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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, 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 s Duchem svatým
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 113 Chvalte Hospodina, který povyšuje
1: Am 8,4-7
2: 1 Tim 2,1-8
Ev: Lk 16,1-13
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

Dá se říct, že správce alespoň
nakonec byl rozumný a prozíravý.
Snížením dluhu možná odčinil
předešlé bezpráví (lichvářský úrok).
Buďme i my prozíraví.
„Má-li někdo dostatek a vidí,
že jeho bratr má nouzi,
a bez soucitu se od něho odvrátí –
jak v něm může zůstávat Boží láska?“
1 Janův 3,17

chudého.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Čtvrtek 27. září památka sv. Vincence z Pauly
Pátek 28. září Slavnost sv. Václava, mučedníka

SVÉBOHOVSKÁ DRAKIÁDA se uskuteční tuto neděli 23. září
„Na Padělku“. Prezentace draků bude ve 14 hod., od 15 hod. začnou vlastní „dračí soutěže“. Během odpoledne si budete moci zasoutěžit také v tradičních mužských i ženských disciplinách jako
např. v hodu polenem nebo válečkem. Občerstvení bude zajištěno pro všechny po celou dobu. Jako specialitu doporučujeme
„svébohovské bramboráky“. Milovníci tradice venkova se budou
moci projet v bryčce nebo kočárem s koňským potahem.
Na všechny účastníky se těší pastorační rada farnosti Svébohov

VÁCLAVOV

Mše svatá ke cti svatého Václava, patrona naší kaple, bude slavena v pátek 28. září, o slavnosti sv. Václava, hlavního patrona
českého národa, v 10.30 hod.
Václavovský podzim 2007

začíná v sobotu 22. září v 19.30 hod. představením muzikálu LIGHTING v podání Lidové školy umění Zábřeh.
 V sobotu 10. listopadu v 16 hod. bude už tradiční setkání u
kapličky sv. Anežky České
 Od pátku 23. do neděle 25. listopadu soutěžní přehlídka ochotnických divadel
 V neděli 16. prosince adventní koncert
 a ve středu 26. prosince v 17 hod. Svatoštěpánské představení v podání OS
VÁCLAV.
VZDĚLÁVACÍ KURZ. V sobotu 29. září 2007 v 8.00 hod. se sejdeme v zábřežském Katolickém domě, kde se uskuteční další přednáška vzdělávacího kurzu nazvaná – CÍRKEVNÍ PRÁVO II. Přednášet
bude vedoucí katedry církevního práva na CMTF v Olomouci ThLic.
Damián Němec OP. Dozvíme se něco o manželském, procesním a trestním právu. P. Němec bude hovořit také o posvěcující službě církve (o svátostech). Všichni
jste srdečně zváni.
Mgr. Luděk Diblík
PUTOVÁNÍ S JEDELSKOU SCHOLOU V NEDĚLI 30. ZÁŘÍ. Autobus je plně obsazen. Odjezdy ze zastávek budou: Jedlí 5.30, Svébohov 5.40, Rovensko 5.50 a Zábřeh-Valová v 6.00 hod.
Josef Hroch
 V neděli 30. září jste zváni k putování za svatým Mikulášem do Maletína. Mše
svatá ve farním kostele, zasvěceném sv. Mikuláši, bude v 15 hod. P. František Eliáš
 Čtvrtek 4. října je adoračním dnem farnosti Svébohov.
 V neděli 7. října budou hody ve Vyšehoří. Slavnostní mši svatou v 7 hod. celebruje P. Antonín Pospíšil.
P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 GOOD BYE LÉTO. Spolek Metoděj ve spolupráci s Mladými
křesťanskými demokraty připravuje pro všechny mladé věkem,
ale i duchem taneční discoshow, při které bude muziku do oušek
pouštět DJ FIBYC. Vstupné 30 Kč, začátek ve 20.00 hodin. Nezapomeňte proto ve čtvrtek 27. září přijít do Katolického domu říct končícímu létu naplno
GOOD BYE. kdo by potřeboval přespat, může se domluvit na tel. 731 465 717.
 Slavnost sv. Václava v Zábřeze. Na pátek 28. září si Vás
dovolujeme pozvat ke společnému prožití tohoto svátečního dne. Slavnost zahájíme v 10 hodin ve farním kostele mší
svatou. 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 a příjemné melodie v podání dvojice Vašek a Petr. Nabídneme rovněž ochutnávku jedinečných piv z klášterního pivovaru v Želivě. Koštovat můžete
třeba pivo višňové, nebo medovinové. Ani děti se na slavnosti jistě nebudou nudit. O jejich zábavu se postará skupina historického šermu s nabídkou her a soutěží připomínající dobu sv. Václava. V průběhu celé slavnosti můžete navštívit i výstavu s podzimní
tématikou a svými hlasy podpořit nejzajímavější exponáty. Pokud se veřejnosti rádi
pochlubíte květinami, zeleninou, či ovocem, které Vám dozrává na zahrádce, přihlaste, prosím svoje exponáty do 25. 9. u pana Josefa Klimka – tel. 583 412 108, mob. 731
465 717 e-mail spolek.metodej@tiscali.cz. Uvítáme rovněž vazby, výšivky, či jiné výrobky, které pomohou navodit podzimní atmosféru výstavy. Exponáty s největším počtem obdržených návštěvnických hlasů budou oceněny. Na ukončení slavnosti vyhlásíme nejúspěšnější exponáty výstavy.
 V neděli 7. října dospěje ke svému vrcholu virtuální putování za sv. Jakubem. Při
malé slavnosti, jejíž začátek je stanoven na 15. hodinu se s námi o své zážitky z pěší
pouti v roce 2005 podělí P. František Lízna a každému účastníkovi této virtuální pouti
předá po absolvování symbolického posledního kilometru pamětní list.
 Vstupenky na taneční podvečer s populární dvojicí Eva a Vašek z Kotvrdovic připravovaný na pondělí 8. října si v předstihu můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, Žižkova 43,  583 416 340
 Pojeďte s námi na POUŤ. Na sobotu 13. října Vás zveme na autobusový zájezd, při
kterém navštívíme nejznámější rakouské poutní místo – MARIAZELL. Na pouti nás
doprovodí někdejší zábřežský kaplan P. Vratislav Kozub. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar,
Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd v 02 hodin z Valové, plánovaný
návrat ve 21 hodin, cena 550 Kč (jízdné + pojištění) splatná v autobuse.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

SBÍRKY Z NEDĚLE 16. ZÁŘÍ: Zábřeh 8.860; Jedlí 10.600; Svébohov 2.800; Klášterec 1.820;
Pivonín 500, Postřelmůvek 1.780 Kč. Dary Zábřeh: na provoz farního kostela 500, na opravu kostela sv. Barbory 1.500 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

PUTOVÁNÍ ZA SV. ANNOU DO HOŠTEJNA.

V sobotu 15. září se vydali poutníci ze Zábřeha i
okolí za sv. Annou, aby si vyprosili požehnání pro
své děti a rodiny. Putovalo se pěšky, na kole, vlakem i vozem a v hoštejnském kostele bylo při mši
svaté lidí „jako o pouti“ a dětí od kojenců až po dorost. Z přebytku sil si většina otců (i dědů) vyběhla s dětmi pro salámovou medaili až k památníku
na kopci nad kostelem a protože nám počasí přálo
opékalo se, zpívalo a hrálo na „kostelisku“ až do
večera. Takže, za rok se těšíme opět nashledanou
nejenom se sv. Annou, ale i s vámi. redakce
Poděkování všem účastníkům pouti Mateřského a rodinného centra se společenstvím Modlitby matek, otci Františku Eliášovi za doprovod na
cestě, panu Doubravovi z Hněvkova za milou prohlídku kaple, otci Martinu Vévodovi za promluvu,
všem hoštejnským farníkům (zejména Luďkovi
Diblíkovi) za vlídné přijetí, Schole Piccole za krásnou muziku, všem ministrantům za pomoc a chystání ohně, všem zdatným tatínkům (strýcům a dědům) za sportovní výkon při běhu k mohyle a Bohu za požehnání a počasí posílají
maminky a děti. P.S. Sbírka z pouti 1400Kč bude použita do projektu Adopce na dálku.
Pán Bůh zaplať.
Markéra Kroulová

HUDEBNÍ FESTIVAL POD ZÁŠTITOU ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO
PÍSŇOVÝ KONCERT Aleny Hellerové-soprán a Richarda Nováka-bas
Leština v úterý 2. října v 17 hod., sálek obecního domu, Postřelmov v úterý 2.
října v 19 hod. kulturní dům, Mohelnice ve středu 3. října v 19 hod., ZUŠ.
KONCERT JANÁČKOVA KVARTETA
Postřelmov ve čtvrtek 4. října v 17 hod., sálek obecního úřadu, Dubicko ve čtvrtek 4. října v 19 hod., farní kostel
MŠE SVATÁ A KONCERT ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO SBORU
Zábřeh v neděli 7. října v 8.30 hod. ve farním kostele
HOUSLOVÝ KONCERT Ivana Štrause a Michaely Štrausové
Svébohov ve čtvrtek 11. října v 19 hod., sálek obecního domu, Zvole v pátek 12. října v 17
hod., ZUŠ, Leština v neděli 14. října v 16 hod., sálek obecního domu
VIOLOVÝ KONCERT Jana Řezníčka- viola a Jiřiny Kolmanové-klavír
Dubicko ve středu 17. října v 19 hod., sálek MŠ
PANOCHOVO KVARTETO
Svébohov v neděli 21. října ve 14 hod., sál obecního domu, Postřelmov v neděli 21. října v
19 hod., kulturní dům, Loštice v pondělí 22. října v 17 hod.
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.

HNÍZDO, MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH o.s. je tu nejen pro maminky na

mateřské dovolené. Kdokoliv má zájem zúčastnit
se našich akcí je srdečně vítán.
Program je následující:
Pondělí 16.45 – 18 hod. Skupinka Modlitby matek, klubovna
(skupinka maminek, které se modlí za své děti)
Úterý
9.00 – 11 hod.
Maminec, klubovna (tradiční setkávání maminek na mateřské dovolené, povídání a přednášky o výchově, zdraví,
životním stylu apod.)
16.30 – 17.30
Cvičení pro rodiče s dětmi, tělocvična (doporučujeme od
tří let)
Středa
16.00 – 18 hod. Tvořivé odpoledne, klubovna
(různé výtvarné techniky – v říjnu malování na kachle)
Čtvrtek 9.00 – 11 hod.
Barvínek, klubovna i tělocvična
(cvičení, zpívání a hrátky pro nejmenší)
18.30 – 19.30
Cvičení žen, tělocvična (pro radost z pohybu)
Program Mamince
25. 9. Adopce na dálku, aneb co můžeme udělat pro druhé (beseda s pracovníky
Charity)
2. 10. Základy masáže s Mgr. Martou Rýznarovou (vždy první úterý v měsíci)
9. 10. Jak na podzim neonemocnět (bylinková poradna paní Boženky)
Připravujeme
1.10. v 16 hodin
Závody na dětských motorkách a koloběžkách
v horním parku u sv. Barbory
15.10. v 16 hodin Hledání poztrácených korálků skřítka Podzimníčka
(start u lomu, špekáček s sebou)
19.10. v 16 hodin Prodejní vernisáž obrázků ze soutěže „Taková je moje maminka“
(ZŠ Zábřeh, B. Němcové 15)
Bližší informace Markéta Kroulová 604650880, Irena Švédová 603 891 571

SESTRY BOROMEJKY

 hledají zdravotníky ke spolupráci na díle milosrdenství pro svou nemocnici v Praze 1 – Malá Strana, Vlašská ulice. Nástup možný ihned. Pokud se k nám chcete podívat jako dobrovolníci, jste u nás vítaní. Kontakt:
S.M. Alena Bártová 723 842 422, alena@boromejky.cz nebo S.M. Bohuslava Kubáčáková 602 435 319 bohuslava@boromejky.cz. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, Šporkova 12, 118 00 Praha 1, www.boromejky.cz, www.nmskb.cz
 k výročí 170 let od příchodu prvních boromejek do Prahy bude v sobotu 29.9. v 10
hod. slavena mše sv. na poděkování v kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1). Ve 14.30 hod. tamtéž pak bude uvedena v podání sester boromejek třívětá kantáta „Režná kytlice“ Václava Renče.
 na podporu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského bude ve čtvrtek 4. října od 19.30 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově beneﬁční koncert. Účinkují: Václav Hudeček, sbor sester boromejek, Karolína Bubleová-Berková, mezzosoprán.

POZVÁNKY NA ŘÍJEN
HORA MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH. Pouť sv. Gerarda, ochránce matek se uskuteční v neděli 14. října. Program začíná v 9.30 hod. modlitbou růžence ke sv. Gerardovi
za všechny, zvláště za těhotné a rodící matky, v 10 hod. mše svatá celebrovaná představeným řádu redemptoristů, 14 hod. přednáška o sv. Gerardovi, 14.30 hod., litanie
ke sv. Gerardovi a slavnostní požehnání pro poutníky.
SVATÝ HOSTÝN
V sobotu 20. října 2007 bude na Svatém Hostýně devátá SVATOHUBERTSKÁ POUŤ
Program:
9.15 Lovecká hudba a signály – Trubači OMS Přerov a hosté
10.00 Průvod k obrázku sv. Huberta
10.15 Svatohubertská mše svatá, celebruje otec arcibiskup Jan Graubner
11.45 Myslivecké tradice – ukázky pasování na myslivce
12.00 Ukázky výcviku pernatých dravců – skupina Vancoš z Ostravy
13.30 Požehnání, koncert duchovní hudby

POZVÁNKA NA 5. SETKÁNÍ LEKTORŮ – ANIMÁTORŮ V OLOMOUCI

PROGRAM

v sobotu 27. října 2007 od 9.15 – 15.00 hod., velký sál Kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.
Vážení a milí přátelé, bratři a sestry, srdečně vás všechny zdravím a dovoluji si vás pozvat na 5. setkání lektorů v Olomouci.
Budou vítáni všichni, kteří chápou, že vytváření lektorských společenství ve farnostech vede ke zvyšování úrovně lektorské služby. Přijeďte načerpat chuť, sílu i inspiraci pro vaši lektorskou
službu. Na shledanou se těší MgA. Martina Pavlíková pastorační
asistent Arcibiskupství olomouckého
Kontakt: Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, e-mail: pavlikova@arcibol.cz, marpav.49@centrum.cz, mobil: 603 977 711

9.15
prezentace ve velkém sále a občerstvení v malém sále Kurie (příspěvek k občerstvení na společný stůl bude vítán)
10.00
ESTER, biblický příběh, předpremiéra divadelní inscenace Rapsodického divadla v Arcidiecézním muzeu – sál Mozartem
12.00 modlitba Anděl Páně, občerstvení a volná debata
13.00 zkušenosti a poznatky Martiny Pavlíkové vyplývající z čtyřleté spolupráce s lektory
nejen olomoucké arcidiecéze, dotazy, návrhy a podněty účastníků setkání
14.15 zakončení 5. setkání lektorů mší sv. v Kapli sv. Anny
RŮZNÉ:
 Mladá rodina HLEDÁ DŮM. Vyměníme byt 1. kategorie v centru Zábřeha o velikosti
2+1 za větší, nebo za domeček v Zábřeze a blízkém okolí. S doplatkem. Nabídněte… Kontakt tel: 731 626 518 (volejte po 18 hod.) e-mail: dum.byt@email.cz
 Farnost Velké Losiny pořádá ve čtvrtek 27. září svatováclavskou zábavu v lázeňském
areálu lázní, v pavilonu Eliška. Začátek ve 20 hod., vstupné 60 Kč.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 Ve středu 26.9. v 19.00 hodin bude v Postřelmově biblická hodina. Všichni jsou srdečně zváni.
POŘAD BOHOSLUŽEB:
čtvrtek 27.9. mše sv. v Chromči není
pátek 28.9. Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11.00, Chromeč 11.00
sobota 29.9. Chromeč 18.00
neděle 30.9. Postřelmov 8.00, Leština 9.30, Hrabišín 11.00 hod.

Ohlášky

V sobotu 29. září v 11.00 hodin budou v Postřelmově sezdáni
pan Antonín HORNÍČEK a slečna Hana LÉHAROVÁ
Gratulujeme a přejeme na společnou cestu životem
stálou ochranu a pomoc Boží.
P. Vladimír Jahn

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 16. září: Mohelnice 3.630; Úsov 650; Studená Loučka 500 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
OHLÉDNUTÍ. „33. Mohelnický dostavník® se dožil Kristových let“
O posledním prázdninovém víkendu v Mohelnici proběhl 33. ročník známého hudebního festivalu Mohelnický dostavník®. Od roku 1990 se
zde každým rokem konají i nedělní mše svaté.
Dostavník spolupracuje nejen s Rádiem Proglas,
Studiem Telepace Ostrava, ale i s TV NOE. Dále
Mohelnický dostavník® pořádal od roku 2001 až
do roku 2005 „Večery s křesťanskou písní“ v kostele (Tomáše Becketa v Mohelnici). Od loňského
roku pro změnu organizuje koncerty v kostele
svatého Prokopa v Lošticích – loni zde hrála skupina NEZMAŘI a letos skupina SPIRITUÁL KVINTET. Od letošního roku dostala možnost prezentovat se na Dostavníku
i Arcidiecézní Charita Olomouc. Rádio Proglas již popáté za sebou udělilo cenu „Za
krásu slova“. Tu přímo z rukou ředitele Rádia Proglas letos obdržela Karolina Kamberská (Sestry Steinovy).
Pavel Nenkovský

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 16. září: Lubník 800, Tatenice 1.480, Hoštejn 750 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH:
 Od 17. do 24. září nebudou během týdne slouženy mše svaté. O nedělích podle rozpisu,
jako obvykle.
 V pátek 28. září o svátku svatého Václava bude mše svatá v Tatenici slavena již v 17.30 hod.
P. Jaroslav Přibyl

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 16. září: Červená Voda 853; Mlýnický Dvůr 190; Moravský Karlov
80; Jakubovice 370; Písařov 813 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda Vás zve na Dny otevřených dveří. V neděli 23. září v 10.30 hod. – mše sv. v kapli sv. Zdislavy, celebruje P. Zbigniew Czendlik z Lanškrouna . V 13 – 16 hod. – koncert kapely HORALKA. Možnost
občerstvení v areálu domova. Těšíme se na Vaši návštěvu.
 Na pouť do ČERVENÉ VODY jste zváni tuto neděli 23. září. Mši svatou v 9
hod. ve farním kostele sv. Matouše bude celebrovat lanškrounský farář P. Zbigniew Czendlik. Litanie, Te Deum a svátostné požehnání v 15 hod. Mše sv. v Moravském Karlově proto nebude!
 Už nyní si můžete ve všech kostelích v sakristii či na faře zakoupit stolní kalendáře na rok 2008 s církevním a občanským kalendáriem: Cesta za krásou dřevěných chrámů za 52 Kč, Duchovní zastavení za 50 Kč, Nástěnný katolický kalendář
za 42 Kč.
 Na Slavnost sv. Václava bude navíc mše svatá v Písařově v 16 hod. a v Jakubovicích ve čtvrtek 27.9. večerní vigilie v 17 hod.
 Farnost Červená Voda Vás zve na EVANGELIZAČNÍ KONCERT JIŘÍHO
ZMOŽKA pro děti i pro dospělé do farního kostela sv. Matouše v sobotu 29. září
od 18.30 hod. Předcházet bude mše sv. v 17.30 hod., při které také zazpívá pár písní (v Mlýnickém Dvoře proto mše svatá nebude). Prodej CD a kazet zajištěn! Pro
děti též překvapení. Více na www.zmozek.cz
PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2007/8
V Písařově v pondělí od 13.30 hod. u Šamalíků.
V Červené Vodě na faře: ve čtvrtek od 12 hod. 3. tř. a od 12.45 hod. 5. tř.;
v pátek od 12 hod. 1. tř., od 12.30 hod. 2. tř., od 13 hod. 4. tř., od 13.30 hod. 6. – 9.
tř. Možnost změn po domluvě s P. Pavlem. Začalo se učit 17. září. P. Pavel Vágner
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 16. září: Štíty 2.530; Cotkytle 2.100; Horní Studénky 1.050 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
V pátek 28. září, o Slavnosti sv. Václava Vás zveme na pouť k Matce Boží do Králík.
Sraz pěších poutníků je v 8 hod. v Horních Studénkách. Mše svatá na Hoře Matky
Boží v 16 hod.Návrat vlakem.
Srdečně zve P. Stanislav Suchánek
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 16. září byla 3.570 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba

