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1. 9. 2019
Ročník XXVI. číslo 35

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh / Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
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, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste 
a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen

Žl 68,4-5ac.6-7ab.10-11 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka
1: Sir 3,19-21.30-31                        2: Žid 12,18-19.22-24a                              Ev. Lk 14,1.7-14
Ordinárium: Břízovo č. 503          příště Ebenovo č. 504

Spravedliví se radují, 
jásají před Bohem
a veselí se v radosti.
Zpívejte Bohu, 
velebte jeho jméno,
jeho jméno je Hospodin.

Žl 68,4
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 SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 3. září – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK. Pokud si chcete dát do nového 
školního roku požehnat aktovky, požehnám je v neděli 8. 
září při mši svaté v 8.30 hod.                      P. Radek Maláč 

VARHANNÍ KONCERT. Tuto neděli dne 1. září 2019 se od 
15.00 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu uskuteční 
koncert českého varhaníka Ondřeje Muchy, který reprezen-
tuje Českou republiku na svých koncertech nejen doma, ale 
také v zahraničí např. na Slovensku, v Polsku, v Rakousku 
a ve Španělsku. 
Na programu zazní skladby: F. Couperina, J. S. Bacha, L. 
Böellmanna, L. Vierna a G. Mac-Mastera. Vstupné dobro-
volné. Všichni  jste srdečně zváni.

HODY V ROVENSKU oslavíme v kapli Narození Panny Marie v neděli 8. září při mši 
svaté v 8.00 hod. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. 

ŽEHNÁNÍ REKONSTRUOVANÉ ŠKOLY V ROVENSKU bude v pondělí 9. září od 8.30 
hodin.

HLAVNÍ POUTĚ NA VŘESOVOU STUDÁNKU se konají v letošním roce v sobotu 31. 
srpna a v sobotu 14. září. Mše svatá vždy ve 14.30 hod. 

POZVÁNKA NA TROUBENOU SVATOHUBERTSKOU MŠI 
DO ROHLE 
V sobotu 7. září 2019 se bude konat již  VI. svatohubertská mše v kos-
tele sv. Martina v Rohli za účasti členů Řádu sv. Huberta. Začátek 
v 9.30 hod. 
Mši celebrují P. Milan Palkovič a P.  František Eliáš.
Hudební doprovod: Trubači Zábřeh a Mužský pěvecký sbor Řádu sv. 
Huberta.
Po mši bude pro všechny připraveno občerstvení v zahradě kulturního domu v Rohli. 
Srdečně zvu k účasti.                   MUDr. Antonín Kutálek 

KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Hnízdo, mateřské a rodinné centrum spolu s Ligou pár páru po-
řádají dne 8. září 2019 Kurz přirozeného plánování rodičovství.  
Zveme všechny, kdo chtějí rozumět své plodnosti, kdo potřebují 
předcházet nebo docílit těhotenství i všechny ostatní, kdo mají 
zájem o tuto tématiku. Začátek v 15.00 hod. na Masarykově ná-
městí č. 7 (v klubovně Hnízda). Bližší informace na www.lpp.cz 
nebo u manželů Sittových, tel. 739 367 795.
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2019/2020. 
Pokud jste své děti ještě nepřihlásili k výuce náboženství, můžete si přihlášky vyzvednout 
v kostele sv. Bartoloměje „u novin“ nebo na faře v Zábřeze. Vyplněnou přihlášku můžete 
vhodit do poštovní schránky na faře. V případě dotazů se informujte na telefonním čísle 
737 806 839.  Mgr. Marie Vepřková 

PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ najdete na stránkách farnosti Zá-
břeh http://rkfzabreh.rps.cz/default.html a ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje, případ-
ně můžete zavolat do farní kanceláře, tel. 583 414 531.

Vyučování začne na ZŠ Boženy Němcové 2. týden v září, tedy od 9. 9. 2019. 5 minut před 
vyučováním se sejdou katecheté s žáky před hlavním vchodem školy. Na faře bude první 
setkání 19. 9. 2019. 

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE, STŘEDA 4. ZÁŘÍ
 08.00-10.00 hod.  P. Władysław Mach SDS 
 09.00-11.00 hod.  P. Ján Jakubovič CM
 10.00-12.00 hod. P. František Eliáš 
 12.00-14.00 hod. P. Jaroslav Přibyl 
 14.00-16.00 hod.  P. Vladimír Jahn 
 16.00-17.00 hod.  P. Jacek Brończyk 
 17.00-18.00 hod. P. Krzysztof Leon Klat 

Svátost smíření můžete přijmout také během adoračního odpoledne ve čtvrtek 5. září 
a od 15.00 hod. 6. září, o prvním pátku v měsíci.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2019
O druhém zářijovém víkendu proběhnou Dny evropského 
dědictví. 
V  pátek 6. září od 17.00 hod. budou na zábřežském hradě 
a zámku k vidění dravci a sovy, součástí programu bude vy-
stoupení šermířů. Zábřežské památky budou zpřístupněny 
většinou v sobotu 7. září v čase 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 
hod., v neděli 8. září od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 
hod. bude zpřístupněna hrobka Bukůvků v Postřelmově. RNDr. František John

Ohlášky
Ve středu 11. září vstoupí do stavu manželského v kostele sv. Barbory

Petr Soják a Martina Košárková ze Zábřeha
v sobotu 14. září přijmou svátost manželství v kostele sv. Barbory

Jakub Suchý a Aneta Peková ze Zábřeha
Do společného života přejeme Boží požehnání
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KONCERTY DĚTSKÉHO SBORU „JITRO“
POD VEDENÍM JIŘÍHO SKOPALA

Od 13. do 15. září letošního roku se v Zábřeze a okolí uskuteční koncerty: 
 13. září v 19.00 hod. v kostele sv. Prokopa v Lošticích
 14. září ve 14.00 hod. v kostele sv. Jiří v Moravičanech
 14. září v 18.00 hod. v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli 
 15. září ve 14.00 hod. v synagoze v Úsově 
 15. září v 18.00 hod. v kostele sv. Barbory v Zábřeze 
Vstupné dobrovolné, klavír – Michal Chrobák, sbormistr – Jiří Skopal 

Královéhradecký dětský sbor Jitro založil v roce 1973 Josef Vrátil. Od 
roku 1977 stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal, 
který se svým sborem již v roce 1979 zvítězil na národní soutěži dět-
ských sborů v Olomouci (Zlatá palma) Od 80. let Jitro pravidelně 
uskutečňuje turné v mnoha evropských státech a je účastníkem mezi-
národních soutěží, na kterých získalo celou řadu významných oceně-
ní. Od roku 1990 sbor uskutečnil patnáct turné po Spojených státech 

amerických, sedm po Japonsku, v  roce 1993 koncertoval v Hong Kongu a v roce 2018 v Aus-
trálii. Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává gramofonové desky, CD 
disky a kazety. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituál, úpravy 
lidových písní i soudobou tvorbu. Vystupuje na premiérových koncertech Asociace českých 
skladatelů koncertních umělců a je nositelem cen Českého hudebního fondu za interpretač-
ní výkony. 

V Šumperku proběhne v rámci Mezinárodního festivalu duchovní vokální hudby kon-
cert sboru Motýli se souborem Hradišťan a to v pátek 20. září v 19.00 hod. v klášter-
ním kostele. 
Vstupenky jsou již v předprodeji v informačním centru na Hlavní třídě v Šumperku.  
Vstupné 320 Kč k sezení a 260 Kč ke stání. Držitelé vstupenek na tento koncert mají volný 
vstup i na koncerty ve čtvrtek 19. září a v sobotu 21. září. 

MARYS MEALS – POKLADNIČKA 
V FI č. 32 byl přiložen letáček o hlavní 
náplni pomoci Mary´s Meals – poskyto-
vání jednoho jídla denně dětem v místě, 
kde se vzdělávají.
POUHÝCH 421 KČ NASYTÍ DÍTĚ NA 
CELÝ ŠKOLNÍ ROK. 
Protože ne každý, kdo by chtěl pomo-
ci, má možnost odeslat peníze ze své-
ho bankovního účtu, můžete v  kostele 
sv. Bartoloměje přispět u stolku s novi-
nami do dřevěné pokladničky označené 
plakátkem. 
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ČERVENOVODSKO           ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 25. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 1.382; Písařov 578; Jakubovi-
ce 889; Janoušov 610; Moravský Karlov – pouť, sbírka na kostelní hodiny 3.549; Mlýnický 
Dvůr 398 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

POUŤ V MLÝNICKÉM DVOŘE. 
V neděli 8. září jste zváni na pouť do kostela Narození Panny Marie v Mlýnickém Dvoře. 
Poutní mše svatá začíná v 10.00 hod. 

KURZY ALFA
Od 24. září do 3. prosince 2019 budou kurzy probíhat ve farnosti Červená 
Voda vždy v úterý od 18.30 do 21.00 hod. ve Vinárně pod věží. Čekají vás 
zajímavé přednášky, diskuse a večeře zdarma. Informace a kontakty: Marie 
Kubitová tel. 737 869 214 a Marta Víchová tel. 724 042 933. 
Více na www.kurzyalfa.cz 
      

LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z neděle 25. srpna: Loštice 3.167; Moravičany 2.420 Kč. 
Rodiny ubytované o víkendu na faře přispěly na kostel částkou 1.600 Kč 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM
 

Srdečně vás zveme na koncerty Královéhradeckého dětského sboru „Jitro“. Loštice pátek 
13. 9. v 19.00 hod. a Moravičany v sobotu 14. 9. v 14.00 hod. 
V sobotu 14. 9. budeme v Moravičanech po skončení koncertu společně na faře oslavovat 
FARNÍ DEN.

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Rozpisy mší svatých a více o životě ve farnosti Mohelnice najdete na www.farnostmohel-
nice.cz

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 25. srpna: Klášterec 1.200; Svébohov 2.800; Jedlí 1.900 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

SVÉBOHOV
 Na první pátek budou návštěvy nemocných. 

 O první sobotě v září, 7. 9. bude slavena mše svatá v 7.15 hod. 

DRAKIÁDA se blíží, chystejte draky!
Více později…
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POSTŘELMOVSKO             POSTŘELMOVSKO

Zveme vás na FARNÍ ODPOLEDNE FARNOSTI LESNICE – tuto neděli 1. září od 14.30 hod. 
v areálu za kulturním domem. 

Tichá adorace a možnost svaté zpovědi před prvním pátkem v září bude: 
ve středu v Lesnici od 17.00, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 a v pátek v Postřelmově od 
16.00 hodin.
O první sobotě v září je mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie v Postřel-
mově od 9.00 hodin. 

Ohlášky
V sobotu 7. 9. v  Postřelmově ve farním kostele v 11.30 hodin uzavřou manželství
slečna Veronika Bezděková z Postřelmova a pan Petr Kovář z Nedvědice.
Gratulujeme a přejeme od Pána Boha upřímnou vzájemnou lásku a porozumění.

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 25. srpna: Štíty 1.960, minulou neděli 1.270; Cotkytle 875; Horní Studén-
ky 1.220 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY. Ve čtvrtek 5. 9. v 10.00 hod. bude mše svatá v Domově důchodců.
V pátek 6. 9. v 17.00 hod. bude adorace a svátost smíření zvláště pro děti a mládež k začát-
ku školního roku, potom mše svatá v 18.00 hod.
V sobotu 7. 9. v 9.00 hod. bude Mariánské večeřadlo v kostele.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - DEN FARNOSTI ŠTÍTY
Přijměte srdečné pozvání v neděli 15. 9. od 14.00 hod, na den far-
nosti Štíty. Tentokrát jsme se zaměřili na ty nejmenší, vystoupe-
ním a programem divadélka S RADOSTÍ v podání skvělého Tomá-
še Velzla. Nejen děti si přijdou na své. 
K poslechu a dobré náladě bude hrát harmonika a naše schola s ky-
tarou. 
Dobrá káva, koláče, klobásky z  grilu, pro děti párky v  rohlíku 
a  snad i  dobré počasí zajištěno. Kdo chcete přidat společně ruce 
k dílu a pomoci při zajištění akce, nebo přispět upečenou dobrotou, 
ozvěte se prosím Evě Pecháčkové nebo Markétě Drlíkové

HORNÍ STUDÉNKY. Ve čtvrtek 5. 9. bude v 16.00 hod. mše svatá s pobožností k Nejsvě-
tějšímu Srdci Ježíšovu.  P. Jacek Brończyk

Srdečně blahopřejeme k 75. narozeninám paní Růženě Minářové 
z Horních Studének. Do dalších let vyprošujeme ochranu Panny Marie
 a Boží požehnání.                               

 členové živého růžence a P. Jacek Brończyk



7

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 25. srpna: Tatenice 2.710; Hoštejn 1.500; Kosov 610 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl 

VARHANNÍ KONCERT. V neděli 8. září ve 14.00 hod. vás srdečně zveme do kostela sv. 
Anny v Hoštejně na varhanní koncert Kristýny Novotné. Posluchačky 4. ročníku Konzer-
vatoře P. J. Vejnovského v Kroměříži. Jako host vystoupí varhaník ze Zábřeha František 
Dvořák. 

FARNOST  ZVOLE  A  MALETÍN

Ve Zvoli v neděli 25. srpna byla sbírka ve výši 3.890 + dary na kříž 1.000; v Pobučí 750 Kč.  
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Tuto neděli je sbírka na nový kříž na věži. 

INFORMACE O OBNOVĚ KŘÍŽE NA VĚŽ KOSTELA 
Snesený kříž i trám (který nesl báň s  křížem) jsou již zcela 
zchátralé a je třeba nově vyřešit uchycení báně i nového kříže, 
který vyková rájecký rodák Petr Bartoň. Už byl kontaktován 
i pozlacovač, který přislíbil znovu báň přezlatit. Zbývá ještě 
precizně domyslet a realizovat kovovou nástavbu místo uhni-
lého trámu. Zatím je těžko odhadnout náročnost a tím i eko-
nomické náklady. Děkuji všem řemeslníkům různých profesí, 
kteří se na díle podílejí a stejně tak farníkům, kteří pomáhají 
jak modlitbou, tak svou štědrostí.                    P. František Eliáš

PASTORAČNÍ RADA SE SEJDE VE ZVOLI VE STŘEDU 4. 9. V 18.00 hod. 

Na první pátek můžete od 16.30 hod. přijmout svátost smíření. 
O první sobotě v měsíci 7. září začneme v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie 
ve Zvoli od 8.00 hod.  modlitbou růžence a v 8.30 budeme slavit mši svatou otcem Jánem 
Čukášem, který přiletěl z Toronta a část své dovolené bude ve Zvoli.

MALETÍN - PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA V MALETÍNĚ
Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa v Ma-
letíně, můžete si ho objednat. Dřevo bude zpracováno dle vašich požadavků na pile v Po-
střelmůvku. Konečná cena u trámů bude do 5.000 Kč za m3.  František Eliáš 731 626 500

POUŤ DĚTÍ KE SVATÉMU MIKULÁŠI. Obvykle si připomínáme 
svatého Mikuláše v adventu 6. prosince. To je v Maletíně sníh a v koste-
le zima. Proto nabízím dětem a rodinám pouť dětí ke svatému Mikulá-
ši v září, za 14 dní, v neděli 15. 9., kdy bývá ještě pěkně a v kostele pří-
jemně. Kdo připutuje, zažije malé překvapení. Mše svatá ve 14.30 hod. 
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Sbírky z neděle 25. srpna: Zábřeh 19.832; Rovensko 442 Kč. 
Dary: Zábřeh – na Rádio Proglas 1.000, Rovensko – na kapli 200 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

Dary na likvidaci lepry
 Ze Zábřeha byla dne 21. srpna 2019 odeslána částka 3.550 Kč. 
 Z Rovenska byla 28. srpna odeslána částka 2.000 Kč. 
 Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.  Marie Zíková 

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
KLUB O PÁTÉ – SOREHA. Genetická podmíněnost psychického onemoc-
nění, farmakoterapie. Dle slov odborníků dispozice k dědičnému psychic-
kému onemocnění určitě jsou. Toto téma je však stále otázkou výzkumu. 
Stejně tak je stále otázkou výzkumu vhodná farmakoterapie u pacientů s du-
ševním onemocněním.
Přednáška na tato témata proběhne v úterý 3. 9. 2019 od 15 hodin v prosto-
rách Sorehy (Žižkova 5 – bývalá prodejna Slunce, pod domem Pod podloubím) a povede 
ji opět odbornice z oblasti psychiatrie Mgr. Petra Tošnerová, která má v tomto oboru dlou-
holeté zkušenosti. Díky tomu vám může také odpovědět na nejrůznější dotazy. Na setkání 
s vámi se těší tým pracovníků služby Soreha. 

NABÍDNĚTE POUŽITÝ NÁBYTEK A ELEKTROSPOTŘEBIČE 
Pro naše klienty z chudších poměrů aktuálně sháníme tento použitý 
nábytek: šatní skříně s věšáky i fochy, kuchyňský/jídelní stůl se židle-
mi, dětský psací stolek se židlí. Dále přijmeme starší, ale kompletní a 
stále 100% funkční automatické pračky a ledničky.
Pokud vám doma něco z uvedeného přebývá (ale pouze to uvedené, 
zbytek sortimentu nám zatím ve skladu nechybí) prosím nabídněte 
nám to a pro vás již nepotřebné získá šanci na „druhý život“ a ještě 
někde pomůže. 
Vyzvednutí a odvoz si po domluvě zajistíme. Fotku a rozměry nabí-

zeného vybavení zašlete prosím na email: nadeje@charitazabreh.cz. Díky moc.

* * *
NAŠLI JSME PRO VÁS VE „SVĚTLE“ – OTÁZKY A ODPOVĚDI
Kolik je schopností duše? Tři – paměť, rozum a vůle 
Proč nám Bůh tyto schopnosti dal?  Abychom mu s jejich pomocí sloužili 
Jak mu sloužíme pamětí? Když si připomínáme jeho zákon a přijatá dobra
Jak mu sloužíme rozumem? Když rozjímáme o Boží dokonalosti 
Jak mu sloužíme vůlí? Když Boha milujeme víc než celý svět
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