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Zábřeh, Zvole, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
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, tys všechno stvořil a všechno řídíš;
ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu,
a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.
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 16 Budu

kráčet před Hospodinem v zemi živých

1: Iz 50,5-9a
2: Jak 2,14-18
Ordinárium: Ebenovo č. 504

Ev: Mk 8,27-35
příští neděli latinské č. 509

Je zajímavé si všimnout,
že Petr nejprve správně dokázal
„pochopit“ tajemství Kristovy osoby,
posléze se však „treﬁl vedle“.
I on musel projít svoji osobní křížovou cestu
k pochopení a přijetí Krista.
Křížovou cestu, která znamenala nejen
oproštění od lidských představ o Kristu,
ale také přijetí jeho skutečné tváře –
poplivané, ale i oslavené.

„ze stolu Božího slova“

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Středa 20. září Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze,
Pavla Chong Hasana a druhů, mučedníků
Čtvrtek 21. září Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota 23. září Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Město Zábřeh a Římskokatolická farnost Vás srdečně zvou 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.
Chrám sv. Bartoloměje tuto neděli 17. 9. 2006 v 15 hodin, vstupné dobrovolné.
 TRADIČNÍ DRAKIÁDA VE SVÉBOHOVĚ se uskuteční v neděli 24 září „Na Padělku“ (za vesnicí směrem k Rovensku, ti, kteří nejsou „tady zdejší“, se určitě doptají). Prezentace draků bude ve 14
hod., od 15 hod. začne vlastní soutěž v pouštění draků. Během odpoledne si budete moci zasoutěžit v tradičních disciplinách jako např.
hod. polenem nebo válečkem na nudle. Občerstvení bude zajištěno pro všechny
a po celou dobu. Jako specialitu doporučujeme „svébohovské bramboráky“, možná, že se dočkáme i pěkného překvapení v podobě projížďky koňskou bryčkou.
Na všechny účastníky se těší pastorační rada Svébohov
Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Zábřeh a Charita Zábřeh pořádají v úterý 26. září
seminář, který povede ThLic. Jakub Doležel, pedagog
CMTF UP Olomouc a Caritas-VOŠ sociální Olomouc, na
téma nové encykliky papeže Benedikta XVI. „Deus Caritas est“ – ŠANCE PRO CÍRKEV V NAŠÍ ZEMI NEBO JEN DALŠÍ
Z MNOHA ENCYKLIK? Začátek v 17 hod. ve velkém sále Katolického domu, Sušilova 38, Zábřeh. Vstupné dobrovolné.

HUDEBNÍ FESTIVAL

pod záštitou Arcibiskupství olomouckého 2006 v našich farnostech

PRAGA CAMERATA – umělecký vedoucí Pavel Hůla
17. 9. v 16 hod. ZUŠ LOŠTICE, 17. 9. v 18 hod. OBECNÍ ÚŘAD ZVOLE
RICHARD NOVÁK – zpěv, KAMILA KLUGAROVÁ-varhany
18. 9. v 17 hod. FARNÍ KOSTEL POSTŘELMOV
POSTŘELMOV,
18. 9. v 19 hod. FARNÍ KOSTEL ZÁBŘEH
19. 9. ve 20 hod. farní kostel Mohelnice
JAN PĚRUŠKA – viola, FRANTIŠEK KŮDA – klavír
28. 9. v 18 hod. OBECNÍ DŮM POSTŘELMOV
POSTŘELMOV, 29. 9. v 17 hod. OBECNÍ ÚŘAD ZVOLE
29. 9. v 19 hod. ZUŠ LOŠTICE, 30. 9. v 16 hod. MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

 Podzimní výstava bude otevřena od neděle 24. do pátku 29. září. Pokud se rádi veřejnosti pochlubíte květinami, zeleninou, či ovocem, které Vám dozrává na zahrádce,
přihlaste, prosím svoje exponáty nejpozději do 20. 9. u pana Josefa Klimka na telefonu
583 412 108, mobil 731 465 717 a domluvte jejich převzetí. Uvítáme rovněž vazby, výšivky, či jiné výrobky, které pomohou navodit podzimní atmosféru výstavy. Exponáty
s největším počtem obdržených návštěvnických hlasů budou oceněny.
 Slavnost sv. Václava v Zábřeze. Na čtvrtek 28. září si Vás dovolujeme pozvat ke společnému prožití tohoto svátečního dne. Slavnost zahájíme v 10 hodin ve farním kostele mší svatou, kterou bude celebrovat
hornostudénský rodák P. Josef Rýznar. Pokračovat budeme v Katolickém domě již tradiční akcí s názvem „Svatováclavský bramborák“.Kromě tradiční chuťovky, podle které jsme naši akci nazvali, burčáku a bohatého občerstvení všeho druhu nabídneme i bohatou tombolu, atrakce pro děti a příjemné melodie v podání dvojice Vašek a Petr. Současně
můžete navštívit i výstavu s podzimní tématikou a svými hlasy podpořit nejzajímavější exponáty. Slavnost vyvrcholí v podvečerních hodinách soutěžním kláním v netradičních disciplínách a vyhlášením nejúspěšnějších exponátů výstavy.
 GOOD BYE LÉTO. Spolek Metoděj ve spolupráci s Mladými křesťanskými demokraty a Spolčem Zábřeh připravuje pro všechny mladé věkem, ale i duchem taneční discoshow s videoprojekcí. Vstupné 30 Kč, začátek ve 20.00 hodin. Nezapomeňte
proto v pátek 29. září přijít do Katolického domu říct končícímu létu naplno GOOD
BYE.
 POJEĎTE S NÁMI.
- 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
hod., 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 7.00
hod., 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.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
Dnes, v neděli 17. září, slaví 70. narozeniny

pan Josef Cink z Jedlí.

Blahopřejí a Boží požehnání vyprošují farníci i rodina.
Dnes také slaví 70. narozeniny

paní Paulína Pospíšilová z Jedlí.
Do dalších roků přeje všechno dobré, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
přeje Společenství živého růžence a rodina.

SBÍRKA Z NEDĚLE 10. září: Zábřeh ; Jedlí ; Klášterec Svébohov Kč.
Dary Zábřeh: Kč Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
ZVOLE - sbírka z neděle 10. září: Kč, dar Kč.
Dárcům srdečně děkuji. Ať jim Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba
MOHELNICKO: Sbírky z neděle 10. září: Mohelnice; Úsov ; Studená Loučka Kč.
„Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
ŠTÍTECKO: Sbírky z neděle 10. září: Štíty ; Horní Studénky ; Cotkytle Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
 Sbírky z neděle 10. září: Hoštejn ; Kosov ; Lubník ; Tatenice Kč
„Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
 SETKÁNÍ V OLOMOUCI. Ve dnech 25. - 27. 8. 2006 proběhlo v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci setkání rodičů bohoslovců spojené s duchovní obnovou. Sešlo
se nás 6 manželských párů a dvě maminky. Duchovní obnovu vedl rektor semináře, Mons.
Vojtěch Šíma. Byli přítomni také vícerektor, P. Josef Nuzík a spirituál P. Michal Pořízek.
Vzorně se o nás starali bohoslovci. Přednášky si připravil Mons. Šíma. Měli jsme možnost
i dost času k rozjímání - vystavit svoje srdce Boží lásce a nechat na sebe dopadat paprsky
proudící z Nejsvětější svátosti. Také jsme si mohli prohlédnout seminář, zvláště kapli sv.
Jana Sarkandera a kapli sv. Cyrila a Metoděje. Viděli jsme i některé památky ve městě,
např. Arcibiskupské muzeum, kostel sv. Mořice (zde jsme se dostali i na věž a prohlédli si
celé město), kostel sv. Michaela s křížovou chodbou aj. Celé setkání bylo přátelské, panovala srdečná atmosféra. Všichni jsme si byli velice blízcí, jako bychom se vždycky znali. Všem
vřele doporučujeme taková nebo podobná setkání.
Manželé Polákovi
 POZVÁNÍ OD SEDMIKRÁSKA. Milé děti, po prázdninách se můžete opět
každou neděli při mši svaté v 8.30 setkávat na oratoři se Sedmikráskem. První
setkání bude tuto neděli 17. 9. 2006. Těšíme s na vás, Vaše Sedmikrásky

POZVÁNÍ ODJINUD

 Pouť tří národů na poutní místo MARIA HILF u Zlatých Hor bude v sobotu 23. září.
Křížová cesta ze Zlatých Hor (od areálu Bohemy) začíná v 9.00 hod., mši svatou budou společně sloužit Mons. František Václav Lobkowitcz, biskup ostravsko-opavský, Mons. Alfons
Nossol, arcibiskup z Opole a Mons. Norbert Schlegel, apoštolský vizitátor z Rozenheimu.
Mariánská pobožnost se svátostným požehnáním začíná v 15 hod.
 Ve čtvrtek 28. září se v Bílé Vodě uskuteční setkání u příležitosti 56. výročí násilné internace řádových sester do Bílé
Vody, uctění jejich památky a šesté výročí vyhlášení místního
hřbitova kulturní památkou. Mše svatá za zemřelé řádové sestry a kněze v kostele Navštívení Panny Marie bude ve 13 hod.,
pobožnost na hřbitově ve 14.30, koncert ženského pěveckého
sboru v kostele Navštívení Panny Marie v 15 hod.
Na setkání se těší pořadatelé
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