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9. 9. 2018
Ročník XXV. číslo 36

23. 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

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, 
kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.     Amen

Žl 146   Duše má, chval Hospodina! 

1: Iz 35,4-7a                                                 2: Jak 2,1-5  Ev. Mk 7,31-37 
Ordinárium: Ebenovo č. 504                    příště latinské č. 509

„Effatha!“, 
to znamená: 
„Otevři se!“ 
A hned se mu 
otevřel sluch, 
rozvázal se mu 
jazyk a mluvil 
správně. 

Mk 7,34-35
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 12. září  Jména Panny Marie 
Tento svátek vznikl jako památka na porážku turecké armády u Vídně v r. 1683, která sou-
visela se vzýváním jména Panny Marie a s její pomocí. 
Čtvrtek 13. září   Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek 14. září   Svátek Povýšení svatého Kříže 
Sobota 15. září   Památka Panny Marie Bolestné 
První svátek Panny Marie Bolestné byl ustanoven na odčinění svatokrádeží v době husit-
ských válek. Od roku 1913 bylo pro slavení závazné památky stanoveno datum 15. září.

HODY V ROVENSKU oslavíme v kapli Narození Panny Marie tuto neděli 9. září při mši 
svaté v 10.00 hod. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
O víkendu 14. – 16. září proběhnou v našem regionu Dny 
evropského dědictví. Kulturní víkend zahájí v pátek od 17 
hod. Radniční noc v Zábřeze. Dalšími doprovodnými ak-
cemi budou například: hledací hra pro děti i dospělé po zá-
břežských památkách, setkání s Růženou Svobodovou na 
kosovské rychtě (SO ve 14 hod.), výročí bitvy u Zvole s vy-
stoupením historického šermu (sraz na poli před čerpací 
stanicí LPG v Rájci, SO v 15 hod.). Hlavní časy otevření 
památek: hrad a zámek Zábřeh SO 10–17, NE 10–12; kos-
tel sv. Bartoloměje v Zábřeze s farním muzeem, kostel sv. Barbory a kostel Církve česko-
slovenské husitské SO 10–12 a 14–17, NE 10–12; zámek Skalička SO 15–17, NE 14–17; 
dům Pod Podloubím – Muzeum Zábřeh SO a NE 9–12 a 12.30–17 (sobota vstup zdarma); 
Fara Hoštejn s muzeem, SO 13–17, NE 11–13; kosovská rychta SO a NE 10–12 a 14–17.

Pouť k Šubrtově kapli, zasvěcené Panně Marii Bolestné bude v sobotu 15. září. Začátek 
mše svaté v 8.00 hod.  P. Radek Maláč 

Seminář ŽIVOT V DUCHU podle P. Ernesta Sieverse
Letošní seminář obnovy v Duchu Svatém začíná v prvním říjnovém týdnu. Zájemci se 
mohou přihlásit vyplněním přihlášky v kostele nebo na e-mail paní Václavkové v.art@se-
znam.cz . V přihlášce prosím uveďte své jméno, adresu, telefon a e-mail. Zvolte také den 
v týdnu, který by vám více vyhovoval: 
A: čtvrtek i pátek  B: jen čtvrtek  C: jen pátek. 

 Za přípravný tým Vlaďka Václavková a otec Radek Maláč

EUCHARISTICKÁ HODINA. Na faře v Zábřeze zůstává několik nevyzvednutých ado-
račních knížek s věnováním a podpisem otce arcibiskupa. 
Vyzvednout si je můžete v pracovní dny do 15.00 hod., po domluvě i jinak. 
   H. Lexmanová 731 626 509
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ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ. Oproti rozpisu uvedenému v minulých FI došlo 
ke změně. Výuka 1. a 2. tříd na ZŠ B. Němcové bude v úterý od 12.35 do 13.20 hod. Prv-
ní hodina 18. 9. 2018.

NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY aneb co dělat, když vás osloví podomní prodejce 
energií, když uzavřete smlouvu na dodávky energií, smlouvu o zprostředkování dodávek 
energií, když vám dodavatel energií při uzavření smlouvy dá jako „dárek“ LED žárovku za 
zvýhodněnou cenu 1 korunu, na základě kupní smlouvy. 
Na tato témata bude v úterý 11. září od 17.00 hod. na Farní 9 (Devítka) hovořit Mgr. 
Jan Hejtmánek, vedoucí právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 
Vstup zdarma. 

DÍVČÍ ODDÍL ROZRAZIL A CHLAPECKÝ ODDÍL DRÁČATA 
Junák - český skaut, středisko Skalička Zábřeh zve všechna děvčata 
a kluky od šesti do dvanácti let mezi sebe:
Hraješ rád/a hry a nesnášíš nudu? Chceš mít kolem sebe spoustu 
kamarádů?
Jezdíš rád/a do přírody? Chceš se něco nového naučit? 
Pak se právě ty můžeš stát součástí party dobrých kamarádů. Vyu-
žij příležitosti po celý rok se s námi dobře bavit. Občas podnikneme 

dobrodružnou výpravu a v létě pojedeme na tábor. Scházíme se pravidelně každý tý-
den v pátek od 16 do 18 hodin v klubovně na zahradě za katolickým domem v Zábřeze.
Bližší informace vám rádi sdělí: 
vůdkyně oddílu Rozrazil – Marie Skrottová (tel. 608839745, maru.sk@seznam.cz) a vůdce 
oddílu Dráčata – Lukáš Skrott (tel. 739245907, lukas.skrott@seznam.cz)

BABÍ LÉTO S CHARITOU 
Srdečně vás zveme v pátek 21. září od 15.00 hodin před zá-
břežský kulturní dům na 7. ročník benefiční akce. 
Aktéry hudebně-divadelně-pohodového odpoledne budou le-
gendy české folkové scény Slávek Janoušek s Lubošem Vondrá-
kem, dívčí uskupení The Addams Sisters, poeticky hrající kape-
la VLNY a malí divadelníci ze ZŠ Rovensko „Ráčci Roveňáčci“. 
Můžete se těšit na novinku v  podobě KAVÁRNY NADĚJNÁ 
– občasné mobilní kavárny klientů Charity Zábřeh a stánky s regionálními specialitami. 
Děti se mohou opět těšit na skákací hrad, tvoření, malování na obličej i kolo štěstí.
Výtěžek akce bude věnován na pořízení nafukovacích koupacích van, které pečovatelkám 
umožní a usnadní hygienu u klientů upoutaných na lůžko, a bude z něj také podpořena 
Domácí hospicová péče. Vstup na akci je zdarma. 

* * * 
POUŤ V DUBICKU. V neděli 16. září v 10 hodin vás srdečně zveme na poutní bohosluž-
bu do kostela Povýšení sv. Kříže. Poté můžete v sokolovně zhlédnout výstavu věnovanou 
životu v obci od roku 1918 a národní putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“ v zahra-
dě za katolickým domem. Požehnání bude v kostele ve 14.30 hodin. 
  Zvou farníci z Dubicka
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NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY 
PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2018
Za respektování mezinárodního humanitárního práva v provincii 
Idlib v Sýrii, aby byly chráněny životy civilního obyvatelstva, a za 
vítězství Panny Marie – Královny míru, v této oblasti.

HLAVNÍ LETOŠNÍ POUŤ 
NA VŘESOVOU STUDÁNKU
Z novodobé historie poutí. Do roku 1989 byly poutě zakázá-
ny a kněží mohli sloužit mši svatou jen se souhlasem církev-
ních tajemníků na určených místech. V roce 1988 nastoupil 
do Velkých Losin a Loučné  P. František Eliáš. 
Do  listopadu 1989  přicházel s věřícími na toto místo sou-
kromě. Po roce 1990 se snažil obnovit tradici poutí na Vřeso-
vou studánku o svátku Panny Marie Bolestné 15. září. Během 
devadesátých let se ustálil termín na sobotě nejbližší svát-
ku Panny Marie Bolestné. V roce 2002 byl jmenován ve Vel-
kých Losinách  a Loučné nad Desnou administrátorem P. Mi-
lan Palkovič.  Po jeho nástupu se začaly konat pravidelné bohoslužby také poslední sobotu 
v srpnu, jako poděkování za prázdniny.
Hlavní letošní poutní mše svatá bude na Vřesové studánce v sobotu 15. září 2018 ve 
14.30 hod. Celebruje P. František Eliáš.  Red. 

ČERVENOVODSKO            ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 2. září: Jakubovice 941; Písařov 875; Domov důchodců sv. Zdislavy 316; 
Červená Voda 2.718 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Vitalij Molokov
POUŤ KE SV. MATOUŠOVI. V neděli 23. září slavíme v Červené Vodě pouť ke cti sv. 
Matouše, patrona farnosti. Poutní mše svatá bude v 10.00 hod. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 2. září: Klášterec 1.700; Jedlí 1.650; Svébohov 2.900 Kč.
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS
SVÉBOHOV
Chystejte draky! Drakiáda se blíží. Více v příštím čísle. 
V neděli 16. září bude po mši svaté průvod ke kapličce PANNY MARIE LA SALLETSKÉ, 
u které bude krátká pobožnost.

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 2. září: Tatenice 1.530; Hoštejn 1.350; Kosov 650; Lubník 1.070 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

BIŘMOVANCI se sejdou v Tatenici na faře v neděli 16. září od 15.30 hod. 
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na tatenické faře také v neděli 16. září v 18.00 hod. 



5

LOŠTICKO    LOŠTICKO    LOŠTICKO

Sbírky z neděle 2. srpna: Loštice 2.388; Moravičany 2.301 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

 Tuto neděli je pouť na Stříteži. Začíná pobožností křížové cesty ve 14.00 hod. 
 Na farní pouť k Panně Marii Pomocné (Maria Hilf) na Zlaté Hory vás zveme v so-
botu 20. 10. 2018.
 Setkání farní rady bude na faře v Moravičanech ve čtvrtek 13. 9. v 18.50 hod. a v Lošti-
cích ve středu 19. 9. v 18.50 hod.
 K nemocným se svatým přijímáním půjdeme ve čtvrtek 13. září. 

 O svátku sv. Václava 28. září ve 14.00 hod. bude výroční mše svatá u kaple sv. Václava 
v Obectově. 
 

LOŠTICE
 Brigáda na pastorační místnosti je každé úterý od 14 hod., úklid a zdobení kostela je 
každý pátek od 7.00 hod. 

MORAVIČANY. V sobotu 22. září ve 14.00 hod. vás zveme 
do věže kostela sv. Jiří v Moravičanech na koncert Slávka Ja-
nouška a Luboše Vondráka, The Addams Sisters a A.M.Úlet. 
Rezervace na tel. 605 420 038, vstupné 200 Kč. 
 O víkendu 22.–23. září zveme všechny účastníky letoš-
ního FARNÍHO STANOVÁNÍ (vedoucí i děti) na mora-
vičanskou faru. V  sobotu 22. září v  15.30 hod. se v  rámci 
setkání uskuteční slavnostní otevření veřejné venkovní kni-
hovničky sv. Cyrila a Metoděje, na které je zvána i veřejnost.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY 
V MORAVIČANECH. 
Posvěcení pamětní desky, která bude připomínat významné kněze P. Josefa Nováka 
a P. Josefa Olejníka bude v neděli 21. 10. v 11.00 hod. 
Pamětní desku posvětí Jeho excelence emeritní biskup Josef Hrdlička

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

Tuto neděli 9. 9.2018 v 9.30 hod. oslavíme mší svatou ve filiálním kostele v Brníčku svátek 
Narození Panny Marie. 

V neděli 16. září bude mimořádná sbírka na opravy varhan v Postřelmově (minule 6.226 Kč) 
a na kostel v Chromči (minule 4.000 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

V pondělí 10. září bude v Postřelmově od 16.30 hodin mše svatá a modlitby k Duchu Sva-
tému. Všichni jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn 
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 2. září: Mohelnice 3.901; Úsov 954; Studená Loučka 266 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 
Dá-li Pán, v Mohelnici bude v následujících týdnech zahájena příprava na přijetí svátosti 
biřmování. Připravovat se může každý, komu bylo 14 let. Více informací můžete získat u 
pana faráře Petra Součka (tel.: 733 741 558). 

KOSTEL SV. STANISLAVA V MOHELNICI 
Dá-li Pán, v Mohelnici budou všechny středeční a sobotní mše svaté slouženy v kostele sv. 
Stanislava. Výjimkou budou pouze první soboty v měsíci - mše svaté na první soboty by 
měly bývat v kostele sv. Tomáše Becketa.

OTEC ARCIBISKUP JAN V MOHELNICI
Dá-li Pán, tak v neděli 16. září navštíví Mohelnici otec arci-
biskup Jan Graubner. Má slavit mši svatou v kostele sv. Tomá-
še Becketa (9.30 hod.) – a to u příležitosti 500. výročí naroze-
ní biskupa Antonína Bruse, nejvýznamnějšího mohelnického 
rodáka. 
Z toho důvodu budou mimořádně mše svaté v Úsově a ve 
Studené Loučce slouženy již v sobotu 15. září, a to v odpoled-
ních hodinách. Půjde o mše svaté s „nedělní platností“. 
V neděli 16. září bude mše svatá pouze v Mohelnici!

Aktuální rozpis bohoslužeb a text ohlášek najdete na interne-
tových stránkách www.farnostmohelnice.cz 

FARNOST  ZVOLE          FARNOST  ZVOLE

Sbírka z neděle 2. září byla ve Zvoli 4.120 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZVOLE se sejde ve středu 12. září v 18.00 hod. 

PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH / PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ V pondělí 10. 
září v 18.00 hod. se poprvé sejdu s těmi, kteří chtějí přijmout křest anebo se připravit na 
biřmování.  P. František Eliáš

PODĚKOVÁNÍ 
Přes prázdniny se zase o kus pokročilo v přestavbě zvolského farního domu. Velký dík pa-
tří všem mužům, kteří se účastní pravidelných brigád a stavbě věnují svůj čas a sílu, po-
děkování také všem, kteří se na rekonstrukci jakkoliv jinak podílejí. Díky i těm, kdo tohle 
dílo podporují finančně nebo modlitbou. Pán Bůh zaplať!  vděční farníci 

Rozpis bohoslužeb a další informace najdete na www.farnostzvole.cz
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MARIÁNSKÝ MĚSÍC ŘÍJEN - LA SALETTE 
Po několikaleté odmlce se letos opět vydáme 
společně autobusem na mariánské poutní místo 
La Salette v  Savojských Alpách ve Francii. Od-
jezd ze Zábřeha – Valové bude v neděli 30. září 
v 15.00 hod., tak abychom se již v pondělí 1. října 
po poledni mohli nadechnout čerstvého vzdu-
chu u Panny Marie v La Salette. Návrat plánu-
jeme v pátek večer kolem 20. hodiny, nejpozději 
do půlnoci. Duchovní program tradičně povede 
P. Lev Eliáš OFM Cap. 
Ubytování a polopenze na La Salette tak jako obvykle, cena 6.000 Kč. 
Přihlášky u paní Lexmanové na faře v Zábřeze (tel. 731 626 509). 

ŠTÍTECKO        ŠTÍTECKO        ŠTÍTECKO

 Náboženství ve školním roce 2018/2019. 
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí ve Štítech a v  Hor-
ních Studénkách, včetně prvňáčků, aby si vyzvedli přihlášky v kostele ve Štítech, v 
Horních Studénkách a v Cotkytli. Vyplněné přihlášky vhoďte do schránky na faře.   
     

 Ve Štítech bude ve středu 12. září po mši svaté v 18 hod. Fatimská pobožnost.
 
 V neděli 16. září bude ve farnostech Štíty v 9 hod, v  Horních Studénkách v 7.30 hod. 
a v Cotkytli v 11 hod. bohoslužba pro děti a při ní sbírka na opravy.
 SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 
V sobotu 22. září v 18.15 hod. bude na faře ve Štítech první setkání těch, kdo se chtějí při-
pravit k přijetí svátosti biřmování. 
Přihlásit se může každý, kdo má 14 let a více. Využijte této možnosti a vyzvedněte si při-
hlášky v kostelích Štítecka a vyplněné odevzdejte do schránky na faře.
 

 LETOŠNÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH BUDE V PÁTEK 28. 
9. 2018. Mši svatou budeme slavit v 16.30 hod. 
Podrobnosti odjezdu, pro pěší poutníky čas odchodu z Horních Studének budou včas 
oznámeny. 
Pro zájemce o dopravu bude vzadu v kostele seznam, na který se zapíší. Podle počtu zá-
jemců objednáme vícemístná auta.  P. Jacek Brończyk

* * *
KATOLICKÝ TÝDENÍK 36
„Ježíš přišel, aby hlásal příchod Božího království a aby své posluchače vybízel k víře a obrá-
cení. Na rozdíl od nás nelamentoval nad hříšností okolního světa a zkažeností doby. Jak tedy 
kázat evangelium v jeho duchu?“ 
Strany 4 a 5 se zabývají otázkou: Mentorovat, nebo motivovat. 
Str. 16: Co sleduje Viganův dopis?
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Sbírka z neděle 2. září byla v Zábřeze 12.694 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ  SLUŽBA  CÍRKVE  V DĚKANÁTU

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO POZŮSTALÉ. „Proč odešel tak brzy? 
Jak to teď bez ní zvládnu? K čemu teď tady jsem? Nikdo si nedovede před-
stavit, jak mi je….“ Pokud cítíte, že se se svými pocity, bolestmi, zármut-
kem potřebujete podělit, ulevit si, zavzpomínat, nabízíme vám prostor a 
čas ke sdílení ve čtvrtek 13. 9. 2018 od 16 hodin (Charita Zábřeh, Žižkova 
15). Setkáním provází zkušené poradkyně pro pozůstalé. Více informa-
cí vám podá jedna z nich: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 
736 509 441.

KLUB O PÁTÉ – SOREHA – sociální rehabilitace pro lidi s duševním one-
mocněním vás zve ve čtvrtek 13. 9. 2018 od 15 do 17 hod. na setkání na téma: 
„Sociopatie versus psychopatie“, lektorkou bude Mgr. Petra Tošnerová.
Akce je realizována s přispěním nadačního fondu GSK. Prostřednictvím 
Klubu o páté nabízíme veřejnosti místo k setkání s možností diskuze nad 
zajímavými tématy z  oblasti specifik duševního onemocnění. Setkáním 

provází odborník na výše uvedené téma. Budeme rádi, když se rozhodnete přijít a po-
slechnout si zajímavé informace o rozdílu mezi sociopatií a psychopatií. Na setkání s vámi 
na adrese Žižkova 15, Zábřeh se těší tým pracovníků služby. Bližší informace podá: Simo-
na Drlíková, tel: 735 764 444, email: socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz.

Výstava „CESTA“. V prostorách Kina Retro bude 18. září zahájena výstava, která vznikla 
v „Tvůrčím ateliéru sociální rehabilitace SOREHA“ pod vedením Aleny Voráčové. Verni-
sáž výtvarných prací klientů sociální rehabilitace SOREHA – lidí s duševním onemocně-
ním, začne v 17.00 hodin. 
O hudební program se postarají žáci zábřežské ZUŠ společně s paní učitelkou Veronikou 
Kolářovou. 

KLUB PEČUJÍCÍCH – pozvání na svépomocnou skupinu. 
Zveme vás ve středu 19.  9. od 16 hodin do sídla pečovatelské 
služby (Zábřeh, Valová 290/9) na setkání pečujících, kde si mů-
žete s lidmi, kteří se stejně jako vy starají o svého blízkého popo-
vídat, vypovídat se, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, 
povzbudit i načerpat síly. Dopřejte si čas pro sebe! 

SBÍRKA NA POMOC SESTRÁM ŠEDOVÝM Z  HYNČINY potrvá do 15. listopadu. 
Sběrací listiny i pokladničky v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, ve všední dny 7.00-
16.30 hod. Bezhotovostně bankovním převodem na sbírkový účet č. 5577830001/5500 
pod variabilním symbolem 14082018.

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.


