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Zábřeh, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
ŽALM 15 Hospodine, kdo smí
1: Gn 18,1-10A
2: Kol 1,24-28
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

Amen

prodlévat v tvém stánku?

„POTŘEBNÉ JE JENOM JEDNO“.
Dar, který přináší Ježíš,
a kterým je on sám.
Ježíš nepřišel, aby se dal obsluhovat,
ale aby sloužil.
Svým slovem
a celým svým životem.
To jediné důležité
je poslouchat jeho slovo
a přijímat jeho samého.

Ev: Lk 10,38-42
Břízovo č. 503

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 23. července
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Středa 25. července
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Čtvrtek 26. července
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Pátek 27. července
Památka sv. Gorazda a druhů
ZEPTALI JSME SE NOVÉHO ZÁBŘEŽSKÉHO KAPLANA P. MARTINA VÉVODY.
Můžete nám říci odkud pocházíte a jaká je vaše rodina ?
Pocházím ze Švábenic (nedaleko Vyškova), kde mě před
26 lety v kostele sv. Michaela archanděla pokřtil P. Josef Pekárek. V rodině jsem vyrůstal ještě spolu s dvěma sestrami
a dvěma bratry. Jsem tedy z pěti sourozenců narozen jako
čtvrtý v pořadí. Z domu, kde jsme vyrůstali se již pomalu vytrácíme. Jeden z mých bratrů je ženatý a moje starší sestra je
v Kroměříži v Kongregaci milosrdných sester sv. Kříže.
Jaká byla vaše „učňovská léta“?
Základní školu jsem navštěvoval nejdříve ve Švábenicích,
potom v Ivanovicích na Hané. Pak jsem nastoupil na tříletý učňovský obor mechanik elektrotechnických zařízení ve Vyškově. Tam jsem také dále pokračoval studiem dvouletého
maturitního oboru „podnikatel v oboru elektro“. Odmaturoval jsem roku 1998. Následující rok jsem byl zaměstnám v salesiánském středisku mládeže, odkud jsem si podal přihlášku do kněžského semináře. Po přípravném ročníku Teologického konviktu v Litoměřicích
jsem pokračoval dál ve studiích na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci a v duchovní formaci v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Na konci pátého ročníku v červnu 2005 jsem byl vysvěcen biskupem Josefem Hrdličkou na jáhna. Svou roční
jáhenskou praxi jsem prožil v Otrokovicích. Dne 24. 6. 2006 jsem byl olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem vysvěcen na kněze a loňský rok jsem prožil jako kaplan v Luhačovicích.
Jaká byla Vaše cesta k Bohu, pocházíte z věřící rodiny?
Pocházím z naprosto obyčejné rodiny (tatínek to někdy blíže speciﬁkoval, když říkával,
že jsme „Taková normální rodinka“). Od mala jsme všichni chodili pravidelně každou neděli do kostela, i když se nám často nechtělo, ale to víte, žádný z nás nechtěl zůstat doma sám.
Dokonce jsem se někdy dostal do kostela i ve všední den a to proto, že mě babička poslala
s květinami na hřbitov a protože zrovna byla mše v kostele, tak už jsem tam zůstal. Mohu
říct, že se mi tam líbilo, protože mše svatá byla docela krátká.
K osobnímu setkání s živým Bohem, k osobní víře jsem však přišel o něco později,
když u nás ve farnosti probíhala duchovní obnova. Tehdy bývaly v kostele tzv. katecheze
pro dospělé a já když jsem tam přišel, měl jsem dobrý pocit, že už jsem jako ti dospělí, když
s nimi chodím na katecheze. Tak začala má cesta k Bohu. V té době jsem také začal ministrovat. Byl už jsem, pravda, v důchodcovském ministrantském věku (14 let), ale když mě
lidi z kostela pořád přesvědčovali, abych jen neseděl mezi „starýma babkama“, tak jsem si
dal říct, zkusil jsem to tak, že už jsem se toho nezbavil.
Také si vzpomínám, že když v Napajedlích působil farář P. Adam Rucki, tak jsem se
párkrát účastnil sobotního modlitebního setkání. Když jsem se pak dozvěděl, že se už do
Napajedel nejezdí, protože otec Adam odešel do semináře, tak jsem si řekl: „Nedá se nic
dělat, budu muset jet za otcem Adamem do semináře.“ (Tak se i stalo, byli jsme tam pod
jednou střechou celých pět let.)

Jaké máte záliby, koníčky?
Vzhledem k mému povolání nemohu opomenout svoji zálibu v biblistice (omlouvám se
těm, které budu mít v náboženství, ale nebojte se, snad se dočkáte i něčeho jiného). Tuto
zálibu jsem získal díky zajímavým polemikám s jehovisty, s adventisty nebo s členy jiných
nekatolických společenství. Jinak mám rád sport. Když jsem šel v semináři v 19.45 hod.
k televizi, abych se podíval na sport, tak všichni od televize odcházeli. Pro ně zprávy skončily, pro mě teprve začínaly. O nutnosti sportu pro člověka je významná zmínka také v seminárním řádu, kde stojí, že bohoslovci nesmí zapomínat na dobrou kondici těla. A dále:
„Nejzdravějším lidským pohybem je chůze ... Bohoslovec své síly nikdy nepřepíná!“ A tak
jsem se tím řídil.
Jaké jídlo máte nejraději ?
Na svatého Martina mám nejraději husu a na Zelený čtvrtek špenát.
Chtěl byste něco vzkázat našim farníkům?
Rád bych jim poděkoval za přijetí a shovívavost.
Děkujeme otci Martinovi za rozhovor a přejeme mu hojnost Božího požehnání a sil v kněžské
službě.
redakce

KOSTEL SVATÁ BARBORA
V pondělí 2. července se v Katolickém domě uskutečnila ustavující schůze. Občanského sdružení sv. Barbora. Za členy sdružení se na této schůzi přihlásilo přes 40 farníků, kterými byl následně zvolen pětičlenný řídící výbor ve složení: Ing. Jaroslav Jašek, MVDr.Alois Frank, Ing. Vladimír Caska, Ing. Pavel Korger
a Mgr. František John. Smyslem činnosti sdružení je zajistit obnovu ﬁliálního kostela sv. Barbory v Zábřeze a jeho navrácení
původnímu poslání. Kostel svoji funkci neplní již od roku 1991,
kdy dal – pro havarijní stav – pokyn k jeho uzavření tehdejší
duchovní správce P. Bedřich Jagoš. Při plánovaných opravách
bude sdružení úzce spolupracovat s Římskokatolickou farností
Zábřeh, která je vlastníkem kostela. Na závěr schůze započaté dílo požehnal otec František Eliáš. První pracovní schůzka zvoleného řídícího výboru se uskuteční v pondělí
23. 7. 2007.
Josef Klimek
KŘÍŽ NA RUDOLFOVĚ SE DOČKAL ZÁCHRANY
Další z drobných památek – kříž na Rudolfově u Rafandy se dočkal opravy. Kamenická práce z roku 1891 byla zřejmě nejvíce zdevastovaným křížem v Zábřeze. Město
v letošním roce odsouhlasilo prostředky na její záchranu a restaurátorské práce byly
v měsíci červnu dokončeny. V současné době probíhá úprava oplocení památky.
Převzato z informačního zpravodaje města. Redakčně zkráceno.
UPOZORNĚNÍ. ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE – místní skupina
Zábřeh nabízí zájemcům videozáznam přednášky pana RNDr. Jiřího
Grygara – Okna vesmíru stále dokořán. srovnalf@arcibol.cz <mailto:
srovnalf@arcibol.cz> 731 402 026.
Ing. Mgr. František Srovnal

SBÍRKY Z NEDĚLE 15. července: Zábřeh 9.190, Jedlí .1850, Svébohov 3.150, Klášterec
1.819; Vyšehoří 410 Kč.
Dary Zábřeh: na potřeby farnosti 10.000; na Haiti 1.000; na kostel sv. Barbory 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI JEDLÍ. Ve čtvrtek 26. července 2007 proběhne ve farním kostele sv. Jana Křtitele adorační den, při němž se budeme modlit zvláště na úmysly, které
se týkají farnosti Jedlí.
Mši svatou budeme slavit v 8.00 hod., po jejím skončení
bude během dne kostel zpřístupněn k tiché adoraci. V 17
hodin zakončíme celodenní adoraci mší svatou.
P. František Eliáš, P. Martin Vévoda
OREL ŽUPA STOJANOVA zve všechny v pátek 27. a v sobotu 28. července na IX. ročník turistického a dálkového pochodu „PODHŮŘÍM JESENÍKŮ“. Start u Katolického domu v Zábřeze - trasy 100 km v pátek ve 20 hod., trasy 50, 35, 25, 15 a 11 km startují v sobotu od 6 do
9 hod. Informace Antonín Heiker, Lesnice 143, tel. 604 501 426.
Srdečně zvou pořadatelé
KDU-ČSL a OREL ROVENSKÉ vás srdečně zvou v sobotu 28. července na POSEZENÍ PŘI
TÁBORÁKU. Akce se koná na hřišti u orelského domu od 16 hodin. K tanci a poslechu
hraje TRIANGL. Tradiční speciality domácí kuchyně a občerstvení zajištěno. Pořadatelé
FARNÍ KNIHOVNA oznamuje, že v době prázdnin nebude v provozu. Knihy si budete
moci opět půjčovat se začátkem školního roku, v září.
Ing. Pavlů
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ ve Svébohově bude letos v neděli 12. srpna.
P. František Eliáš

Varhanní maraTÓN

V loňském roce mladý varhanář Petr Strakoš opravil první varhany v našem děkanátu a to
v Jedlí. Letos k nim přibyly varhany v Zábřeze, v Tatenici a v současnosti dokončuje opravu a údržbu varhan ve Svébohově. Toto způsobilo zájem mladých varhaníků, kteří se sdružují kolem Mgr. Radka Rejška, Aleše Noska a dalších, které najdete na webuVarhaníci on-line (www.varhany.org).
V pátek odpoledne se začnou sjíždět do Zábřeha a v sobotu odpoledne se seznámí s opravenými varhanami našeho regionu.
V sobotu 11. srpna 2007 Vás srdečně zvou na varhanní odpoledne a večer v kostele sv.
Bartoloměje v Zábřehu. Od 14 hodin zazní v nepřetržitém čtyřhodinovém proudu varhanní hudba pěti
století.
JEJICH SETKÁNÍ VYVRCHOLÍ V 19 HOD. SPOLEČNÝM VARHANNÍM KONCERTEM.
V neděli budeme mít možnost setkat se s nimi znovu při nedělní liturgii v jednotlivých farnostech a také na malém koncertě ve Svébohově po odpoledním
poutním požehnání, na které jste zváni do Svébohova na 14.30 hod.
P. František Eliáš
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.

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Na připravovaný zájezd na
poutní slavnosti ke cti sv. Anny ve Staré Vodě u Libavé a na Annenském vrchu v Andělské Hoře u Bruntálu je volných několik posledních míst. Případní zájemci se mohou hlásit na kontaktech Josef
Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, tel. 583 415 434. Odjezd v sobotu 28. července v 7 hodin z Valové. Cena 200 Kč splatná v autobuse.
 VIRTUÁLNÍ CESTA Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA.
Všechny ctitele svatého Jakuba a všechny příznivce zdravého pohybu zveme k účasti na projektu, při kterém chceme „štafetovým způsobem“ překonat vzdálenost více než 3.000 kilometrů - to znamená vzdálenost rovnající se délce cesty ze Zábřeha do Santiago de Compostella. Při pravidelných setkáních každý z účastníků projektu, podle svých sil, schopností a momentální zdravotní dispozice, absolvuje na rotopedu
část této ﬁktivní cesty. Překonaná vzdálenost bude z počítadla rotopedu zapsána do deníku a zakreslena do mapy. Jednotlivé absolvované výkony budeme sčítat a projekt ukončíme v momentě, kdy v součtu absolvujeme celou vzdálenost.
Kostel sv. Jakuba v SantiaToto naše virtuální putování za svatým Jakubem na rotopego de Compostela
du společně zahájíme dnes, tj. v neděli 22. července v 16 hodin v Katolickém domě, kdy poutníkům na dalekou štafetovou cestu požehná zábřežský děkan P. František Eliáš.
Bližší informace a případné přihlášky do pořadníku na rotoped na tel. 583 412 108,
nebo na mobilu 731 465 717.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

 NAŠI BÝVALÍ KAPLANI. Vyřizujeme pozdravy a Boží požehnání od duchovních
farnosti Velká Bystřice (u Olomouce). Zároveň upozorňujeme, že v Bystřici od července tohoto roku najdete pouze P. Josefa Oplušila (který vás rád uvítá). P. Pavel Vichlenda bude působit ve farnosti Hradčovice, adresa: Hradčovice 1. PSČ 687 33. redakce

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 15. července: 3.740 Kč a dar na opravy 5.000 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 15. července: Štíty 1.710; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.350 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 15. července: Mohelnice 4.584; Úsov 917 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 V neděli 29.7. oslaví farnost Lesnice svého patrona sv. Jakuba. Mše sv. je
v 9.30 hodin a odpoledne v 15.00 hodin svátostné požehnání.
 V sobotu 28.7. bude od 8.30 hodin na faře v Postřelmově opět brigáda. Prosím
ochotné pomocníky, aby přišli pomoci.
P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 15. července: Lubník 1.790; Tatenice ; Hoštejn 800; Kosov 340 Kč.
„Pán Bůh zaplať“
P. Jaroslav Přibyl
ADORAČNÍ DEN. Úterý 24. července je adoračním dnem farnosti Hoštejn.
Zahájení adorace bude ve 14 hod., zakončena svátostným požehnáním v 18.30 hod.
Jde o možnost využít této příležitosti i jako duchovní přípravy na nadcházející pouť
k patronce farnosti sv. Anně.
POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna, která
se koná již tradičně první neděli po svátku sv. Anny. V letošním
roce 29.7.2007. První poutní mše začíná v 8.45 hod. a celebrovat
ji bude rektor kněžského semináře v Olomouci – Mons. Vojtěch
Šíma. Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem je opět
P. V. Šíma, koncelebrovat bude hoštejnský farář P. J. Přibyl. Odpoledne ve 14.00 hod. bude slavnostní požehnání.
Stejně jako v letech předešlých zveme Vás všechny, především
maminky, babičky, ale i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny
babičky našeho Pána a maminky Panny Marie. Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny. Vy starší s sebou vezměte i své děti
a naopak vy mladší doprovoďte své rodiče či prarodiče, kteří by se bez Vaší pomoci na
pouť nedostali.
Srdečně zvou farníci z Hoštejna
KOSTEL SV. ANNY V HOŠTEJNĚ. Původní hoštejnský chrám stával pod hradem
v místě zvaném „NA KOSTELISKU“ a byl zasvěcen
sv. Kateřině. Byl založen společně s hoštejnským hradem. V roce 1351 se v Hoštejně poprvé připomíná farnost, která však za husitských bouří zanikla a byla obnovena až roku 1892. Dnešní kostel byl postavený v romantickém slohu v roce 1869 na místě druhého barokního chrámu. Zřejmě z původního gotického kostela
pochází gotická plastika mužské hlavy, pokládaná dříve za část náhrobku Smila ze Šternberka, která je dnes
součástí sbírek Vlastivědného muzea Šumperk. Vedle
kostela stojí kříž z konce 18. století a před hlavním vstupem novogotický kříž z konce 19. století. Mezi sakrální
památky v obci náleží také klasicistní sloup Nejsvětější
Trojice z roku 1820.
Mgr. František John

