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20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Pro mnohé Ježíšovy posluchače 
to byla „tvrdá“ slova, 
a „odešli“ od něho. 
Jiní zůstali. 
Kdo může říct, kteří byli lepší. 
I Jidáš ještě zůstal. 
Zůstat nebo odejít. 
Před toto rozhodnutí nás nestaví 
nějaký problém v Církvi, 
mezi sebou navzájem, 
ale samo Ježíšovo slovo.

 „ze stolu Božího slova“

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 34   Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý
1: Joz 24,1-2a.15-17.18b    
2: Ef 5,21-32    Ev: Jan 6,60-69 

Ordinárium: Ebenovo č. 504
příští neděli latinské 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  21. srpna Památka sv. Pia X, papeže
Úterý 22. srpna   Památka Panny Marie Královny 
Čtvrtek 24. srpna   -   svátek sv. Bartoloměje adorační 
den v Zábřeze
Svátek sv. Bartoloměje, patrona  farního kostela, je adoračním 
dnem farnosti Zábřeh. Začneme modlitbou růžence v 9.15 
hod. Po mši svaté, která začne v 9.40 hod. bude vystavena 
Nejsvětější svátost oltářní a kostel bude po celý den zpří-
stupněn k adoraci jednotlivců i společenství, působících 
ve farnosti. Prosíme všechny farníky, aby nezapomněli 
v tento den projevit úctu našemu Pánu a v modlitbách se 
přimlouvat na úmysly, které se nás nejvíce dotýkají. Jed-
notlivci i společenství si rozdělí služby a zapíší se do adoračního seznamu, který 
je v kostele na stolku u novin.  Adorační den bude přípravou na nedělní slavnost 
patrocinia farního kostela a zábřežské hody.                                   P. František Eliáš

 V sobotu 26. srpna pořádají farnosti Velké Losiny a Zábřeh již tradiční pouť na 
Vřesovou Studánku. Poutní mše svatá ve 14.30 hod. 
 Zářijové putování na Vřesovou Studánku pak bude v sobotu 9. září. Hlavním 

celebrantem poutní mše svaté ve 14.30 hod. bude 
P. Petr Eliáš. Ze Zábřeha bude vypraven na Čer-
venohorské Sedlo autobus, odjezd autobusu z Va-
lové v 11.30 hod. (hlaste se na čísle 583 414 512 
u Ludmily Korgerové, pojedeme pouze v přípa-
dě, že se naplní autobus).  Poutní průvod z Čer-
venohorského Sedla vychází v 13.00 hod. Poutní-
ci, kteří vlastními silami nezvládnou putování ze 
sedla na Vřesovou Studánku, budou mít  možnost 
využít služeb kyvadlového „sběrného“ vozidla.   

 Patrocinium sv. Bartoloměje oslavíme letos v neděli 27. srpna. Mše svaté jako 
každou neděli. Svátostné požehnání v 15 hod.                                P. František Eliáš

 Do KOCLÍŘOVA můžete s námi putovat za obvyklých 
podmínek v sobotu 2. září. Odjezd z Valové v 11.30 hod.  
Nahlaste se, prosím, včas na tel. 583 414 512.

Ludmila Korgerová

 Hudební festival pod záštitou Arcibiskupství olomoucké-
ho. Ve Svébohově začíná  koncertem v pondělí 4. září v 17 
hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Účinkují: Jan Bro-
da, trubka a Zdeněk Nováček, varhany.       Marie Šanovcová



KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 POPOUŤOVÉ ODPOLEDNE. Spolek Me-
toděj Zábřeh a Římskokatolická farnost při-
pravují na závěr prázdnin nejenom pro děti 
a jejich rodiče „pohodové” odpoledne plné 
her a soutěží spojené s posezením u táborá-
ku. Akce se uskuteční ve čtvrtek 31. srpna od 
15. hodin na zahradě Katolického domu. Občerst-
vení i něco k opékání zajištěno. Za nepříznivého po-
časí akce proběhne v prostorách Katolického domu. 

 V Katolickém domě zahraje Ivan Ženatý. Světově proslulý virtuóz, profesor Vy-
soké hudební školy C.M. von Webera v Drážďanech a jeden z nejlepších součas-
ných českých houslistů v umělecké dvojici s pianistkou Katarínou Ženatou dosa-
huje nejvyšších met interpretačního umění. V jejich podání zazní v úterý 5. září 
v Katolickém domě díla J.S.Bacha, F. Chopina, P.I Čajkovského, A. Dvořáka a N. 
Paganiniho na koncertu pořádaném v rámci Hudebního festivalu pod záštitou Ar-
cibiskupství olomouckého. Začátek v 19. hodin. Patronát nad tímto zábřežským 
koncertem převzal senátor Ing. Adolf Jílek. Začátek v 19. hodin, vstupné 60 Kč, 
žáci ZUŠ 20 Kč.

 CO S VOLNÝM ČASEM? Se začátkem školního 
roku se i v Katolickém domě opět rozeběhne celá řada 

volnočasových aktivit pro děti a mládež. Pokud nevíte co s volným časem, nabízí-
me Vám jeho aktivní využití v následujících zájmových kroužcích:

Klub leteckých modelářů vedoucí Petr Janů a Dobroslav Krutta
Pěvecký sbor SVĚTÝLKO vedoucí Zdeněk a Hana Jarmarovi
Střelecký kroužek vedoucí Bohumil Dostál
Pohybové hry s prvky sebeobrany vedoucí Marek Rýznar

Přihlášky a bližší informace v Katolickém domě na telefonu 583 412 108, 
mobil 731 465 717, nebo přímo u vedoucích jednotlivých kroužků.

Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

PODZIMNÍ SEMINÁŘ S PhDr. JIŘINOU PREKOPOVOU
Mateřské a rodinné centrum připravuje pro širokou veřejnost, v pořadí již třetí 
seminář s touto významnou německou psycholožkou českého původu.  Téma se-

mináře „ Děti jsou hosté, kteří hledají cestu“ nám může být inspi-
rací, jak dítě doprovázet na jeho cestě k dospělosti, jak respektovat 
jeho dětskou osobnost se všemi jeho zvláštnostmi a bezpodmíneč-
ně ho přijmout.
Seminář se uskuteční v Katolickém domě ve velkém sále v pátek 
8.9. 2006 v 16.00 hodin. Předpokládaný konec 20.00 – 21.00 hodin. 
Cena semináře: 120 Kč (občerstvení zajištěno).

Kontakt: Alena Enterová, tel. 731 626 526



SBÍRKA Z NEDĚLE 13.8.2006
Zábřeh 9.920; Jedlí 1.550; Klášterec 750; Svébohov 6.500 (na okno poutníků); 
Pivonín 1.525 Kč. 
Dary Zábřeh: Na opravy 15.000, na Haiti 2.000 Kč.

Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
 Na lepru byla dne 13. srpna předána částka 4.350 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh za-
plať“.                                                                                                                Marie Zíková
Tuto neděli 20. srpna je ve farnostech spravovaných ze Zábřeha  sbírka na opravy. 

OPRAVY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE POKRA-
ČUJÍ. Konzervátorské práce na svatostánku donutily 
restaurátory nadzvednout těleso dřevěné skříně sva-
tostánku. Na obrázku vidíte odvětrávání spodní desky 
svatostánku právě po nanesení impregnačního  nátěru 
proti hmyzu.                              Dušan Rohlík, restaurátor

 Farní Muzeum Zábřeh Vás zve na vý-
stavu „ Katoličtí faráři v Zábřeze (1624 
– 1899)“, jejíž vernisáž proběhne v nedě-
li 27. srpna v prostorách Farního muzea 
Zábřeh. Na panelech umístěných v pro-
storách točitého schodiště budete mít 
možnost seznámit se s životem a dílem 

kněží, kteří spravovali zábřežskou farnost od jejích počátků do začátku dvacátého sto-
letí. Výstava je součástí cyklu výstav „Zábřeh, místo setkávání na křižovatce cest“. 
 Farní Muzeum Zábřeh vydalo při příležitosti desátého výročí své existence pamět-
ní turistický suvenýr. Jeho podklad tvoří dřevěné kolečko, do něhož je vypálen motiv 
kostela svatého Bartoloměje, druhé straně pak dominuje znak Farního muzea. Téma-
ticky tento suvenýr zapadá do ediční řady „Kostely Čech, Moravy a Slezska“, která ma-
puje sakrální památky po celé České republice. Suvenýr bude veřejnosti představen 
při příležitosti vernisáže výstavy „Katoličtí faráři v Zábřeze (1624 – 1899)“. 

Ohlášky 
Svátost manželství chtějí

v sobotu 26. srpna v kostele sv.  Bartoloměje v Zábřeze uzavřít dvě dvojice:  
Petr Havlíček a Stanislava Plháková ze Zábřeha

a Ing. Lukáš Žanda a Veronika Štáblová ze Zábřeha


V sobotu 2. září pak tamtéž opět dvě dvojice:
Michal Skrott ze Zábřeha a Barbara Esterbauer z Vídně

a Michal Obruča z Chromče a Anna Machová ze Zábřeha

 

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.



Vážení přátelé, 

blíží se datum, kdy si připomeneme 120 let od narození 
obětavého člověka pro společenství církve i veřejnému pů-
sobení oddaného

DrTh. Františka Koláře, narozeného 20. srpna 1886. 
 Je už jen velmi málo těch, kteří ho znali, je proto vhodné 
připomenout jeho vliv na tehdejší dění širší veřejnosti.
 Do zábřežské farnosti přišel po působení v Šumperku. 
Už zde byl velmi činný. Založil Mariánskou  družinu a sdru-
žení mladých lidí čistého života. Pro neshody s obyvateli ně-
mecké národnosti požádal o přeložení. Bylo mu vyhověno.
 U představeného zábřežské farnosti Msgr. Jana Maloty, který je pohřben v Zábře-
ze, měl plné pochopení. Zajistil všem kněžím hmotné potřeby pro jejich působení, což 
po I. světové válce nebylo maličkostí. Ale i existenční situace obyvatelstva byla složitá 
a těžká. Protože P. František Kolář byl člověk vnímavý, se silným vjemem pomoci, oži-
vuje Mariánskou družinu a Třetí řád sv. Františka. Založil v Zábřeze farní charitu pod 
názvem Ludmila.V okolních obcích sdružuje mladé lidi v organizaci Omladina nebo 
Orel. K 25. výročí svého kněžství věnoval Orelské zupě Zábřeh župní prapor, který 
vysvětil 4.7.1937. Velmi podporoval návštěvy Hostýna a Velehradu. Jako vlastenecký 
kněz cítil, že národ tu má své kořeny a chtěl, aby to proniklo do podvědomí těch, kteří 
mu byli svěřeni.
 Nezapomenutelná slova T. G. Masaryka: „ Katolíci budou mít tolik práv, kolik si 
jich dobudou “, zapůsobila na Dr. F. Koláře tak, že se s věrnými členy Spolku Metoděj 
dal do boje nejen ve farnosti, ale na celé severní Moravě a nebylo snad obce na okre-
se, kde by nebyl v kontaktu s lidmi. Ne vždy a všude  byl přijat s pochopením a poro-
zuměním. Byly zaznamenány i slovní útoky na jeho osobu. Zakládá tisk Nová severní 
Morava s P. Albertem Odrážkou z Rudy nad Moravou, který později přejmenovali na 
Severní Moravu a vycházel až do osudného roku 1938. Úzce spolupracoval s Lidovou 
stranou. S tím souvisí založení Hospodářské besedy z níž povstala Lidová zádruha. 
Zakoupením domu od pana Moravce získala tato činnost zázemí, kde se mohla sou-
středit. Působila zde redakce Severní Moravy, ústředí Reifeizenky i Lidové strany. 
 Pro jeho nesmírně obětavou práci v sociální, kulturní i duchovní oblasti zastával 
vedoucí místo v Lidové straně, Spolku Metoděj, byl členem zastupitelstva města Zá-
břeh za Lidovou stranu a nakonec i starostou města. Potýkal se s dvojí opozicí jak ko-
munistickou, tak německou, prezentovanou továrníkem  Brassem. Bylo mu nabízeno 
zastupování v Ústředním výboru strany v Brně i místo poslance v Národním shromáž-
dění. Vše odmítá. Věnuje se práci pro Zábřeh a okolí. Jeho zásluhou bylo provedeno 
zatrubnění potoka a vydláždění i elektrifikaci Krumpachu, úprava prostranství před
kostelem, dostavění Katolického domu, do kterého se sám (často i na lešení) zapo-
jil. Došlo k vybudování Lurdské kapličky v kostele, položení nové podlahy a zavedení 
elektrického osvětlení v kostele, osazení mřížové brány. Velkou oporou mu byli Mgrs. 
Jan Malota, P. Jan Churý, P. F. Havlíček, František Přerovský – tatínek Emilie Hohno-
vé, Dr. St. Langer, pan Jan Ilgner, pan Klimek a další.



 Politické události se přiostřily, Hitler se chystal obsadit ČSR, velkou roli sehrála 
Pátá kolona Heinlainovců. 21. května 1938 byla vyhlášena částečná mobilizace, Sudet-
ští Němci chtějí připojení k Německu. Vztahy mezi Němci a Čechy se vyhrotily. 
 Dne 13. listopadu 1938 došlo k útoku na zábřežskou faru. Němci viděli v Dr. Fran-
tišku Kolářovi schopného politického protivníka a protože neutekl, rozhodli se odstra-
nit jej sami. Právě v tento den při bohoslužbách přednesl německý katecheta paličské 
kázání proti P. F. Kolářovi. Objednaní ordnéři měli provést tuto špinavou práci. Kázá-
ní začalo i končilo pozdravem „Heil Hitler“ a nakonec se hrála hymna Deutschland 
über alles. Potom se dav hnal k faře, aby odklidili Františka Koláře. Ten byl právě 
v horním kostele při bohoslužbách se studenty. Čekali  na něj v zákristii, strhli z ně-
ho bohoslužebné roucho, a protože už zde nebyla česká policie ani české úřady, vzali 
svého kněze pod ochranu chlapci – účastníci bohoslužeb a strhla se řež. Musel předat 
klíče samozvanému správci Rudolfu Fábrovi. Po dvouměsíčním vězení v Šumperku 
byl vypovězen ze Sudet a jmenován arcibiskupskou konsistoří provizorem ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště, kde měl opravovat faru a kostel.
 Více se do Zábřeha, kde vykonal tolik práce nevrátil. Pouze na krátkou dobu před 
svou smrtí v r.1946 nás navštívil. Zábřeh se mu líbil, radostné setkání se svými přáteli 
a spolupracovníky však nemohlo vyjasnit chmury v duši nad zprávou o zrušení chari-
ty a katolického domu. Měl v úmyslu do Zábřeha přijet jako penzista, ale náhlá smrt 
23. července 1952 tuto touhu Dr. Fr. Koláře ukončila. Uložen je na hřbitově v Pro-
tivanově. Dle zprávy P. Zlámala, duchovního v Huštěnovicích u Starého Města, byl 
P. František Kolář v 50. letech znovu zatčen, právě při sepisování kroniky, na tamní 
faře a uvězněn, tak jako  stovky dalších kněží.
 Vážení přátele, v krátkosti jste se seznámili s jedním z mnoha obětavých obča-
nů a duchovních, který svůj čas, lásku, porozumění, schopnosti, sociální cítění a ryzí 
vlastenectví i duchovní síly věnoval svým farníkům a občanům. Dokázal nám, že i du-
chovní poslání a učení církve je v souladu se světskou prací. Prosím, vzpomeňte a po-
děkujte za jeho úsilí a obětavou práci.                                                                   Jan Zíka

SBÍRKY Z NEDĚLE 13. SRPNA
MOHELNICKO: Mohelnice 5.328; Úsov 762; Studená Loučka 256 Kč.

„Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara
ŠTÍTECKO: Štíty 5.022; Horní Studénky 1.000; Cotkytle 410 Kč.

 Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE: Hoštejn  830; Lubník 600;  Tatenice 720; 
Kosov 880 Kč (za 2 neděle); Koruna (pouť) 700 Kč.     „Pán Bůh zaplať“P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE       FARNOST ZVOLE 

Sbírka z neděle 13. srpna, na opravy: 3.190 Kč. Dárcům srdečně děkuji. Ať jim Pán od-
platí  svým požehnáním.                                                                     P. František Janhuba 


Děkuji všem, kteří mi pomáhají při opravě fary. Ať Vám Pán žehná. 


Děkuji také poutníkům na Horu Matky Boží v Králíkách, kteří se v neděli 13. srpna zú-
častnili pouti a v modlitbách se přimlouvali za celou naši farnost. Zvláště děkuji organi-
zátorům pouti, manželům Františkovi a Jitce Deutschovým.         P. František Janhuba



Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o.,
Žižkova 15,  Zábřeh, tel. 583 418 297, 731 626 506,
e-mail: info@awertour.cz, www. awertour.cz
Vás srdečně zve na podzimní poutní zájezdy:
SVATÁ ZEMĚ 21. 9. – 28. 9. 11 990,- Kč
(letecká doprava) 24. 9. – 2. 10.   9 990,- Kč !! 
  28. 9. –  5. 10. 11 990,- Kč
SVATÁ ZEMĚ  - SINAJ 5. 10. – 16. 10. 14 990,- Kč
SVATÁ ZEMĚ  - SINAJ - PETRA 5. 10. – 16. 10. 18 490,- Kč
ŘÍM  (autobusová doprava) 1. 10. – 5. 10.    3 890,- Kč
TURECKO po stopách sv. Pavla    
(letecká doprava) 2. 11.  – 9. 11. 19 990,- Kč Lenka Hamplová

VÝZVA PŘEDSEDY ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
Mons. JANA GRAUBNERA 

Jménem biskupů České biskupské konference, prosím a vyzývám všechny 
věřící, aby přijali pozvání Svatého otce Benedikta XVI. k modlitbě za mír na 
Blízkém východě a odpověděli na prosby našich bratří a sester ve víře, je-
jichž jménem nás oslovil Gregorios III., melchitsko-katolický patriarcha An-
tiochie a celého Východu, a Emanuel III., chaldejský patriarcha Babylonie 
z Bagdádu. 
Nabídněme za mír své modlitby, soukromé i společné a skutky pokání. Spo-
jme se denně k modlitbě „Zdrávas Maria“, v pravé poledne, za dar míru. 
Děkuji všem, kteří přijmou naši výzvu. 

Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference.

POJĎTE S NÁMI CHVÁLIT BOHA HUDBOU A ZPĚVEM
Schola Piccola hledá nové zpěváky, zpěvačky a hudebníky (kytaristy, klavíristy, hous-
listy, flétnisty, bubeníky,...) ale i ty, kteří na nic nehrají a zpívat zatím moc neumí
a chtěli by s námi oslavovat našeho Pána při mších. Na všechny se moc těšíme. Naše 
první zkouška v nastávajícím školním roce se uskuteční ve středu 6. září 2006 v 15.30 
na faře.                                                                                  Bára Hamplová (731 626 507)

KATECHETÉ vyzývají všechny rodiče dětí z farnosti Zábřeh, které se ještě nepřihlásili 
do náboženství pro školní rok 2006/2007, aby tak co nejdříve učinili. Přihlášky si mů-
žete vyzvednout ve farním kostele nebo na faře.                                     Děkují katecheté

MŮŽE TO  BÝT ZAJÍMAVÉ: DVA MĚSÍCE NA OBLOZE V NEDĚLI  27.srpna 2006
Planeta Mars bude nejjasnější na noční obloze počínaje srpnem. Mars bude tak veliký 
jako měsíc za úplňku. Toto bude nejpříznivější   27. 8., kdy se Mars přiblíží do vzdále-
nosti 31.65 mil od Země. Určitě se  dívejte na oblohu v neděli 27. 8. ve 0.30 hod. v no-
ci. Bude to vypadat tak, jako že Země má dva Měsíce. Příště se Mars přiblíží tak těsně 
až v roce 2287.
Poděl se s přáteli, protože to nikdy během svého života  už  znovu neuvidíš.    redakce
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se koná již od čtvrtka  31. srpna 2006 (recitály na hra-
dě Bouzově) a od 1. září 2006 (od 16 hod.) pak bude 
pokračovat až do nedělního poledne (3. září 2006) 
v areálu městských sadů v Mohelnici.

 NEPŘEHLÉDNĚTE:
Kostel sv. Prokopa v Lošticích - akustický koncert 
skupiny NEZMAŘI se koná v pátek 1. září 2006 v 19 
hod.
 Mše svatá pro účastníky Dostavníku se koná v ne-
děli 3. září 2006 v 7.30 hod. v areálu městských sadů. 

Při mši bude účinkovat moravičanská schola a o hudební rytmický doprovod se 
postará skupina A.M.ÚLET posílená o část zábřežské skupiny MADALEN.
 V mohelnickém muzeu bude mimo jiné po dobu Dostavníku vystavena i vzác-
ně zachovalá bible vydaná ve Philadelphii roku 1865 (tedy v posledním roce ob-
čanské války Sever proti Jihu). Obsahuje text Starého i Nového zákona, ilustra-
ce, rytiny. Jedná se o rodinnou bibli, která se předávala z generace na genera-
ci. Uprostřed bible jsou stránky určené k zapisování jmen rodinných příslušníků 
a k umístění jejich podobizen či fotografií. Zde je ručně vepsáno 27 jmen a vlože-
na fotografie z druhé poloviny 19. století.
 I letošního Mohelnického dostavníku se 
zúčastní zástupci Rádia Proglas i TV NOE.
 Možnost promluvit si s knězem budou mít 
i letos návštěvníci tohoto hudebního festivalu 
a to po celou sobotu 2. září 2006
 V odborné porotě mimo jiné i letos zasedne 
hudební redaktor Radia Proglas Milan Tesař. I le-
tos Radio Proglas udělí svou cenu „Za krásu slo-
va“. 
 Program 32. Mohelnického dostavníku® je umístěn na www.mohelnickydo-
stavnik.cz

           Všechny srdečně zve pořadatel Pavel Aligátor Nenkovský se svými kamarády.    

Zveme Vás na 3. ročník turnaje v malé kopané
„O PUTOVNÍ POHÁR PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI Lesnice“,

který se uskuteční v sobotu  9. září 2006 na hřišti v Lesnici. Prezentace 9.30-10.00 
hod., výkop 10.30 hod. 
Hrát se bude ve dvou kategoriích: hlavní turnaj, a turnaj družstev  hráčů do 12 
let. Družstva se skládají z 5 hráčů a brankáře (ve hře musí být stále alespoň jedna 
dívka). Přihlášky nejpozději do 3. září. Kontakt: Jan Skalický, Leština, Družstevní 
336, tel. 776 886 842, mail: skalja1@seznam.cz


