. 
odjezd ze zábřeha – valové v 8.00 hod., cena 200 Kč. 
Hlaste se, prosím, u paní Korgerové, tel. 732 805 427 (pokud bude-
te chtít objednat oběd, je třeba nahlásit to předem, při přihlášení na 
pouť)

Hody oslavíme v Pivoníně v neděli 1. října při mši svaté v 10.30 hod.  
 P. Radek Maláč

  

SeminÁŘ „obnovA v dUCHU SvATÉm Podle eRnSTA SieveRSe“
Přihlašovat se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze (tel. 583 414 531 rkfzab@rps.cz) do pát-
ku 29. září 2017. Dotazy zodpoví P. Radek Maláč, tel. 739 245 986.

mateřské a rodinné centrum Hnízdo vás zve v úterý 26. 9. od 9.30 hod. na besedu nad 
knížkami (doporučení a tipy) s mgr. Janou Šmehlíkovou. 
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PoUŤ do vídně – SoboTA 30. zÁŘí 2017
 Farnost zvole pořádá v sobotu 30. 9. 2017 pouť za Klementem maria Hofbauerem 
do vídně. 
Odjezd poutníků: Jestřebí 4.30; Zábřeh – Valová 4.45; Rájec 4.50 a Zvole 4.55 hod.  
  František Deutsch 

Cestovní agentura AWeR ToUR s.r.o. v zábřehu vás zve do Podhájské a do Svaté země 
v roce 2018
PODHÁJSKA 23. 1. - 28. 1. 2018 relaxační pobyt ve slovenských lázních. Cena 7.700 Kč 
zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5 x hotelové ubytování ve dvoulůžkových po-
kojích s vlastním sociálním zařízením, polopenzi a permanentní vstupenku na venkovní 
termální koupaliště.
Součástí programu bude každodenní mše svatá, společné večery pak opět obohatíme du-
chovním i kulturním programem. Duchovní doprovod P. František Eliáš a P. Milan Pal-
kovič.

SvATÁ země 16. 3. – 24. 3. 2018 poutní zájezd po stopách 
Ježíše Krista.
Přijměte pozvání osobně poznat nejposvátnější místa všech 
křesťanů a navštivte Nazaret, Betlém, Kánu Galilejskou, Jeru-
zalém, oblast Genezaretského jezera či Mrtvého moře – 
přírodní rezervaci Ein Gedi a mnohá další místa. Vydejte se 
společně obnovit a posílit svoji víru. 
Cena poutního zájezdu 18.200 Kč zahrnuje letenku, 7 x hote-
lové ubytování, polopenzi, autobus v Izraeli a služby průvod-
ce.  Duchovní doprovod P. František Eliáš.  Více informací 
a přihlášky získáte již nyní v kanceláři AWER TOUR s.r.o., 
Farní 1, Zábřeh, mob. 731 626 506.   Lenka Hamplová
 

                                                                               * * *

oRel JednoTA zÁbŘeH nAbízí TYTo PRAvidelnÉ 
SPoRTovní AKTiviTY:

Florbal pro děti a mládež sobota  9.30 – 11.30   tělocvična zŠ b. němcové 
    Tomáš Kobza tel. 739 344 179
Stolní tenis – dospělí středa 18.00 – 19.00  Katolický dům zábřeh
Stolní tenis – děti a mládež středa 17.00 – 18.00  Katolický dům zábřeh
                        František Kubíček tel. 732 466 218
Cvičení ženy pondělí 17.00 – 18.00  Katolický dům zábřeh
  Laďka Rýznarová tel. 604 113 392

KAToliCKÝ TÝdeníK 38/2017. Z nabídky: Fatimské poselství putuje Českem; Zastu-
pitelé odmítli mariánský sloup;
Včely a duchovní život: Následující řádky přinášejí malou včelařovu meditaci (chtělo by se 
napsat meditaci). Pisatelovo osobní vyznání včelaře a teologa v jedné osobě vychází z jeho 
práce u včel. V neobvyklé poloze spojuje vzdělání a poznání zákonitostí života přírody 
s křesťanskou spiritualitou. V příloze: Svatováclavská příloha. 
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lÁSKA K nePŘÁTelŮm 
 Mezi základní a nejdůležitější přikázání patří láska – lásky plný 
vztah k Bohu a k bližním – nejen lidem nám milým a přátelským, 
ale i k lidem, kteří nám z nějakého důvodu nejsou příjemní nebo se 
k nám chovají nepřátelsky. Evangelium mluví o tomto Božím při-
kázání na několika místech. Snad nejúplnější je úryvek z Kristova 
Horského kázání zaznamenaného v evangeliu sv. Lukáše 6,27-36, a 
snad nejhodnotněji a do hloubky zpracoval toto téma Tomáš Halík 
ve své knize „Chci, abys byl“. 
 Tvář této lásky k nepřátelům je navíc nepodmíněná – bez hra-
nic. Ovšem tento Ježíšův příkaz připadá mnohým ze všech přikázá-
ní jako nejnáročnější, ba dokonce protismyslný.
 Když člověk slyší slovo „nepřítel“ vyvstanou mu na mysli tváře a jména řady lidí, těch, 
kteří ho zklamali, neopětovali jeho lásku a přátelství, uškodili mu na majetku a na pověsti…
Když si člověk tyto lidi vybaví, „zdvihne se mu žluč“, změní se rysy jeho obličeje, barva hlasu, 
výraz očí! 
 Kdybychom se snažili rychle se těchto pocitů zbavit a navždy je vymazat, nahradit je city 
lásky a přátelství, možná že bychom se mohli dostat i do zdravotních a psychických potíží. Je 
třeba si uvědomit dvě věci. 
 Předně – Ježíš nepožadoval a ani od nás neočekává splnění žádného ze svých náročných 
přikázání „šmahem“. Neočekává, že se s tím vypořádáme levně a rychle. 
 A za druhé – v přikázáních Božích nejde vůbec o city a pocity, na ty se Ježíšovy příkazy 
nevztahují. Na druhou stranu, nepřátelské pocity ještě nejsou nepřátelstvím. Pocity jsou jako 
hejna komárů bzučících kolem hlavy, které nezaženeme svým chtěním. Musíme sami sebe 
vychovávat. Vždyť podobně je tomu i s pokušeními proti čistotě, s pokoušením ke krádeži, 
pomlouvání a jiným hříchům. 
 Na přátelství i nepřátelství musí být vždycky nejméně dva, a vůle by měla být oboustran-
ná. Existence, vznik vztahu přátelského i nepřátelského je tedy v jistém smyslu v moci každé-
ho z nás. 
 Ježíši Kristu jde o to, co žije a roste v hloubi naší duše, na jakých základech tvoříme svůj 
duchovní vztah k Bohu a k lidem, jaké jsou kořeny našich základních životních postojů. Zda 
jsme lidé čestní, pravdiví a duchovní s pravdivým svědomím anebo jsme lidmi s opačnými 
vlastnostmi. 
 Otec Jan Zvěřina v komunistickém vězení říkával na adresu svých trýznitelů: „Přes všech-
nu moc jednu věc nedokážou – nedokážou mne donutit, abych je nenáviděl.“ Není to sice 
lehké, ale „co nic nestojí, za nic nestojí“. 
 Podívejme se nejdříve na sebe, na temnou stránku své vlastní povahy, na své špatné vlast-
nosti. A když dojdeme k pokornému sebepoznání, mohou se radikálně vyčistit i naše vztahy 
k bližním. To naznačuje i Ježíšovo podobenství o třísce v oku bratra (Mt 7,3). 
 Ježíš vložil do základní modlitby Otče náš prosbu: „Odpusť nám naše viny, jako i my od-
pouštíme svým viníkům!“ 
 Nechtít odpustit, znamená zavřít brány Božího milosrdenství vůči sobě samému. Bůh 
činí svou moc nám odpouštět závislou na naší ochotě odpouštět našim viníkům. Rána, kte-
rou jsem způsobil druhému, se hojí nejenom tím, že jsem ochoten vyznat svou vinu, nýbrž 
i tím, že ten, vůči kterému jsem se provinil, spaluje můj špatný čin svým odpuštěním a tím i 
odpuštěním Božím.  P. Antonín Pospíšil
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První soboty podle zjevení ctihodné
služebnice boží sestry Konsoláty betrone

Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fa-
timě si někteří připomenou poutí do 
Fatimy, jiní při putování Fatimské so-
chy diecézí. Obojí vyvrcholí zasvěcením 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 
Už řada papežů zasvětila svět i různé 
národy včetně Ruska Panně Marii, jak 
si to přála. I my jsme jí zasvětili náš ná-
rod na Velehradě při cyrilometodějské 
pouti v roce 1993, kdy vznikla součas-
ná Česká republika. Při 25. výročí by-
chom rádi po řádné přípravě zasvěcení 
národa obnovili. 

Čas příštích devíti měsíců nabízí pozvání k osobní přípravě sla-
vením novény prvních sobot v měsíci. 
Zvažte, jestli právě Vy nebo Vaši farníci nepotřebujete dary, kte-
ré Spasitel slíbil těm, kteří slaví devět prvních sobot v měsíci. 

–  „Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé 
Matky, jim udělím ještě bě hem novény, když o to prosí 
s důvěrou.

–  Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požeh-
nání mé Matky.

–  Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
–  V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
–  Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí 

k sobě.
–  Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.



6

–  Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé 
Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.

–  Chudým se dostane příbytku a chleba.
–  Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat 

Boha, bližního i nepřítele.
–  Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně 

novéna konána jinou osobou.
–  Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů 

a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí 
a láskou získají znovu křestní nevinnost.

–  Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom ne-
bude mé Srdce urážet žád ným těžkým hříchem až do smrti.

–  Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věč-
né záhubě, ale i očistci.

–  Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti 
a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.

–  Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto nové-
nu, nebude žádné dítě ani ni kdo jiný z rodiny zavržen.

–  Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
–  Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé 

církvi.
–  Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, 

kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání 
a návratu.

–  Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, 
ale i v hmotných staros tech.

–  Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
–  Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se 

naplní láskou.
–  Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach 

nebo zoufalství je nebude trápit.
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–  Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného 
zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepře-
kvapí.

–  Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se 
odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.

–  Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
–  Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi 

mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
–  Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání 

hlavní ctnosti mé Matky: po koru, čistotu, lásku.
–  Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdra-

ví a v nemoci.
–  Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly pří-

tomnost mé Matky, jakož i moji přítomnost bez zvláštních 
obtíží.

–  Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží mi-
lost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich – to znamená: mi-
luji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich ja-
zykem, sloužím celou jejich bytostí. – Ony poznají, že vše 
dobré, krásné, svaté, po korné, mírné, poslušné štěstí a di-
votvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohou cí, Ne-
konečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.

–  Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost 
zářit jako lilie kolem Ne poskvrněného Srdce mé Matky.

–  Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem Svatým se budu věčně 
radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srd-
ci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou 
věčné slávy.

– Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě 
snadno postupovat.
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„Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctí-
vají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, 
že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce po 
kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé 
Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.”
Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba 
růžence a čtvrthodinka smírného rozjímání o tajemstvích sv. 
růžence. Svatou zpověď se smírným úmyslem sta čí vykonat 
v týdnu před první sobotou. Rozjímání může nahradit čtvrt-
hodinka duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích. 
Jde o první soboty v měsíci, a ne vždy o soboty po prvním 
pátku. Děkuji všem, kteří přijmou pozvání k tomuto kroku 
duchovní obnovy, a všem ze srdce žehnám        arcibiskup Jan

zÁSvěTnÁ modliTbA
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému 
Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. 
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. 
Uchraň mě ode všech nebezpečí. 
Po máhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, 
abych si zachoval čistotu duše i těla. 
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, 
která mne vede k Bohu. 
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil 
a obětoval za obrácení hříšníků a na smír za hříchy 
proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. 
Ve spojení s Tebou chci žít v do konalé oddanosti 
Nejsvětější Trojici. 
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji.              Amen
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Kino ReTRo zÁbŘeH
zábřeh poctí svou návštěvou Robert Fulghum
Americký spisovatel, filozof, zpěvák a malíř Robert Fulghum přijíž-
dí do Česka, aby ve vybraných městech v rámci projektu LiStOVáNí 
představil svou knihu Opravář osudů. 
Šanci setkat se s autorem světových bestsellerů nabídne i zábřež-
ské kino Retro, a to v úterý 3. října od 20 hodin. Návštěvníci uvidí 
rovněž divadelní představení z knihy „Co jsem to proboha udělal?“ 
zachycující nejzajímavější postřehy, příhody a témata, které žádaný 
americký autor dlouhodobě zveřejňuje na svých stránkách www.ro-

bertfulghum.com. Pořad s Robertem Fulghumem nabídne také možnost získat podpis 
proslulého spisovatele nebo výhodně zakoupit některou z jeho knih.   PhDr. Z. David

PŘednÁŠKA o ASii PomŮŽe dobRÉ věCi
Cestovatelská přednáška Petera Chalupianského s názvem 646 pohledů z Asie nabídne 
plno zajímavých snímků i zážitků z Jižní Koreje, Filipín nebo z Japonska. Peter spojil svůj 
studijní pobyt v Asii s unikátním charitativním projektem, který sám vymyslel a zorga-
nizoval. Ve spolupráci s nadací Konto Bariéry posílal přes svůj blog speciální pohlednice, 
přičemž výtěžek z jejich prodeje byl použit na zakoupení zdravotních pomůcek pro han-
dicapované děti. 
všichni, kteří mají zájem o poutavé vyprávění a kromě toho jsou ochotni přispět na 
dobrou věc, jsou zváni ve středu 4. října do kina Retro. Přednáška má začátek v 17.30, 
výtěžek z dobrovolného vstupného bude poukázán na Konto bariéry.  PhDr. Z. David

novÁ KniHA PRo vÁS: „mAnŽelSTví – CeSTA Ke SvAToSTi“  
Centrum pro rodinný život spolu s časopisem RODINNÝ ŽIVOT pro Vás vydalo novou 
knihu s názvem: „MANŽELSTVÍ - CESTA KE SVATOSTI“ (Svatí manželé 20. století) od 
MUDr. Jitky KRAUSOVÉ, OV. Najdete v ní medailony 110 svatých manželů a kandidátů 
svatosti s datem úmrtí od roku 1950, z celého světa a ze všech sociálních vrstev od rolní-
ků po světové vědce. Kniha má 364 stran a je šířena za cenu nákladů na vydání, které činí 
200 Kč za kus. Je vám k dispozici na našem Centru nebo si ji můžete objednat telefonicky 
- mobil: 720 110 750, tel.: 587 405 250, -253 nebo e-mailem: rodina@arcibol.cz.  red.

      postřelmovsko    postřelmovsko

SlAvnoST SvATÉHo vÁClAvA oslavíme ve čtvrtek 28. září a to:  
 v Chromči při mši svaté v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin.
 

PATRoCiniUm v leŠTině. V neděli 1. října bude slavit obec Leština svého patrona sv. 
Václava, mše svatá v kapli bude v kapli v 9.30 hodin.
 

HodY v SUdKově. V neděli 1. října oslaví obec Sudkov spolu se svátkem sv. Václava 
hody. Mše sv. bude v kapli v 10.30 hodin.
 

PATRoCiniUm v HRAbiŠíně. V neděli 1. října bude slavit obec Hrabišín svého pat-
rona sv. archanděla Michaela, mše svatá bude v kapli v 11.00 hodin.

P. Vladimír Jajn
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírka z neděle 17. září: Loštice 3.538; Moravičany 2.195 Kč.
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant
veliKÝ díK patří všem misionářům, hospodyňkám – gazdinám, těm, které pomohly 
s ubytováním. Zpěvákům a hudebníkům, kostelníkům a zvoníkům a spoustě dalších lidí, 
kteří pomáhali při misiích, ale zvláště těm, kteří se za misie a misionáře modlili, protože 
jejich modlitby jsme cítili tak blízko. 
PUTovÁní zA SoCHoU PAnnY mARie FATimSKÉ
Zítra, v pondělí 25. září jedeme na pouť na Svatý Kopeček 
u Olomouce poděkovat za všechny milosti Panně Marii Fa-
timské. 
Vyrážíme od fary v Lošticích v 14.45 hod. 
Program na Svatém Kopečku: v 16.00 hod. přivítání sochy; 
růženec; výklad „Fatima naše naděje“ a v 18.00 hod. mše svatá.
o SlAvnoSTi SvATÉHo vÁClAvA budou mše svaté jako v neděli. 
Mši svatou, obětovanou za živé a zemřelé obyvatele Obectova budeme letos slavit v Lošti-
cích ve čtvrtek 28. září v 9.30 hod. 
V Obectově mše svatá slavena nebude.
eKUmeniCKÁ boHoSlUŽbA 
Husův sbor a římskokatolická farnost v Lošticích vás srdečně zvou na ekumenickou bo-
hoslužbu s kulturním programem, která se koná o Slavnosti sv. Václava, ve čtvrtek 28. září 
ve 14.30 hod. v husitském kostele v Lošticích.

v pátek pokračujeme v brigádách na faře v lošticích.

Na jednodenní pouť do Wambeřic, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu se můžete při-
hlásit u otce Jána Jakuboviče.  P. Kristián Libant. 

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 17. září: Písařov 416; Domov důchodců sv. Zdislavy 354; Jakubovice 
1.733; Červená Voda 2.290 + na Haiti 460 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
   P. Vitalij Molokov

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

V úterý 26. září ve 14.00 hod. zahajujeme na faře další ročník setkávání seniorů. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 17. září: Jedlí 2.400; Klášterec 1.000; Svébohov na opravy 9.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS
Slavnost sv. václava 28. 9.: poutní mše svatá ve Václavově v 10.00 a slavnostní mše svatá 
ve Svébohově v 18.00 hod. 
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 17. září: Štíty 2.780; Horní Studénky 5.200; Cotkytle 1.084 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

SlAvnoST Sv. vÁClAvA A PoUŤ zA PAnnoU mARií FATimSKoU 
Ve čtvrtek 28. září bychom se rádi zúčastnili každoroční 
pouti na Horu Matky Boží u Králík a přidali se k programu 
modlitební cesty sochy Panny Marie Fatimské. 
Program: 
17 hod. uvítání; modlitba sv. růžence – tajemství světla; 18 hod. koncelebrovaná mše 
svatá; zasvěcení a modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské. 
Ve farnostech v kostelích se ještě tuto neděli 24. 9. mohou zájemci o dopravu zapsat 
na seznam. 
Pěší poutníci vyjdou z Horních Studének v 9 hod. od kostela.

 V sobotu 30. 9. v 18 hod. se uskuteční na faře ve Štítech závěrečná zkouška vědomostí 
pro kandidáty biřmování.  P. Jacek Brończyk

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 17. září: Lubník 850; Tatenice 1.130; Hoštejn 1.400; Kosov 850 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

SlAvnoST Sv. vÁClAvA: Lubník středa 18.30, Hoštejn čtvrtek 
9.00;  Tatenice čtvrtek 10.30 hod. 

Společenství Modlitby chlapů se sejde v Tatenici v neděli 1. října 
v 18.00 hod. 

V neděli 1. října jste srdečně zváni na pouť k Andělům strážným 
do Krasíkova. Začátek poutní mše svaté je ve 14.30 hod.  P. Jaroslav Přibyl

„Budu zpívat žalmy“… (Ž 75,10b)
lAdíme
Zveme vás do Hoštejna na varhanní koncert konaný 1. října v 15.00 hod. v kostele sv. 
Anny. Zazní skladby J. S. Bacha, J. Stanleye, N. Bruhnse, J. Pachelbela a dalších. Přijďte po-
těšit duši. Varhany a přednes Tomáš Ulrich

farnost zvole            farnost zvole

Sbírka z neděle 17. září byla ve zvoli 3.420 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. 
   P. František Eliáš

* * * 
SeTKÁní vŠeCH FARníCH bUněK bude v pondělí 25. září v 17.00 hod. 
v kostele sv. barbory v zábřeze.  P: Radek Maláč 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 17. září: Zábřeh 9.964; Postřelmůvek 340 Kč. 
Dar na potřeby farnosti 1.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

ČÁST vÝSTAvY 
„PodobY domovA“ 
i v KoSTele 
Sv. bARToloměJe 
Od soboty 23. září bude v kostele sv. 
Bartoloměje možné zhlédnout frag-

ment výstavy profesora Jindřicha Štreita, zaměřené 
na osudy lidí bez přístřeší. Těchto několik fotografií 
je pozváním ke zhlédnutí celé výstavy, která až do 
15. 10. probíhá v Muzeu Zábřeh.

mŠe zA CHARiTní SlUŽbU CíRKve 
v děKAnÁTU 
Ve středu 27. 9. na svátek zakladatele charitního díla 
sv. Vincence z Pauly poděkujeme v kostele sv. Bar-
bory (ve 14.30 hodin) za všechny živé i zemřelé zaměstnance, klienty, rodinné příslušníky, 
dobrovolníky a příznivce Charity. Zveme i Vás.

mATeRiÁlní SbíRKA – v zÁbŘeHU nA novÉm míSTě 
Pokud jste si již zvykli na pravidelné jarní a podzimní úklidy v šatnících a na podporu ma-
teriální sbírky, zapište si prosím do kalendářů termín té nejbližší: 13. a 14. října (pátek až 
sobota, vždy 9-17hod.). 
PozoR však, sběrným místem bude tentokrát v Zábřehu budova bývalého Obchodního 
domu Slunce - Žižkova 235/5 (pod Muzeem Zábřeh). 
Sbírá se šatstvo, obuv, domácí potřeby. Tentokrát zvláště uvítáme pracovní oblečení a obu-
tí. v mohelnici se bude materiál sbírat ve stejném termínu přímo do dodávkového vozidla 
na Nám. Svobody před Domem kultury. 
Budete-li se chtít ke sbírce ve své farnosti či obci připojit, kontaktujte vedoucího Dob-
rovolnického centra DobroDruh Tomáše Orehka, tel: 736 529 295, email: dobrovolnik@
charitazabreh.cz.

* * *GoodbYe lÉTo
 Animátoři zábřežského děkanátu vás zvou na taneční zábavu, která bude v pátek 
13. října 2017 od 20.00 hod. v Katolickém domě v zábřeze.
Hraje kapela ZN a DJ Joseppi. Vstupné 40 Kč. Pro prvních dvacet příchozích welcome 
drink zdarma. Možnost přespání ve vlastním spacáku. 
Více info na Facebooku nebo osobně u animátorů. 
Neváhejte a přijďte taky!  Za pořadatele Dominika Suchá


