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25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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 nám uložil, abychom milovali tebe a bližního,
neboť v tom je smysl a naplnění všech
ustanovení posvátného zákona;
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání,
naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.
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 145

Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají

1: Moud.2,12.17-20
Ordinárium: latinské č. 509

2: Jak 3,16-4.3

Ev: Mk 9,30-37

příští neděli Olejníkovo č. 502

„Kdo přijme jedno z takových
dětí kvůli mně, mne přijímá;
a kdo mne přijme,
nepřijímá mne, ale toho,
který mě poslal.“ Mk 9.37
Přijmout postavení dítěte,
bylo pro učeníky těžké.
Přijetí pozice dítěte znamenalo
v Izraeli přijetí pozice osoby,
které si nikdo neváží.
„ze stolu Božího slova“

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Středa 27. září Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Čtvrtek 28. září Svátek sv. Václava, mučedníka
„Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne
ztratí, nalezne ho“. (Mt 16,25)
Václav je nám velice blízký: měl vášnivě rád svou těžkou dobu, přemohl zlo dobrem, byl mužem smíření, stále ochotný vycházet i vůči
nepřátelům vstříc, byl Božím mužem, plným Ducha Svatého, který zapomínal na sebe, dal celé srdce do služeb Božího království. Je
hodný následování.
P. Alois Pekárek,Fermentum
Mše svaté:
Zábřeh 6.55, 10.00 (slavení bude pokračovat v KD); Klášterec 7.20; Jedlí 9.00;
Svébohov 10.30; Václavov 17.00; Nemile 17.00; Zvole 10.15;
Pátek 29. září Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům
ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné
propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší Amen.
Svatý Michaeli, oroduj za nás. Svatý Gabrieli, oroduj za nás.
Svatý Rafaeli, oroduj za nás. Všichni svatí andělé, orodujte za nás.
 PŘÍBĚHY ZE SKLA. Výstavu Anny Srovnalové a Marie Badalové ve
věži kostela sv. Bartoloměje můžete navštívit až do konce listopadu. Pravidelně se zvoníky každou neděli po 8 hod., individuální návštěvu si můžete
domluvit s Petrem Krňávkem na čísle 731 044 840.
redakce
 NENECHTE SI UJÍT A POZVĚTE I SVÉ PŘÁTELE, NEJEN Z CÍRKVE.
Moravská křesťanská akademie ve spolupráci
s Charitou Zábřeh a Katolickým domem Zábřeh pořádá v úterý 26. září 2007 v 17 hod. seminář ThLic. Jakuba Doležela o první encyklice papeže Benedikta XVI. „DEUS CARITAS
EST“ (do češtiny přeloženo: BŮH JE LÁSKA).
Zárukou kvalitně stráveného času je také osoba přednášejícího, kterým je ThLic. Jakub Doležal (studoval teologii
charitní práce na univerzitě v Německu, v současné době
vyučuje na CMTF UP Olomouc). Osobně jsme se tohoto
semináře zúčastnili a vřele ho doporučujeme.
Jiří Karger a P. František Eliáš
 Orel – župa Stojanova zve všechny na tradiční setkání na Bradle. Tentokrát to
bude ve čtvrtek 28. září od 13 – 15 hod. Každý jde po své ose, s sebou buřta a dobrou náladu.

POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ. Příští neděli, 1. října bude slavena v Pivoníně mše svatá u příležitosti svátku Panny Marie Růžencové ve
14.30 hod. Pěší pouť od zábřežské fary začíná ve 13 hod.Všichni jste srdečně zváni.
P. Pavel Kaška
 V Maletíně u sv. Mikuláše se sejdeme ke slavení mše svaté v neděli 1.
října v 15 hod.
P. František Eliáš

INFORMACE PRO MINISTRANTY:
 Výlet na kolech – v neděli 1.října, směr Pivonín, Drozdov, odjezd od fary ve
13.30 hod. Podmínka konání akce: dobré počasí. Podmínka účasti: kolo v dobrém
technickém stavu. Další informace jsou na ministrantské nástěnce.
 Od soboty 7. října začnou pravidelné ministrantské schůzky mladších ministrantů – každou sobotu v 8 hodin na faře. V případě, že schůzka některou sobotu
nebude, bude o tom informace na ministrantské nástěnce v sakristii.
Marek Hackenberger
 Prosíme osm rodičů dětí, kteří letos v červnu přijali první svaté přijímání, aby
si co nejdříve vyzvedli v „Ledňáčku“ objednané ale nevyzvednuté DVD.
 Charita Zábřeh hledá podnájem pro svoji zaměstnankyni (2 děti: 11 a 13 let),
nejlépe v oblasti mezi Zábřehem a Mohelnicí. Děkujeme za pomoc. Luděk Diblík

FARNOST SVÉBOHOV

 TRADIČNÍ DRAKIÁDA VE SVÉBOHOVĚ se uskuteční tuto neděli 24. září „Na Padělku“. Presentace 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“, jako letošní atrakci doporučujeme projížďku koňskou bryčkou.
Na všechny účastníky se těší pastorační rada Svébohov
 Středa 4. října, den památky sv. Františka z Assisi, proběhne adorační den
farnosti Svébohov. Možnost adorace před Nejsvětější svátostí bude od 7 hod. do
17.30 hod
 Senioři se sejdou po prázdninové přestávce ve středu 27. září v 17 hod. v klubovně ve Svébohově. Srdečně zveme všechny, rádi přivítáme nové tváře.
Marie Šanovcová

Ohlášky
V sobotu 30. září přijmou v kostele sv. Filipa Jakuba v Hraběšicích
svátost manželství
František JOHN ze Zábřeha a Daniela ŠAFAŘÍKOVÁ ze Šumperka.

SBÍRKA Z NEDĚLE 17. září: Zábřeh 9.540; Jedlí 1.750; Klášterec 1.840; Svébohov 2.200;
Postřelmůvek 920; Maletín 1.840 Kč. Dary Zábřeh: 3.000 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: dne 9. září 2006 byla z Rovenska předána částka 2.000 Kč.
Dárcům „Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková
ZVOLE: sbírka z neděle 17. září: 3.500 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

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 O slavnosti svatého Václava budou ve farnostech spravovaných z Postřelmova bohoslužby jako každou neděli.
 Změny bohoslužeb: sobota 30. září: Dlouhomilov 18 hod, Chromeč 18 hod.
Neděle 1. října: Postřelmov 8 hod., v Leštině oslavíme sv. Václava v 9.30 hod., v Hrabišíně
je poutní mše svatá ke sv. archandělovi Michaelovi v 11 hod. a v Sudkově oslavíme výročí
posvěšcení kosela při mši svaté v 11 hod.
 V sobotu 30. září od 9 do 13 hod. zvu postřelmovské farníky na brigádu na faře.
P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 17. září: Štíty 4.610; Horní Studénky 1.000; Cotkytle 680 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 Zveme všechny na pěší pouť na Horu Matky Boží do Králík. Vycházíme
ve čtvrtek 28. září v 8 hod. od kostela v Horních Studénkách. Mše svatá
bude v 16 hod. Návrat vlakem v 18 hod.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
 Sbírky z neděle 17. září: Hoštejn 6.800; Kosov 560; Lubník 1.390; Tatenice 1.800 Kč.
„Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
 Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu slavnosti
žehnání křížové cesty v Kosově i na biřmování v Tatenici.
P. Jaroslav Přibyl
 Byl to krásný prožitek, být v kapli v Kosově, kde olomoucký biskup Josef Hrdlička posvětil křížovou cestu. Všem, kteří se na této slavnosti podíleli, „Pán Bůh zaplať.
Miluška Dajčarová, rodačka
 V neděli 1. října ve 14 hod. jste srdečně zváni na pouť k Andělům strážným do kaple
v Krasíkově.
 V neděli 8. října v kostele sv. Anny v Hoštejně, v 10 hod při mši svaté., požehná Mons. Josef Hrdlička symboly obce Hoštejn (znak a prapor). Všechny srdečně zveme.
P. Jaroslav Přibyl
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.

AKCE NA PŘÍSTAVU V RAJNOCHOVICÍCH
 Kurz Animátor (nabídka a pomoc, jak se naučit
„oživovat“ sebe i druhé, nebo-li vést či pomáhat s vedením společenství mladých ve farnosti, určen pro starší
16 let).
 Kurz Minifor (je určen všem chlapcům a mužům,
kteří chtějí věnovat výchově ministrantů ve farnostech,
určen pro starší 16 let).
Přihlášky na oba kurzy na nástěnce v zábřežském kostele. Uzávěrka přihlášek
3. 10. 2006
 Škola partnerství (program pro mladé, a to nejen pro partnerské dvojice, probíhá ve spolupráci s odborníky, manželskými páry, týmem mladých lidí a knězem). Kontakt: ADCŽM Přístav – e-mail: pristav@centrum.cz
V sobotu 21.10.2006 v 10.15 hodin bude olomoucký arcibiskup
Jan Graubner celebrovat Svatohubertskou poutní mši svatou na
Svatém Hostýně.
Návštěvníci se vedle duchovního programu mohou těšit na Trubače OMS Přerov, kteří nejprve v 10 hod. zatroubí lovecké signály a následně spolu se smíšeným sborem COLLEGIUM VOCALE doprovodí pontiﬁkální mši svatou skladbami Petra Vacka
a Josefa Selementa.

Hudební festival pod záštitou Arcibiskupství olomouckého
v našich farnostech v měsíci říjnu
MIROSLAV KALCŮ – housle, ELFRIEDE WINTERSTEIGER – klavír
2. 10. v 17 hod. Základní škola Lukavice, 2.10. v 19 hod. ZUŠ Mohelnice
KVARTETO MARTINŮ - Emil Leichenr – klavír, Jiří Hurník – violoncello, Pavel
Peřina – viola, Miroslav Petráš – violoncello
6. 10. v 19 hod. ZUŠ Loštice, 7.10. v 18 hod. ZŠ Dubicko
7. 10. v 16 hod. ZŠ Hrabová, 7.10. v 18 hod. Obecní úřad Leština
PROF. ŠTĚPÁN RAK – kytara, JAN MATĚJ RAK – kytara
9. 10. v 17 hod. Obecní dům Svébohov, 9. 10. v 19.30 hod. ZUŠ Mohelnice
BRNĚNSKÝ KOMORNÍ SOUBOR
15. 10. v 14 hod. Obecní dům Svébohov, 15.10. v 16 hod. farní kostel Lesnice,
29. 9. v 19 hod. ZUŠ Loštice, 30. 9. v 16 hod. Mateřská škola Dubicko
KVARTETO MARTINŮ - Lubomír Havlák – housle, Irena Herajnová – housle,
Jan Jíša – viola, Jitka Vlašánková – violoncello
16. 10. v 16.30 hod. ZŠ Lukavice, 16.10. v 18.30 hod. Obecní úřad Zvole
18. 10. v 19 hod. kostel Povýšení Svatého Kříže
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
22. října v 10.15 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL proběhne v neděli 24. září od
15.00 hodin v hlavním sále Katolického domu. Připravena je
spousta soutěží a atrakcí pro děti v podání šaška Vikiho, vyhlášení nejlepší masky, dětská diskotéka. Večer hudební program pro dospělé, hraje DJ Zela. Občerstvení zajištěno. Pořádají
NEZÁVISLÍ Zábřeh.
 Slavnost sv. Václava v Zábřeze. Na čtvrtek 28. září si Vás
dovolujeme pozvat ke společnému prožití 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, při které Vám 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.

Podzimní výstava bude v Katolickém domě otevřena
v neděli 24. září v 15 hod. a poté bude přístupná v pracovní
dny od 8. do 16. hodin. Mezi nejzajímavější exponáty výstavy
bude bezesporu patřit obří dýně (obvod přes 170 cm), nebo
ručně vyšívaná „výbava“ z roku 1910. O nejúspěšnějším exponátu rozhodnou svými hlasy návštěvníci výstavy. Hlasování bude ukončeno ve čtvrtek 28. 9. v 17. hodin a po sečtení
hlasů budou nejúspěšnější exponáty vyhlášeny v rámci akce
Svatováclavský bramborák. Naposledy pak bude výstava otevřena ještě v pátek 29. září.
 V Katolickém domě zahraje Eva a Vašek. V úterý 10. 10. v Katolickém domě
přivítáme tuto populární dvojici z Kovtrdovic a v jejich podání si poslechneme písně Bílá orchidej, Růže z Atén a mnohé další. Začátek v 18 hodin, vstupné 150 Kč.
Poslední volné lístky v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, Žižkova
43, tel. 583 416 340.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

