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22. 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

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

Žalm 15 Hospodine,
1: Dt 4,1-2.6-8

kdo smí prodlévat v tvém stánku?

2: Jak 1,17-18.21b-22.27

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

Problém, o který tu jde,
není tradice jako taková,
ale opuštění Boží cesty kvůli tradici,
která původně vznikla kvůli Bohu!
Zachování lidských rituálů
(které měly podporovat
zbožnost a bohulibý život)
se stává „alibi“ a vede k uchlácholení
svědomí a k ubezpečení
o vlastní spravedlnosti a zbožnosti.
„ze stolu Božího slova“

Ev: Mk 7,1-8.14-15.21-23

příští neděli Břízovo č. 503

Pátek 8. září

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE

 Tuto neděli, 3. září slaví hody v Hněvkově. Mše svatá bude v 10.30 hod.
 Ve středu 6. září v 17.30 se poprvé po prázdninách sejdeme v kostele sv. Bartoloměje ke slavení mše svaté pro děti a rodiče (prarodiče) za nový školní rok, všechny studenty a žáky i jejich učitele.
P. Pavel Kaška
 Kruh přátel hudby Dubicko Vás srdečně zve ve středu 6. září v 17 hod. na koncert v rámci hudebního festivalu pod záštitou Arcibiskupství olomouckého, který
se koná v mateřské škole v Dubicku . Účinkují Ivan Ženatý – housle, Katarína Ženatá – klavír. Vstupné: dospělí 20 Kč, děti 5 Kč.
 K pravidelnému setkání jsou zváni katecheti ve čtvrtek 7. září v 19 hodin na
zábřežskou faru.
P. Pavel Kaška
 Vlastivědné muzeum v Šumperku zahajuje vernisáží ve čtvrtek 7. září v 18
hod. výstavu „Církevní umění baroka a rokoka na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku“. Výstava zahrnuje také církevní památky z našeho děkanátu a potrvá
do 7. prosince.
redakce
 Zářijové putování na Vřesovou Studánku bude v sobotu 9.
září. Hlavním celebrantem poutní mše svaté ve 14.30 hod. bude
P. Petr Eliáš. Ze Zábřeha bude vypraven na Červenohorské sedlo autobus, odjezd autobusu z Valové v 11.30 hod. (hlaste se na
čísle 583 414 512 u Ludmily Korgerové). Poutní průvod z Červenohorského sedla vychází ve 13 hod. Poutníci, kteří vlastními
silami nezvládnou putování ze sedla na Vřesovou Studánku, budou mít možnost
využít služeb „sběrného“ vozidla.
P. František Eliáš
 V kapli Narození Panny Marie v Rovensku oslavíme v neděli 10. září patrocinium i hody při mši svaté v 10 hodin. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. Hodová sbírka bude na opravy kaple. (v sobotu 9. září anticipovaná mše svatá v Rovensku jako obvykle v 17.30 hod.).
P. František Eliáš
 Město Zábřeh a Římskokatolická farnost Vás srdečně zve na
Slavnostní koncert z díla Jakuba Jana Ryby ZPĚV SRDCE.
Výbor z autorova vlastního životopisu zpracoval a přednese
VLADIMÍR MATĚJČEK.
Varhanní skladby J. J. Ryby hraje VLADIMÍR ROUBAL. Smíšený pěvecký sbor COLLEGIUM STRAHOVIENSE řídí Vladimír Roubal.

ZÁBŘEH, chrám sv. Bartoloměje
neděle 17. 9. 2006 v 10 hodin, vstupné dobrovolné

Jakub Jan Ryba

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

 Světově proslulý virtuóz a jeden z nejlepších současných českých houslistů Ivan Ženatý zahraje v Katolickém domě v úterý 5.
září od 19. hodin.
 Seminář na téma doprovázení dětí na cestě k dospělosti s PhDr. Jiřinou Prekopovou, významnou německou psycholožkou českého původu,
se uskuteční v pátek 8. září od 16 hodin. Cena 120 Kč.
Přihlášky a bližší informace Alena Enterová, tel. 731 626 526
PŘIPRAVUJEME
 Podzimní výstava. Po loňské, velice úspěšné premiéře, připravuje Spolek Metoděj Zábřeh na závěr měsíce září výstavu s tématikou podzimu. Pokud se rádi
veřejnosti pochlubíte květinami, zeleninou, či ovocem, které Vám dozrává na zahrádce, přihlaste, prosím svoje exponáty do 20. 9. Uvítáme rovněž vazby, výšivky,
či jiné výrobky, které pomohou navodit podzimní atmosféru výstavy. Exponáty
s největším počtem obdržených návštěvnických hlasů budou oceněny.
POJEĎTE S NÁMI
 V sobotu 30. září na poutní zájezd do Zlatých Hor, Bílé Vody a Travné. Odjezd
v 7 hodin. Cena 200 Kč.
 V sobotu 7. října na zájezd pro příznivce dechovky na velkolepý festival v pražské Sazka Aréně. Vystoupí 16 nejlepších českých a moravských dechovek. Odjezd
v 5.00 hodin, cena 1.100 Kč.
 V sobotu 14. října na zájezd do Prahy. Dle vlastního výběru můžete navštívit představení nového nastudování muzikálu KLEOPATRA v divadle Broadway,
nebo soutěžní klání ve všech šesti disciplínách amerického rodea v Sazka Aréně.
Odjezd v 7 hodin, cena 1.100 Kč. Přihlášky a bližší informace u pana Josefa Klimka na telefonu 583 412 108, mobil 731 465 717, e-mail spolek.metodej@tiscali.cz.

ZPRÁVY ZE SVÉBOHOVA

 Hudební festival pod záštitou Arcibiskupství olomouckého ve Svébohově začíná koncertem v pondělí 4. září v 17 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Účinkují: Jan Broda, trubka a Zdeněk Nováček, varhany.
Marie Šanovcová
 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SVÉBOHOV se sejde ve středu 13. září po
mši svaté ve 20 hod. P. František Eliáš
 TRADIČNÍ DRAKIÁDA VE SVÉBOHOVĚ se blíží. S přicházejícím podzimem připomínáme všem, že je nejvyšší čas naplánovat si „stavění“ soutěžních strojů. Předběžný termín drakiády
je 17. září (po jednání pastorační rady bude upřesněn).
Na hojnou účast se už teď těší pořadatelé.

SBÍRKA Z NEDĚLE 27. srpna: Zábřeh 13.980; Jedlí 1.800; Klášterec 1.060; Svébohov
1.540 Kč.
Dary Zábřeh: na opravy 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 KATECHEZE PRO ŽÁKY A STUDENTY V ZÁBŘEZE. Od této neděle 3. září je ve
vývěsce kostela sv. Bartoloměje rozvrh výuky náboženství na školní rok 2006/2007 pro
zábřežské školy. Výuka bude zahájena v týdnu od 11. září.
 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Druhý zářijový víkend (letos 9.
a 10. září) je již tradičně vyhrazen Dnům evropského dědictví. V Zábřeze
bude otevřena řada památek - farní chrám sv. Bartoloměje s Farním muzeem Zábřeh, ﬁliální chrám sv. Barbory, Šubrtova kaplička, kostel ČCE u Sázavy, Dům Pod podloubím, zámek na Skaličce a nově také sýpka v Krumpachu. Pro ty návštěvníky, kteří navštíví všechny otevřené památky, bude
již tradičně připraven pamětní list. Časy otevření památek najdete na propagačních materiálech. Akce můžete navštívit také k rodinnému výletu, spojenému s prohlídkou zajímavých míst. V případě směřování do Jeseníků lze doporučit kostel, papírnu a zámek ve
Velkých Losinách a roubené kostelíky v Žárové a Maršíkově. Z široké nabídky si můžete
vybrat také v elektronickém katalogu – www.ehd.cz
Mgr. František John
 PRODEJ KALENDÁŘŮ NA ROK 2007. Nový církevní a současně občanský kalendář vydala Římskokatolická
farnost Velké Losiny. P. Milan Palkovič, duchovní správce
ve Velkých Losinách, se chce tímto kalendářem podělit se
všemi o krásy církevních staveb, zasazených do krajiny Jesenicka, okolí Zábřeha i Šumperka a nejméně a stejnou měrou pomoci prodejem kalendářů kapli Nanebevzetí Panny
Marie v Pekařově (již se podařilo zachránit v poslední chvíli)
a kostelu sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách. Kalendáře si
Kostel ve Velkých Losinách můžete za cenu 55 Kč zakoupit na faře v Zábřeze a v zákristii kostela sv. Bartoloměje.
 POUŤ DĚKANÁTU DO ZLÍNA. Ještě jednou srdečně zvu na diecézní setkání do
Zlína, které se koná v sobotu 23. září od 10 do 16 hodin, všechny kněze a členy pastoračních i ekonomických rad, také jáhny, katechety a pastorační asistenty. Všichni
si mohou vzít s sebou také rodinné příslušníky, pokud bude dost místa. V tomto velkém společenství dopoledne prožijeme mši svatou, odpolední setkání nabídne vybrané zkušenosti z farností a různých společenství diecéze. Setkání se účastní také ministranti celé diecéze. Je to jejich diecézní pouť. Odpolední program budou mít ministranti samostatný. Aricibskup Jan
Žádám všechny, kteří do Zlína pojedou, aby se co nejdříve přihlásili na faře v Zábřeze.
Příspěvek na dopravu je 100 Kč. P. František Eliáš
 OREL Rovensko pořádá ve dnech 14. – 17. září zájezd do Roháčů. Cena s polopenzí 2.000 Kč, ještě několik míst je neobsazených.
Josef Šincl, Rovensko 163, mobil: 777 284 002.
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.

Sestra Václava (Wenceslava) Pechová, misionářka, rodačka z Písařova, zemřela 14. 7 .2006 v 99 letech v Austrálii. Do poslední chvíle udržovala perfektní češtinou korespondenci se svou neteří – dominikánkou sestrou Evou
Pechovou, toho času v Bojkovicích, která po uzavření klášterů za totality
působila nějakou dobu v Zábřeze. Byla známá jako katechetka Miluška.
Ráda by výjimečný a požehnaný život své tety přiblížila svým bývalým žákům a široké veřejnosti s prosbou o modlitbu.

ŽIVOT SESTRY WENCESLAVY, ROSY PECHA.

Sestru Václavu uvítali do tohoto světa její rodiče Vincent a Marie Jurenkovi v Písařově
19. 7. 1907. Měla jednu sestru a šest bratrů. Čtyři zemřeli velmi mladí. Když její otec za války sloužil v armádě, odešla ve věku 10 let z domu a žila s tetou, farní hospodyní v Hoebersdorfu v Rakousku. Tam se rozvinulo její hudební nadání, naučila se hrát na varhany.
Když se rozhodla vstoupit do kláštera, rozloučila se s rodiči a spolu se svou sestrou se
vydala na hodinovou cestu na vlak. Na nejvyšším místě vsi se rozhlédla a požehnala krásnou krajinu, kterou už nikdy neměla spatřit. Když přišly na stanici, potkala přátele, a ranní vlak zmeškala. Nakonec se přece jen v 22 hod. dostala do Raciborza. Nevěděla, kde má
hledat klášter. Jedna paní ji přivedla na správné místo, ale všechno bylo zamknuté. Když
zaklepala, ohlásila se, mohla vstoupit. Pak už šlo všechno dobře. V Raciborzi zůstala několik měsíců, pak odešla do Stockerau.
Do Stockerau přijely na obláčku i první sliby její matka a sestra. S otcem se viděla před odjezdem do Číny v roce 1932. Tehdy také četla knihu o otcích Niesovi a Henleovi, misionářích
v Číně. Oba zemřeli v době „boxerského povstání“. Příběh se jí hluboce dotkl a měla pouze jedno přání - šířit evangelium. Byla přesvědčená, že přijde den, kdy se i ona vydá do Číny.
V dubnu 1932 dostala spolu s 40 sestrami misijní kříž. Zpočátku byla spolu se dvěma
sestrami určená pro Brazílii, studovat hudbu. Biskup z Číny však tehdy požádal o 12 sester
a protože jedna chyběla, zeptala se matka představená sestry Václavy, zda by nechtěla změnit své misijní určení. Její okamžitá odpověď byla „ano“, cítila, že štěstí je na její straně. 11.
srpna se nalodila na loď, která směřovala do Kansu, a 1. října konečně dosáhla cíle svého
misijního působení – Lanchow.
V Číně pracovala na několika misijních stanicích (Lanchow, Gau-chou, Kanchow, Sinkiang). Hodně času trávila v mateřské škole, učila šít, pracovala na formaci kandidátek
a vyučovala hudbu. Nakonec se vrátila na Lanchow. Stále doufala, že Čínu nebude muset
opustit. Na Štědrý večer roku 1951 přišli čínští úředníci a komunita musela opustit zemi.
Na svátek sv. Štěpána odváželo nákladní auto sestry na železniční stanici.
Po dlouhém cestování dorazily do Macaa a nakonec do Hong Kongu. Sestry Floresita
a Václava měly jít do Papuy Nové Guiney. Do Brisbanu přišly 27. února 1952.
Roky v Austrálii trávila tím, že učila mladší sestry hrát na varhany a pomáhala v domě.
Měla velkou úctu ke sv. Terezce, která je patronkou misií i Číny. Její dar varhanního umění
obohacoval liturgii. Ráda nacvičovala se sestrami chórové zpěvy. Ráda hrála díla Mozarta,
Bacha, Hermanna Wenzla.
Nepřestala milovat Číňany a byla velmi šťastná, když se v Austrálii s některými setkala.
Měla dvě dobré přítelkyně z Aspley, Annu a Lulu a také několik dobrých přátel z Československa. Byla velmi milým, jemným, jednoduchým, modlicím se a milosrdným člověkem.
Nikdy nezapomněla na lidi ze své domoviny a také na lidi z Číny.
Vynikala v modlitbě a ráda čítala o sv. Janovi z kříže. Hodně času trávila vyšívání rouch
a mešního prádla. Zhotovila mnoho „taštiček“ pro kněze na přenášení eucharistie nemoc-

ným. Nedávno, když už nemohla jít do kapličky, se jí kdosi zeptal, jestli nechce odvézt na
vozíčku. „Proč mám jít do kaple? Pro mne není Ježíš za stěnami kaple.“
Milovala květiny a měla radost, když jimi mohla obdarovat sestry, zvlášť na jejich narozeniny. Na oslavě svých 75. narozenin zářila radostí a vděčností k Bohu, komunitě i přátelům. Žila vždy v přítomnosti Boha, žila jednoduše a nic nevyžadovala. Zemřela pokojně
14.7.2006 v 16.06 hod.
Podle dopisu sestry Claire Cooke, SSpS

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 27. září: Štíty 1.450; Horní Studénky 1.200; Cotkytle 880 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
 Sbírky z neděle 27. září: Hoštejn 645; Kosov 260 + 500 dar; Lubník 400; Tatenice
1.180 Kč „Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
 V kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici bude v sobotu 16. září udělovat pří mši svaté
v 10 hodin svátost biřmování otec biskup Josef Hrdlička.

 Do kaple sv. Jana Nepomuckého v Kosově jste všichni srdečně zváni v sobotu 16.
září, o svátku Povýšení svatého kříže, k žehnání nové křížové cesty. Při mši svaté v 18
hodin požehná otec biskup Josef Hrdlička dílo sochaře Bohumila Teplého z Olomouce.

ZVOLE ZVOLE ZVOLE ZVOLE ZVOLE ZVOLE ZVOLE
 Sbírka z neděle 27. září: 3.250 Kč, dar na Lepru 1.000 Kč. Dárcům srdečně děkuji.
Ať jim Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba
Se srdečným poděkování všem, kteří mi pomohli s opravou fary, se znovu obracím na ochotné brigádníky s prosbou o pomoc při rekonstrukci fary. Pro každou
ochotnou ruku se práce najde. Předem děkuje a žehná P. František Janhuba

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 27. září 2006: Mohelnice 5.695; Úsov 997; Studená Loučka 340 Kč.
„Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
 V pátek 22.9. 2006 začíná v 18.30 hod. v Mohelnici na faře 1. SETKÁNÍ KURZU
SYMPTOTERMÁLNÍ METODY přirozeného plánování rodičovství LPP. Kurz má celkem čtyři části. Probíráme fyziologii ženské plodnosti, pozorování a hodnocení příznaků, určování plodných a neplodných období, nepravidelné cykly, pomoc v docílení těhotenství, ekologické kojení a návrat plodnosti po porodu.
Podporujeme účast obou manželů nebo snoubenců. Mohou se
zúčastnit i jednotivci - svobodní, profesionálové, kteří radí jiným, jako lékaři, učitelé, duchovní, ale i babičky, které se podílejí na výchově svých vnoučat. Kurz povedou manželé Kolčavovi (tel. 583 449 284). Jsou zváni zájemci z širokého okolí.
Pořádá Mateřské centrum Ovečka.

