F

IN ORMACE
A
R
N
Í

2. 9. 2007
Ročník IX.
číslo 35
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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, 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 117

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium

1: Sir 3,19-21.30-31
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Žid 12,18-19.22
příště latinské č. 509

Sloužím, sloužíš, slouží.
Chápeme, že všechny věci
musí člověku sloužit.
Ale to, že člověk slouží
jinému člověku proto,
že to on sám chce, se v dnešním
světě vyskytuje tak zřídka,
že se to stává až podezřelým.
Vždyť v naší době je jedna
z nejzajímavějších otázek:
kolik si člověk vyslouží,
kolik vydělá. Pokora se „nenosí“.
Bůh však říká pouze pokornému:
„Příteli, pojď ke mně.“

Ev: Lk 14,1.7-14

 POUŤ KE SV. MIKULÁŠI DO MALETÍNA. Tuto neděli 2. září, před začátkem
školního roku vás zvu na malou pouť (pěšky, na kole nebo autem) do Maletína ke sv.
Mikuláši. Mše svatá začne v 15 hod.
P. František Eliáš
 ZKOUŠKA PĚVECKÉHO SBORU. V úterý 4. září v 17 hod. bude v ZUŠ zkouška
komorního chrámového sboru sv. Bartoloměje. Zveme všechny, kteří by s námi chtěli
nacvičit Truverskou mši Petra Ebena.
Těší se na Vás Karol Ozorovský
 Ve středu 5. 9. v 17.30 hod. budeme poprvé po prázdninách slavit mši svatou pro
děti a s dětmi.
P. Martin Vévoda
 SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku 7. září můžete v kostele sv. Bartoloměje přijmout od 15 hod.
P. František Eliáš
 V ROVENSKU OSLAVÍME HODY v neděli 9. září. Mše svatá v 10.30 hod.
 POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU se uskuteční v sobotu 8. září o svátku Narození Panny Marie. Odjezd autobusu ze Zábřeha z Valové bude ve 12 hod., cena 100 Kč.
Ve 13 hod. vychází z Červenohorského Sedla pouťový průvod. Pro méně zdatné poutníky bude fungovat kyvadlová doprava (auty). Mše svatá bude slavena ve 14.30 hod.
Zájemci o místo v autobuse, hlaste se u paní Ludmily Korgerové tel. 583 414 512.
 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2007 proběhnou 8. a 9. září.
Cílem akce je umožnit návštěvníkům vstup do objektů, které bývají jindy zavřené, a celkově upozornit na význam kulturního dědictví
Evropy. Farnost Zábřeh se pravidelně do akce zapojuje – otevřené budou oba kostely a Šubrtova kaplička. V horním kostele představí občanské sdružení Sv. Barbora Zábřeh svůj záměr obnovy tohoto chrámu spolu s uvažovanými variantami řešení. Letošní novinkou je renesanční tvrz Kryštofa Staršího Hubercka z Belnsdorfu v Nemili, dalším zpřístupněným šlechtickým sídlem je barokní zámek na Skaličce, který patřil po dlouhou řadu let olomouckým biskupům a dnes je v soukromém vlastnictví. Obě venkovská šlechtická sídla budou přístupna v sobotu od 10.00 do 12.00 a 14.00 do 16.00 hod. a v neděli od 10.00 do 12.00
hod. Při pěší cestě na Skaličku můžete navštívit také kostel Církve československé husitské u Sázavy spolu s věží. Akce se koná v celé Evropě a velká nabídka otevřených
památek je také mimo Zábřeh a okolí. Více informací přímo v otevřených památkách,
na tel. 731 626 527, nebo na www.ehd.cz.
Mgr. František John
 POUŤ DO HOŠTEJNA.Všechny, kteří chtějí prosit za
své rodiny zveme v sobotu 15. září na pěší pouť do Hoštejna. Sraz poutníků bude ve 12 hod. u Šubrtovy kapličky, kde si vyprosíme požehnání na cestu. Putovat můžete
nejen pěšky, ale také na kole, vozem, povozem či vlakem.
Mše svatá v Hoštejně bude v 15 hodin.
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
 ZÁBŘEH. Tuto neděli 2. září v Katolickém domě zahraje komorní soubor
PRAGA CAMERATA. Začátek koncertu v 19.30 hodin, vstupné 50 Kč, žáci
a učitelé ZUŠ 20 Kč.
 SVÉBOHOV. Komorní soubor PRAGA CAMERATA v neděli 2. září v 16.30
hod. vystoupí také v obecním domě ve Svébohově.
VZDĚLÁVACÍ KURZ. S koncem prázdnin začíná nový školní rok, a také pokračování vzdělávání ve věcech víry, které jsme v našem děkanátu započali letos
v lednu. Pro pravidelné účastníky kurzu končí odpočinek 8.9. 2007 v 8.00 hod.
Právě v tuto sobotu se uskuteční v Katolickém domě první přednáška, která po
prázdninách otevírá další vzdělávací blok, nazvaný stejně jako přednáška – CÍRKEVNÍ
PRÁVO (CP). Přednášet bude P. Josef Rýznar na téma: pojem a rozdělení CP; kodex kanonického práva; hierarchické zřízení církve.
Srdečné pozvání patří všem pravidelným účastníkům, ale také Vám všem, kteří se chcete o přednášeném tématu (pro laiky téměř neznámém) více dozvědět. Mgr. Luděk Diblík
 BIBLICKÉ HODINY budou po prázdninách pokračovat od úterý 11. září, 17.00 hodin,
na faře v Zábřeze. Zveme i nové zájemce.
Mgr. Jana Nováková
HODY V POSTŘELMŮVKU SE SVĚCENÍM PRAPORU A ZNAKU OBCE.
Na tradičních postřelmovských hodech a při příležitosti 110. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů bude při mši svaté v neděli 16. září v 10 hod. vysvěcen obecní prapor s novým obecním znakem. Oslavy budou od 14 hod. pokračovat na hřišti.
Ve znaku obce se setkáváme s plamenným mečem sv. Michala, kterému je zasvěcena barokní kaple
z 18. století v Postřelmůvku. Dvě osmihroté zlaté hvězdy jsou převzaty z erbu zábřežských Šternberků, tehdejších držitelů Zábřeha, do jejichž panství Postřelmůvek spadal.

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE

V minulém týdnu restaurátoři pod vedením akademického malíře Jiřího Látala dokončili v děkanském kostele sv. Bartoloměje restaurátorské práce na bočním oltáři příbuzenstva Páně (Pražské
Jezulátko) a pozlacovačské práce na
svatostánku včetně
kompletně přezlacených dvířek.
Dík patří nejen jim,
ale také těm, kteří
jim zajistili ubytování a postarali se o
občerstvení.
Do budoucna zbývá ještě ošetřit a restaurovat křtitelnici a výjev křtu Páně
nad ní.
P.František Eliáš

SBÍRKY Z NEDĚLE 26. SRPNA: Zábřeh 20.380; Jedlí 2.200; Svébohov 1.800;
Klášterec 2.320 Kč. Dary Zábřeh: na kostel sv. Barbory 2.000, na Haiti 2.000 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 Při mešních sbírkách o poutní slavnosti jste na opravu ﬁliálního kostela sv. Barbory věnovali celkem 20.380 korun. Všem štědrým dárcům ať Pán odplatí svým
požehnáním.
Za občanské sdružené Svatá Barbora Zábřeh Josef Klimek
CHCEŠ SE STÁT SKAUTKOU? Chceš zažít neskutečná a neopakovatelná dobrodružství ? Hledáš nové kamarády ? Je ti 6 – 9 let? Dívčí
skautský oddíl Rozrazil tě rád přivítá ! Přijď 4. září v 15 hod. ke Katolickému domu, s sebou si nezapomeň vzít maminku nebo tatínka.
Na naší první schůzce se seznámíme, zahrajeme si pár her,… Moc se
na tebe těší
Renča Johnová a Janča Friedlová
INFORMACE PRO MINISTRANTY.
 V sobotu 8. 9. bude první schůzka. Začátek v 8 hod. na faře. Na programu budou mj. organizační záležitosti týkající se výletů, soutěže, služeb atd.
 V sobotu 15. 9. pojedeme na pouť-výlet do Hoštejna na kolech. Start ve 13.15
hod. od fary. S sebou zámek na kolo, ministrantské oblečení, pití, buřt na opékání. Podrobné informace jsou na ministrantské nástěnce v sakristii.
Marek Hackenberger
PUTOVÁNÍ S JEDELSKOU SCHOLOU. V neděli 30. září vás zveme na poutní zájezd do Brna. Začneme mší svatou s otcem Jánem Turko v Křenově u Jevíčka. V Brně
navštívíme Radio Proglas (bude upřesněno). Oběd máme zajištěn v restauraci u sestřiček. Pouť zakončíme mší svatou a prohlídkou kláštera minoritů s otcem Karlem
Koblížkem. Cena asi 250 Kč, odjezd v 5.30 – 6 hod. Hlaste se co nejdříve (nejpozději
do 20.9.) u Josefa Hrocha, tel. 583 412 004, nebo 731 626 503.
KALENDÁŘ MLADÉHO MISIONÁŘE 2008. Misionáři verbisté z farnosti Nový
Hrozenkov vydali na příští rok kalendář s církevními i občanskými svátky. Každý
měsíc je zároveň pěknou pohlednicí z misií na celém světě s citátem. Kalendář si
za 40 Kč můžete vyzvednout v sakristii kostela sv. Bartoloměje.
VÝSTAVA „FARÁŘI V ZÁBŘEZE 1900 – 2000“. Od hodové neděle si mohou zájemci prohlédnout výstavu seznamující s životy farářů působících ve farnosti Zábřeh ve
20. století. Zpracování tohoto náročného období v životě církve se ujal student žurnalistiky a politologie Masarykovy univerzity Petr Krňávek. Díky ochotě čtenářů se
podařilo získat mnoho cenného materiálu. Aby se fotograﬁe i vaše živé vzpomínky
zhodnotily, plánujeme vydat tištěnou publikaci seznamující nejen s životy farářů, ale
také kaplanů a katechetů. Proto prosíme čtenáře, aby se s námi o své vzpomínky na
tyto význačné a často oběma totalitami zkoušené muže rozdělili. Zároveň děkujeme
všem, kteří se již do přípravy výstavy zapojili.
Mgr. František John
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.

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 26. srpna: Červená Voda 168; Mlýnický Dvůr 160; Moravský Karlov (pouť)
1.157; Jakubovice 461; Písařov 937,50 Kč.
Sbírka z Mozaiky pro Tábor (2. kolo) 1.120 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať
 PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ prosím odevzdejte do týdne na faře!
 PRVNÍ DĚTSKÁ MŠE SV. bude v pátek 7. září v 18 hodin. Budeme při ní prosit o Ducha Svatého pro děti a učitele k zahájení nového školního roku. Mši zpěvem doprovodí
nově vznikající malá schola pod vedením Mgr. Radmily Jahnové.
 ZMĚNA BOHOSLUŽEB: V sobotu 8. září nebude mše sv. v domově důchodců sv. Zdislavy a v Mlýnickém Dvoře a v neděli 9. září bude poutní mše sv. v Mlýnickém Dvoře v 9
hodin a z toho důvodu v Červené Vodě bude až v 17 hodin. Navíc bude německá mše sv.
v 10 hodin v Moravském Karlově.
 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ČERVENÁ VODA se uskuteční v neděli
9. září po mši sv. v 18,00 hodin na faře.
 POZVÁNÍ NA POUŤ. Farnost Dolní Čermná si vás dovoluje pozvat na tradiční poutní
slavnost na Mariánské Hoře, která se letos uskuteční ve dnech: 8. a 9. září. Program: v sobotu v 19 hod. rytmická mše sv., ve 20 hod. modlitba křížové cesty, od 22 hod. do půlnoci
společná adorace. V neděli v 7,30 a v 10 hod.mše sv., ve 14 hod. literárně-hudební pásmo
„Nebe je plné hvězd (modlitby v temných chvílích života)“, v 15 hod. modlitba křížové cesty a v 16 hod. mše sv.

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE
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Sbírka z neděle 26. srpna byla 3.130 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
 Při nedělních bohoslužbách 2. září budeme k zahájení nového školního roku vzývat
Ducha Svatého. Srdečně zvu rodiče i děti.
 Děkuji všem brigádníkům, kteří se zasloužili o nátěr oplechování na farním kostele ve
Zvoli. Ať jim Pán žehná.
P. František Janhuba

MOHELNICKO

MOHELNICKO
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SBÍRKY z neděle 19. srpna: Mohelnice 4.374; Úsov 1.495 Kč.
SBÍRKY z neděle 26. srpna: Mohelnice 6.335; Úsov 1.275; Studená Loučka 370 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 26. srpna: Štíty 2.080; Cotkytle 940; Horní Studénky 1.300 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
HUDEBNÍ FESTIVAL POD ZÁŠTITOU ARICIBISUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO
 LEŠTINA a POSTŘELMOV. Klavírní recitál prof. Jaroslava Kvapila bude také v pátek
7. září v 17 hod. v sálku obecního domu v Leštině a v pátek 7. září v 19 hod. v kulturním
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 obecního úřadu ve Zvoli
a v sobotu 8. září v 19 hod. ZUŠ v Mohelnici

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 26. srpna: Lubník 470, Tatenice 1.880, Hoštejn 850, Kosov 450 Kč.

Poděkování

 Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci posezení na farním dvoře
v Tatenici.
P. Jaroslav Přibyl
 V neděli 26.8. 2007 pořádala farnost Tatenice a Lubník farní den, na který jsme
byli pozváni také my - farníci z Hoštejna a Kosova. Na dvůr za farou v Tatenici nás
i s dětmi dorazilo celkem osmnáct, což nepatrně rozšířilo řady tatenických a lubnických pořadatelů. Chci touto cestou poděkovat všem organizátorům za krásné a vydařené nedělní odpoledne, které připravili nejen pro dospělé, ale i pro naše děti.
Za hoštejnské farníky Mgr.Luděk Diblík

VÝMALBA HOŠTEJNSKÉHO KOSTELA

Po téměř sedmi letech náročné práce se blíží závěr oprav
poutního kostela sv. Anny v Hoštejně. Ve středu 15. 8. 2007
jsme zahájili závěrečnou etapu, kterou je výmalba celého
kostela. Práce provádí ﬁrma pana M. Ondráčka, a to podle
návrhu Ing. arch. Miroslavy Jiruškové z Prahy a Ing. Josefa
Indry z Olomouce. Práce bude ukončena právě včas, abychom Vás mohli přivítat v nově vymalovaném kostele na
pouti rodin, která se uskuteční v sobotu 15.9. 2007. Děkujeme touto cestou Vám všem, kdo nám přispíváte modlitbou či penězi. Obojí je nám zapotřebí.
Za hoštejnské farníky Mgr. Luděk Diblík

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 POUŤ V BRNÍČKU. Farníci z Brníčka budou slavit patronku obce a kaple Pannu Marii mší svatou v neděli 9. září v 11 hodin. Všichni jste srdečné zváni na pouť.
 POŽEHNÁNÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU. V lesnické farnosti budeme
v neděli 9.září žehnat dětem a školám do nového školního roku. Děti si přinesou
aktovky a přede mši je položí před obětní stůl.
 PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU. V neděli 16. září poděkujeme Pánu Bohu za úrodu. Farníci, přineste si „dožínkové kytice a košíky“ a přede mší je položte před obětní stůl.
 POZOR! V postřelmovské farnosti (také Chromeč a Sudkov) je třeba, z technických důvodů, udělat změnu. V neděli 9.9. bude poděkování za úrodu a 16.9. požehnání do nového školního roku.
 TENTO TÝDEN JE PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI, proto bude tichá adorace před
Nejsvětější svátosti a svatá zpověď: v Lesnici ve středu od 16.30 a mše sv. v 18 hod.,
v Chromči od 17 a mše sv. v 18.30 hod., v Postřelmově v pátek od 15.30 hodin, mše
sv. v 18 hodin.
P. Vladimír Jahn

