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21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec
Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Eucharistická hostina 
je připravená pro všechny. 
Všem se nabízí život, 
všem potomkům Abraháma 
a všem národům země. 
Rozhodující otázkou je, 
jestli jsme uvnitř nebo venku. 
Jestli jsme Kristovi, 
a to nejenom slovy, 
ale také naší vírou a věrností.

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 117 Jděte do celého světa a hlásejte evangelium
1: Iz 66,18-21         2: Žid 12,5-7.11-13               Ev: Lk 13,22-30    
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504



PATROCINIUM FARNOSTI ZÁBŘEH 26. 8.
Mše svaté jako obvykle v 6.55, 8.30 a v 18 hod. a svátostné po-
žehnání v 15 hod. Sbírky při všech bohoslužbách o „hodové“ 
neděli v Zábřeze jsou určeny na opravy filiálního kostela sv. 
Barbory.¨                  P. František Eliáš
FARNÍ MUZEUM o hodové neděli pořádá výstavu „Katoličtí 
faráři v Zábřeze (1900 - 2000)“. Zahájení se uskuteční v zadní 
části kostela sv. Bartoloměje v 9.30 hod. po hlavních bohosluž-
bách. Výstava potrvá do pátku 14. září. Zájemci si ji budou moci 
prohlédnout po každé mši svaté. Poté bude přemístěna do far-
ního muzea, kde ji můžete zhlédnout do 1. prosince. O hodové 
neděli bude zároveň od 9.30 do 12.15 otevřeno farní muzeum.
Prohlídky muzea zakončí slavnostní polední zvonění na zvon 
svatého Bartoloměje.          Za farní muzeum Petr Krňávek

POPOUŤOVÉ ODPOLEDNE. V pondělí 27.srpna od 15 hodin jsou zváni děti, rodiče 
a mládež na zahradu Katolického domu. Stejně jako v minulých letech se po zábřežské 
pouti sejdeme u her. Pro nejmenší je připravena pohádka a malování, pro ostatní děti hry 
a soutěže. Na závěr odpoledne bude možnost opékání u táboráku. Za nepříznivého počasí 
se sejdeme v Katolickém domě.          Těšíme se na setkání s Vámi. Spolek Metoděj a katecheté

POUTĚ
 LETOŠNÍ POUTĚ NA VŘESOVOU STUDÁNKU se uskuteč-
ní v sobotu 25. srpna a v sobotu 8. září. Mše svatá bude slouže-
na v obou případech ve 14.30 hod. 
Odjezd autobusu ze Zábřeha z Valové bude v sobotu 8. září ve 
12 hod. Hlaste se u paní Ludmily Korgerové te. 583 414 512. 

 TRADIČNÍ ORELSKÁ POUŤ se koná v neděli 26. srpna. Prosíme zájemce o autobus, 
aby se co nejdříve nahlásili. Odjezd autobusu v 6 hod. 

Ludmila Korgerová tel. 583 414 512. 

 V sobotu 1. září můžete oslavit v Koclířově „mariánskou sobotu“. Odjezd v 11.30 hod. 
z Valové. Hlaste se do pondělí 27.srpna u Ludmily Korgerové, tel. číslo 583 414 512.

 POUŤ DO HOŠTEJNA. Všechny, kteří 
chtějí prosit za své rodiny, zveme v sobotu 15. 
září na pěší pouť do Hoštejna. Sraz poutníků září na pěší pouť do Hoštejna. Sraz poutníků září
bude ve 12 hod. u Šubrtovy kapličky, kde si vy-
prosíme požehnání na cestu. Putovat můžete 
nejen pěšky, ale také kolmo, vozem, povozem 
či vlakem. Mše svatá v Hoštejně bude v 15 ho-
din. 
Pouť pod ochranou babičky Ježíše Krista, svaté Anny vyvrcholí v předvečer svátku svaté 
Ludmily, babičky sv. Václava, což je jistě důvod, proč tato pouť bude patřit také babičkám 
(a jistě i dědečkům). Pořadatelé pouti jsou Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, hnutí 
Modlitby matek a farnost Hoštejn. Pouť se koná pod záštitou zábřežského děkana. 



HUDEBNÍ FESTIVAL POD ZÁŠTITOU 
ARICIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO
LEŠTINA.Tuto neděli 26. srpna bude první předfestivalový 
houslový koncert v sálku obecního úřadu v Leštině. Začátek 
ve 14 hod. Účinkují: housle Hana Hložková, klavír Maxim 
Averkiev.

DUBICKO. Komorní soubor PRAGA CAMERATA vystoupí 
v kostele Církve čsl. husitské v sobotu 1. září ve 13.30 hod.

ZÁBŘEH. V Katolickém domě zahraje PRAGA CAMERATA v neděli 2. září 
v 19.30 hod. Komorní soubor Praga Camerata patří již dlouhá léta mezi přední 
české a světové soubory v oblasti komorní hudby. U zrodu tohoto tělesa stál v ro-
ce 1961 pozdější šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann a za dobu trvá-
ní své existence uskutečnil řadu koncertních turné téměř ve všech zemích Evro-
py, ale také v Kanadě a Japonsku. Samotný repertoár souboru je nesmírně široký 
a obsahuje významná díla barokní, klasická, romantická i současná. Současným 
uměleckým vedoucím souboru je Pavel Hůla, všestranný houslista, jenž ve své 
činnosti úspěšně spojuje jak sólovou tak i komorní hru.
Program: P.J.VEJVANOVSKÝ: Sonata č. 6, A.VIVALDI: Jaro ze Čtvera ročních 
dob, W.A.MOZART: Malá noční hudba, A. DVOŘÁK: Slovanský tanec č.10 (úpra-
va pro smyčce), L. JANÁČEK: Idyla pro smyčce, B. MARTINÛ: Serenáda č. 2, 
A. PIAZZOLLA: Invierno Porteňo pro housle sólo a smyčce, M. RAVEL: Bole-
ro (úprava pro smyčce), A. CHAČATURJAN: Šavlový tanec. Vstupné 50 Kč, žáci 
a učitelé ZUŠ 20 Kč.  

SVÉBOHOV. V neděli 2. září v 16.30 hod. vystoupí PRAGA CAMERATA také 
v obecním domě ve Svébohově. 

LOŠTICE, LEŠTINA, POSTŘELMOV. Ve středu 5. září v 19 hod. v ZUŠ v Lošti-
cích bude v rámci festivalu uveden klavírní recitál prof. Jaroslava Kvapila, v pátek 
7. září v 17 hod. v sálku obecního domu v Leštině a v pátek 7. září v 19 hod. v kul-
turním domě v Postřelmově. 

LUKAVICE, ZVOLE A MOHELNICE. Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová-
-klavír, Jana Vonášková-housle a Jan Páleníček-violoncello, vystoupí: v sobotu 8. 
září v 15 hod. v základní škole v Lukavici, v sobotu 8. září v 17 hod. v sálku obec-
ního úřadu ve Zvoli a v sobotu 8. září v 19 hod. ZUŠ v Mohelnici.

ZVOLE, LOŠTICE, MOHELNICE. Violový koncert v podání Jan Řezníček-viola, 
Jiřina Kolmanová-klavír se uskuteční v neděli 16. září v 15 hod.Jiřina Kolmanová-klavír se uskuteční v neděli 16. září v 15 hod.Jiřina Kolmanová-klavír se uskuteční  v sálku obecního 
domu ve Zvoli, v neděli 16. září v 17 hod. v ZUŠ Loštice a v neděli 
16. září v 19 hod. v ZUŠ Mohelnice. 

ZÁBŘEH. V neděli 7. října v 8.30 hod. doprovodí liturgii mše svaté 
Český filharmonický sbor Brno a Čeští komorní sólisté



SBÍRKY Z NEDĚLE 19. SRPNA Zábřeh 10.200; Jedlí 1.800; 
Svébohov 1.600; Klášterec 2.410; Pivonín 400 Kč. 
Dar na kostel sv. Barbory 1000 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. František Eliáš
Sbírky na opravu filiálního kostela sv. Barbory. V průběhu 
měsíce června jste do kasičky umístěné v zábřežském farním 
kostele na tento účel věnovali celkem 5.220 Kč a v měsíci čer-
venci 3.085 Kč. Na opravy budou rovněž budou věnovány 
sbírky při „hodových“ bohoslužbách v neděli 26. srpna. 

Všem štědrým dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.    Josef Klimek

Mládež v Klokotech pochopila co je Caritas. Během koncer-
tu pro Haiti, jenž byl jedním z vrcholů setkání a na kterém vy-
stoupila americká křesťanská zpěvačka Rebecca St. James, se 
konala sbírka na pomoc Haiti. Do 30 úředně zapečetěných po-

kladniček se vybralo celkem 243 319 Kč. V rámci celého setkání rovněž účastníci 
odesláním zprávy DMS Haiti na číslo 87777 prostřednictvím mobilních telefonů 
podpořili Haiti částkou 64 179 Kč, což odpovídá 2377 SMS zprávám.

 Baví tě zpívat, recitovat, případně hrát divadlo? Chceš poznat nové kamarády? 
To vše Ti nabízí dětský soubor Světýlko, který působí v Katolickém domě v Zá-
břehu. Již pravidelně vystupujeme na vánočních koncertech, s programem ke Dni 
matek, navštěvuje bábinky v Domovince, nebo hrajeme pohádky pro předškolní 
děti. Scházíme se pravidelně jednou týdně po celý školní rok a rádi přivítáme kaž-
dého nového kamaráda. Chceš přijít mezi nás i ty? Potom zavolej na čísla 583 456 
847, 737 266 134, nebo pošli e-mail na h.jarmarova@su.archives.cz. Setkat se mů-
žeme již druhý týden v září.

 Schola Piccola mezi sebe ráda přijme nové zpěváky a hudebníky, ale i 
ty, kteří na nic nehrají a zpívat zatím moc neumí a chtěli by s námi osla-
vovat našeho Pána při mších. První zkouška v nastávajícím školním roce 
se uskuteční 5. září v 15.30 hod. na zábřežské faře. Na všechny se moc 
těšíme.  Případné dotazy na e-mailu schola.piccola@email.cz nebo na tel. 
čísle 731 626 507.                            Bára Hamplová

 Farní muzeum děkuje všem, kteří zapůjčili fotografie a přispěli svými vzpo-
mínkami k úspěšnému uskutečnění výstavy „Katoličtí faráři v Zábřeze (1900 – 
2000)“. Na stejné téma připravujeme také tištěnou publikaci.             Petr Krňávek  

INZERÁT
Nabízíme k pronajmutí samostatný domek 1 + 1 v Lukavici. Tel. 583 444 088

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník
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.



ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 19. srpna: Červená Voda 1.169; Moravský Karlov 245; Jakubovice 
329; Písařov 831 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 Od 7. září začnou bývat každý pátek v Červené Vodě mše sv. pro děti v 18 hod. 
Bude při nich zpívat nově vznikající malá schola, kterou povede Mgr. Radmila Ja-
hnová. Děti, které rády zpíváte, přihlaste se u ní! Nácviky zpěvu budou bývat po 
skautu po 17 hodině na faře.

 Další užitečná adresa: www.tv-mis.cz

 PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ pro nový školní rok si vyzvedněte vzadu PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ pro nový školní rok si vyzvedněte vzadu PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
v kostele a do konce prázdnin je odevzdejte vyplněné na faře!

 POUŤ DO ŽAROŠIC. Farnost Červená Voda pořádá v sobotu 8. září pouť na 
Zlatou sobotu u Staré matky Boží do Žarošic. 
Program: 13.00 žehnání pramene ve Zdravé Vodě a průvod 
do Žarošic , 14.30 modlitba růžence; 15.00 křížová cesta; 
16.00 mše sv.; 17.15 poklona; 18.00 hlavní mše sv. (Mons. 
Viliam Judák, biskup z Nitry). Průvod se sochami a svátost-
né požehnání, po skončení v kostele mše svatá ve slovenšti-
ně; 21.30 na prostranství setkání mládeže; 22.30 v kostele 
žarošské zpěvy a modlitby; 24.00 půlnoční mše sv. – kostel 
otevřen přes celou noc. Odjezd z Červené Vody předběž-
ně v 10 hod. a ze Žarošic po společné domluvě. Přihlašujte 
se prosím z celého děkanátu u pana Kudláčka do 1. září na 
tel.: 605 311 768 (po 19 hod.). 

Svatební ohlášky
Svátost manželství v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží

v Králíkách  přijmou v sobotu 1. září ve 13 hodin
Jaroslav Bartoň z Červené Vody-Mlýnic

a Terezie Klímová z Červené Vody-Šanova.

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 19. srpna byla 3.460 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.   P. František Janhuba

 Děkuji všem, kteří se zasloužili o organizaci i radostné putování na Horu Mat-
ky Boží u Králík, zvláště pak panu Františku Deutschovi. Ať jim Pán žehná. 

P. František Janhuba

 Setkání pastorační a ekonomické rady ve Zvoli bude ve středu 29. srpna v 18 
hod. na faře.          P. František Janhuba



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 19. srpna: Lubník 1.200, Tatenice 1.280, Hoštejn 8.250, Kosov 
840 Kč. 

SETKÁNÍ NA FARNÍM DVOŘE V TATENICI. Tuto neděli 26. srpna zvou čle-
nové pastoračních rad farností Lubník a Tatenice nejen tatenické a lubnické, ale 
i hoštejnské a kosovské k vzájemnému setkání a přátelskému posezení v prosto-
rách tatenické fary. Hry nejen pro děti a občerstvení zajištěno. Začátek bude po 
mši svaté. (mše v 13.30 hod.)            P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK. Již 33. Mohelnický dostavník se uskuteční od 
čtvrtka 30. srpna až do neděle 2. září 2007. 
V pátek 31. srpna se v loštickém kostele sv. Prokopa bude konat koncert skupi-
ny Spirituál kvintet. Týž den bude v areálu městských sadů v 16 hod. dostavník 
zahájen.
 V sobotu 1. září začne program v 8.30 hod. V odpolední Galapřehlídce vy-
stoupí na hlavní scéně v městském parku Kamelot, Spirituál kvintet, Petr Bende, 
Naďa Urbánková s Bokomarou, Žalman a spol., Jarret . . . Nebude chybět ohňo-
stroj, country bál a osadní táborový oheň. 
 V neděli 2. září se uskuteční přímo v areálu od 7.30 hod. mše svatá a po ní 
bude na hlavní scéně pokračovat program Radia Proglas. Dostavnickou tečku pro-
vede hradecká Lokálka. Bližší informace na www. mohelnickýdostavnik.cz

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

V sobotu 1. září bude v kostele sv. Matouše v Postřelmově v 8 hod. mariánská po-
božnost. Všichni jste srdečně zváni.             P. Vladimír Jahn

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 19. srpna: Štíty 2100; Cotkytle 690; Horní Studénky 800 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. Stanislav Suchánek

FARNÍ DEN pro všechny farníky z Cotkytle, Horních Studének a Štítů se koná 
v neděli 26. srpna od 15 hodin na farním dvoře ve Štítech. Program: Vystoupení 
dětí z Cotkytle, soutěže pro děti, opékání.           Zve P. Stanislav Suchánek

29.srpna 2007 oslaví 30. narozeniny

náš duchovní otec P. Stanislav Suchánek 
Přejeme mu Boží požehnání, pevné zdraví, hojnost darů Ducha Svatého,
ochrany Panny Marie a děkujeme mu za obětavou službu ve farnostech. 

Farníci ze Štítů,Crhova,Heroltic,Horních Studének, Zborova, Cotkytle a Strážné.


