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27. 7. 2008
Ročník XV. 

číslo 30
17. neděle v mezidobí

zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená voda, Jakubovice, Písařov

loštice, Moravičany
baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

„Prodá všechno, co má, a to pole koupí”

Boží dílo, a tedy i Boží království 

nelze vtěsnat do jedné definice 

nebo do jednoho obrazu. Teprve celý souhrn 

podobenství o království může dát 

úplnější obraz o této skutečnosti. 

Proto je třeba promýšlet tato podobenství 

jedno po druhém.

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, 
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; 
skloň se k nám, dej nám správné poznání 
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, 
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. 
Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.          Amen

Žalm 119   Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
1: 1 Král 3,5.7-12 2: Řím 8,28-30 Ev: Mt 13,44-52
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 Břízovo č. 503
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 29. července Památka sv. Marty
Středa  23. července Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Čtvrtek  31. července Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Pátek 1. srpna Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve

PoUŤ do KoClíŘovA. I v době prázdnin budeme první srpnovou sobotu (2.srpna.) 
putovat do Koclířova. Nahlásit se můžete (nejlépe večer) na tel. 583 414 512.

                                                                                                   Ludmila Korgerová

modliTbY mATeK. Vzhledem ke krásné účasti maminek a babiček na 
bohoslužbách obětovaných za naše děti  a vnoučata, rozhodli jsme se se-
tkávat se při slavení mše svaté pravidelně každý měsíc, včetně prázdnin.  
K nejbližší mši svaté Vás proto zveme v úterý 5. srpna 2008 v 17.00 hodin.                                                        

za MM Lenka Hamplová

PoUŤ do neRATovA. Pojeďte s námi na POUŤ. V pátek 15. srpna Vás 
zveme na poutní zájezd, při kterém společně oslavíme Slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie v netradičním prostředí poutního místa Neratov. Přihlášky přijímá a bližší in-
formace 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 16 hodin z Valové, cena 100 Kč 
splatná v autobuse.
P.S. Na barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, po požáru na konci války a následné 
„péči“ v období totality, byl vydán demoliční výměr. V současné době se o záchranu 
památky snaží Občanské sdružení Neratov.                                                  Josef Klimek

SvÁToST SmíŘení v pátek 1. srpna v kostele sv Bartoloměje od 16 hod. P. Jindřich Peřina

Ohlášky
V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze budou sezdáni v sobotu 2. srpna
Florian Andreas Götz z mnichova a michaela Johnová ze zábřeha.

Přejeme hojnost Božího požehnání. 

červenovodsko červenovodsko

Sbírky z neděle 20. července: Červená Voda 325; Jakubovice 255; Písařov (pouť)  
6.267 Kč.                                                         Stojanovské Pán Bůh zaplať“. P. Pavel Vágner

PoUŤ v JAnoUŠově Ke SvATÉ Anně, na poděkování za opravu kaple, spojená 
se žehnáním nového obětního stolu a obecní vlajky, bude v neděli 3. srpna v 11 hod. 
Hlavním celebrantem bude biskup Josef Hrdlička. Jste srdečně zváni!
v vzhledem k výše uvedené pouti bude změna nedělních bohoslužeb: mše sv. v Jaku-

bovicích nebude, v Písařově bude v 7.30 hod., v Červené Vodě normálně v 9 hod.
v mše sv. bude v sobotu 2. srpna ve 14.30 hod. v kapli sv. Zdislavy v domově důchod-

ců a v 16.30 hod. v Mlýnickém Dvoře.

FARnoST RUdA nAd moRAvoU vás zve na pouť ke cti sv. vavřince v neděli   
10. srpna s následujícím programem: v 9 hod. mše sv., ve 14 hod. svátostné požehná-
ní a v 15 hod. zahradní slavnost v areálu fary s obvyklým programem + koncert Jožky 
Černého.                                                                                                       P. Pavel Vágner
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farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z 20. července: Lubník 1.140; Tatenice 1.550 (dar na opravu střechy 3.000); 
Hoštejn 4.100; Kosov 470 Kč                       Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl

lUbníK, KoSTel Sv. PeTRA A PAvlA. V rámci roku sv. apoštola 
Pavla bude ve farním kostele v Lubníku možnost získat plnomocné 
odpustky při mši svaté:
v v úterý 29. července v 18.30 hod. 
v v pátek 1. srpna v 17 hod. 

Farnost Hoštejn navštíví v neděli 3. srpna biskup Josef Hrdlička. bude celebrantem 
mše svaté v 8.30 hod. Návštěva otce biskupa přinese tyto změny mší svatých:
v Kosov – mše s nedělní platností v sobotu 2. srpna v 17 hod
v Tatenice – mše svatá s nedělí platností v sobotu 2. srpna v 18.30 hod.
 (v neděli nebudou v těchto kostelích mše svaté slaveny)
v Lubník – mše svatá v neděli 3. srpna v 10.30 hod. 

PoděKovÁní. OPRAVA STŘECHY KOSTELA V TATENICI byla dokončena. Při 
této příležitosti znovu děkuji všem, kteří s opravou jakkoliv pomohli.  . Jaroslav Přibyl

postřelmovsko        postřelmovsko

v Tento týden bude první pátek měsíce srpna, jako vždy bude adorace a příležitost 
ke svátosti smíření: ve středu v Leštině od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 
a v pátek v Postřelmově od 15.30 hod.

v Sobota 2. srpna je první v měsíci. Mariánská bohoslužba a mše svatá ke cti Panny 
Marie bude v Postřelmově od 8.00 hod.

v v sobotu 2. srpna ve 13 hod.bude v lesnici mše svatá a svěcení praporu hasičského 
sboru.

v neděle 3. srpna je první v měsíci, proto jsou mimořádné sbírky v Lesnici (minule 
2028 Kč), Chromči (minule 2100 Kč) a Sudkově (minule 1397 Kč). Všem dárcům ať 
odplatí Pán jejich štědrost.                                                                    P. Vladimír Jahn

Ohlášky
V sobotu 26. července v 11. hod.

byli sezdáni v chrámu sv. Vavřince v Rudě nad Moravou
pan Tomáš Pospíšil z Hostic a slečna Jitka Knápková z lesnice. 

Novomanželům gratulujeme a přejeme hojnost Božího požehnání

mohelnicko        mohelnicko        mohelnicko

Sbírky z neděle 20. července: Mohelnice 5.073; Úsov 1.405; Studená Loučka 591 Kč.                                                                    
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

štítecko        štítecko        štítecko

Sbírky z neděle 20. července: Štíty 2.890; Cotkytle 970; Horní Studénky 1.200Kč.                                                                
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek
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Učící se církev – STAvbA mŠe SvATÉ
 V minulé homilii jsme načrtli celkový přehled meš-
ních obřadů a nyní dospíváme k výkladu jednotlivých je-
jich částí. V nich nejde o náhodně sestavené a posbírané 
modlitby a úkony. Jde o organicky spjatý celek, který je 
podřízen jedinému hledisku a směřuje k jedinému cíli, 
vyvrcholení v nekrvavém zpřítomnění kalvarské Kristovy 
oběti na našich oltářích. 
 Když je celebrující kněz se svými přisluhujícími oble-
čen v liturgická roucha barvy toho daného dne a je i du-
chovně připraven, při zazvonění vstupuje do posvátného 
prostoru chrámu. Věřící se už shromáždili v kostele, zau-
jali svá místa. Postupně vytvářejí jednotu, nejprve vnitř-
ně, neboť všichni přicházejí ze stejného důvodu a ke stej-
nému cíli. Potom také vnějším způsobem, tak, že jednot-
ně vstávají, sedí nebo klečí.
 Zatím, co liturgický průvod kráčí k oltáři, na kůru se 

zpívá vstupní zpěv. Jsou to nejčastěji verše z Písma svatého, nebo písně různých autorů 
k liturgické bohoslužbě určené. V obou případech charakterizují hlavní myšlenku toho 
dne – té neděle, svátku světce nebo jiné liturgické slavnosti. Není-li v kostele pěvecký sbor 
nebo schóla, vstupní zpěv může předčítat sám kněz a navázat na něj stručným úvodem 
z mešního formuláře mše svaté. Úvod může být nahrazen i patřičnou slokou mešní písně, 
opět odpovídající dané liturgické době. Tímto zpěvem se vytváří ona potřebná vnitřní jed-
nota přítomných. 
 Vlastním začátkem mše svaté je příchod kněze do prostoru chrámové lodi. Do ní vchá-
zí s čistou duší a horoucím srdcem, když nejprve poklekl před svatostánkem a Nejsvětěj-
ší svátostí. Teprve tímto okamžikem se shromáždění organicky utváří a je schopno konat 
oběť. Věřící při příchodu kněze povstanou. Není to jen proto, že chtějí prokázat úctu Kris-
tovu knězi. Mnohem spíš tím ukazují, že jsou si vědomi své připravenosti konat posvátný 
obřad. Povstání je zde i znamením jednoty a znamením rozhodnutí „být při tom“ a spolu 
s knězem konat to, co se bude dít, podle náležitých úkonů stanovených liturgickými před-
pisy. Od okamžiku svého příchodu koná kněz svou úlohu – totiž být prostředníkem mezi 
věřícím lidem a Bohem. Proto jeho první úkony jsou pozdrav oltáře a pozdrav shromáž-
děné církevní obce. Oltář představuje Krista. Ne sice jako živé znamení, ale jako symbol. 
Oltář, obětní stůl má být stabilní, nepřenosný. Možno-li mají být do něj zasazeny ostatky 
nějakého světce nebo svatého kříže, trnové koruny Krista Pána a pod. Je to poukaz na po-
čátky křesťanství, kdy se mše svaté konaly v katakombách na hrobech mučedníků, a také 
výraz jednoty a společenství se svatými a s říší nebeskou vůbec.
 Zatímco se zpívá vstupní antifona, odchází kněz na své předsednické místo a po skonče-
ní zpěvu povstává, znamená se svatým křížem a lid se svým amen poprvé připojuje ke své-
mu knězi. Znamení kříže je nám připomínkou oběti – té na kříži, ale i té, která bude násle-
dovat, k níž se lid právě sešel. Žehnání křížem je také připomínkou křtu, který byl udělen 
ve jménu Nejsvětější Trojice, a který nám umožnil, že jsme schopni mít účast na svatých 
tajemstvích. Nato pozdravuje kněz shromážděné věřící. Jsou tři formule, ale může použít 
i formuli vlastní  a několika slovy uvést mešní formulář dne... Lid vždy odpovídá: „I s te-
bou“. Zahajovací obřad spojuje kněze a věřící. Připomíná oběma, že náleží k sobě, a že to 
nemá být jen při mši svaté, nýbrž v každodenním životě, v jeho starostech i radostech. 



5

 K tak svatému dění, jakým je mše svatá, musíme přistupovat pokorně a očištěni. Pro-
to zařazení vyznání hříchů na začátku mše svaté je zcela logické. Nejprve je třeba se sou-
středit. Proto kněz pronáší výzvu ke zpytování svědomí. Po výzvě setrvají všichni v tichém 
zpytování. Máme si hluboce a upřímně promyslet své skutky od poslední svaté oběti, nej-
častěji od minulé neděle. Ticho je důležité k poznání našeho skutečného stavu, k sou-
středění a očištění – zvláště proto, že většinu týdne žijeme ve světě, který na nás doléhá 
množstvím vjemů a hlukem. Je opět několik způsobů vyznání hříchů. Při prvním z nich se 
vyznáváme nejen z toho, co jsme udělali, ale i z toho, co jsme neudělali, ale měli vykonat. 
Tím nás naše bohoslužba vede k aktivní činnosti. Vyznání s námi koná i kněz. On není 
nad lidem Božím vyvýšen, vždyť i on je člověk, který je tedy hříchu podroben, a i v tom je 
spolu s ostatními věřícími, a spolu s nimi hledá očistu od vin. Všem se jí dostává rozhřeše-
ním, které kněz pronáší. Není to ovšem svátostné rozhřešení, stejné jako ve svátosti smí-
ření. Je to svátostina. Přijímáme-li ji s opravdovou lítostí a předsevzetím, dostává se nám 
odpuštění lehkých hříchů. 
 Zahledět se do svého nitra, přiznat si své selhání, svou vinu nebo hřích, je dnešnímu 
člověku cizí, ale po lítosti ho osvobozuje a prospívá i celé společnosti.   P. Antonín Pospíšil

zvonY PRo KATedRÁlU
V pátek, 18. července 2008 byly v ně-
meckém Pasově, firmou Perner, odli-
ty dva zvony pro katedrálu sv. Václava 
v Olomouci, nazvané Panna Maria Sva-
tohostýnská, vážící přes 4 tuny a Jan 
Pavel II., který váží více jak 1 tunu. 
Nápis „J. Perner anno Domini 1600“, 
nese už jeden zvon u Karlových Varů. 
V roce 1760 založil syn plzeňské rodi-
ny Pernerů zvonařství v Českých Bu-
dějovicích. Po zmatcích druhé světové 
války a odsunu, vybudoval Rudolf Per-
ner v Pasově novou firmu. Firma Rudolf Perner, vedená dnes vnukem vyhoštěného mis-
tra pokračuje podle stejných tradičních pravidel řemeslného zvonařského umění dodnes 
a šíří věhlas po celém světě. Pobočka firmy byla zřízena opět v Českých Budějovicích.
Byli jsme při odlévání a zažili jsme napětí při zahřívání zvonoviny,( 78% mědi a 22% cínu) 
na teplotu 1.200°C. Po chvíli ztišení nastala společná modlitba Otče náš a Zdrávas Maria 
v němčině a češtině a požehnání P. Bohumírem Vitáskem – dómským farářem. Následo-
valo „propíchnutí“ pece a žhavý kov se vyzděnými kanálky rozléval do několika otvorů, 
vedoucích do zvonových forem, které byly několik měsíců pečlivě modelovány. Vzruše-
ní neskrýval akad. soch. Otmar Oliva, který  se spolu se svým synem podílel na výzdobě 
a popisu zvonů. Vše bylo pečlivě promyšleno, spočítáno. Nezbyla žádná zvonovina, ladě-
ní a čistota oktávy je v toleranci 1/16 půltónu. Zvony ve čtyřmetrové hloubce budou měsíc 
zrát - chladnout, než budou vyzvednuty k povrchovému očistění. Žádná magie. Poctivá 
řemeslná práce celého týmu, důvěra v Boží požehnání s pokorou, kterou prožíváme každý 
pátek, když nepřestáváme žasnout nad odhodláním Ježíše Krista spasit celé lidstvo. A fir-
ma po generace odlévá zvony do celého světa výhradně v pátek.
Těšíme se na svátek sv. Václava, 28. září, kdy zvony požehná v olomoucké katedrále otec 
arcibiskup Jan Graubner.                                                                  Zvoníci od sv. Bartoloměje
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CURRiCUlUm viTAe novÉHo zÁbŘeŽSKÉHo KAPlAnA. 
Milí čtenáři, jistě jste si všimli změny, která nám pra-
videlně nastává při příležitosti červencových změn 
ustanovení kněží a jáhnů ve farnostech. V letošním 
roce byl poslán otcem arcibiskupem do farnosti Zá-
břeh kaplan Ing. Mgr. Jindřich Peřina, se kterým vám 
nyní přinášíme zajímavý rozhovor. 
můžete se nám na úvod představit, říci něco o sobě, 
o vaší rodině a odkud pocházíte?
Jmenuji se Jindřich Peřina a pocházím z malé obce 
nedaleko Olomouce, z  Dubu nad Moravou. Je to ves-
nice, která má přibližně 750 obyvatel a je známá pře-

devším nádherným barokním poutním chrámem, který je zdaleka viditelnou dominan-
tou celé Hané. Je mi 32 roků, pocházím ze sedmi dětí a jsem ze sourozenců nejmladší. 
Maminka i tatínek jsou již delší dobu v důchodu. Možná vás překvapí množství dětí, ze 
kterého pocházím, protože v dnešní době je takto početná rodina spíše výjimkou. Nej-
starším sourozencem je bratr Karel, který je o 12 roků starší než já. Dalšími v pořadí jsou 
bratři Petr, Mirek, sestra Hana, a bratři Josef a Pavel. V současné době jsem osminásob-
ným strýcem a jednou dokonce i šťastným prastrýcem. Situace v naší rodině se obrátila 
a poměr mezi mužskou a ženskou populací vyhrává něžné pohlaví, protože mám 6 neteří,  
2 synovce a 1 prasynovce.
Jak jste prožil období, které předcházelo vašemu rozhodnutí vstoupit do semináře?
Už od dětství byla mým velkým koníčkem železnice, a proto jsem se rozhodl pokračovat 
ve vzdělání na střední průmyslové škole v Šumperku. Chtěl jsem se stát výpravčím a tím 
se měl splnit můj velký životní sen. Protože mi studium docela šlo a chtěl jsem se dále 
vzdělávat v oboru, rozhodl jsem se, po úspěšném složení maturitní zkoušky, přihlásit na 
VŠ dopravní do Pardubic. Má volba byla velkým krokem do neznáma, a to nejen proto, že 
jsem ve výchovně vzdělávacím procesu pokročil o stupeň výše, ale také proto, že po roz-
dělení naší republiky začala fungovat Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích prv-
ním rokem. Studium jsem ukončil v roce 1998 úspěšným absolvováním státní závěrečné 
zkoušky. Další rok jsem trávil v „zeleném prostředí“, když jsem si odpykával dvanácti-
měsíční vojenskou službu v chrudimských kasárnách. Na vojnu mám spoustu dobrých 
vzpomínek. Jako voják jsem se mohl zúčastnit mezinárodní vojenské pouti v Lurdech a za 
zmínku stojí i šest seskoků  padákem. Naštěstí pro mě se padák vždycky zdárně otevřel.
Kdo vás nejvíce ovlivnil pro volbu duchovního stavu?
Hned na úvod bych upřesnil, že každé povolání je především dílem Božím a mnohdy bývá 
složité rozplést nitky Božího vedení. Na prvním místě bych rád zmínil věřící maminku, 
která mě už od ranného dětství vedla k víře. Velmi výrazně mé rozhodnutí vstoupit do se-
mináře ovlivnilo setkání se Sv. otcem Janem Pavlem II. v Olomouci v roce 1995. Měl jsem 
rovněž štěstí na střetnutí s dobrými kněžskými vzory a to především s otcem Cyrilem Vr-
bíkem, který přes 20 let působil v naší farnosti a nesmazatelně se zapsal do srdcí stovek 
lidí.
narazil jste během své duchovní formace na některé závažné překážky?
Jednou z nejtěžších překážek byl nesouhlas mého tatínka s rozhodnutím odevzdat svůj 
život zcela Kristu. Jeho odmítavý postoj se však postupem času díky působení modliteb 
výrazně změnil a zažil jsem velkou radost, když byl přítomen v první lavici mému jáhen-
skému a později kněžskému svěcení.



7

Jaký byl váš život v semináři a na fakultě?
Seminář byl pro mě místem blízkého setkání s Bohem a s lidmi. Samozřejmě, že to nebyly 
jen okamžiky úspěchů a radosti, ale také přicházely okamžiky proher a smutku. To
všechno však k pravému životu patří a dělá život krásným a zajímavým. Zvláště rád vzpo-
mínám na víkendové rekolekce (duchovní cvičení), při kterých člověk nabíral novou du-
chovní energii.
Co si odnášíte ze svého dvouletého působení v Přerově?
Jsem moc rád, že jsem mohl vykonávat jáhenskou a později kaplanskou službu ve farnosti 
Přerov. Přestože v tomto městě navštěvuje pravidelné bohoslužby zhruba jen 2 % věřících, 
je to velmi živá farnost, ve které se realizuje pestrá škála nejrůznějších aktivit pro různé 
věkové skupiny. Vyjmenovat všechny by trvalo dlouho, zmíním alespoň ty nejzajímavější. 
Každoročně se koná akce „S tebou mě baví svět“, při které jezdí tatínci na víkend se svý-
mi dětmi a v tomto společenství prožívají bez maminkovského dohledu nevšední zážitky. 
Další zajímavou aktivitou je akce „Ženy sobě“, během které jedou pro změnu na společný 
víkend jen matky bez manželů a dětí. O víkendu si mohou odpočinout od běžných staros-
tí a volný čas věnovat modlitbě a rekreaci. Velmi užitečné bylo rovněž pravidelné setkává-
ní při sobotním florbale, kde se postupně střídali otcové, matky a děti. Běžné bylo setká-
vání rodin v menších společenstvích nebo „Modlitby matek“. Všechny tyto akce pomáha-
ly k uvědomění, že víru nelze žít jen uvnitř kostela, ale že je třeba integrovat ji do všech 
složek života. Další předností byla skutečnost, že se tyto akce naučili organizovat farníci 
sami, bez pomoci duchovních.
Jaké máte koníčky a záliby?
Mou velikou zálibou zůstává stále železnice a také se věnuji sportu. Pokud mám být kon-
krétní, tak rád jezdím na kole, hraji florbal, plavu a docela obstojně zvládám kroket. Ve 
volných chvílích si rád poslechnu křesťanskou muziku a radost mi udělá i pěkná lidová 
píseň.
A co by jste chtěl vzkázat čtenářům?
Těším se na práci pro vás a zároveň na společnou práci s vámi. Bůh nám dává příležitost 
se setkat a společným úsilím urazit velký kus cesty směrem k nebi. Bylo by škoda tuto šan-
ci nevyužít. Prosím vás o modlitbu nejen za sebe, ale také za všechny duchovní působící 
v zábřežském děkanátu.                                                             P. Jindřich Peřina a redakce FI

farnosti loštice a moravičany

liturgická památka sv. mARTY, patronky hospodyněk  
(úterý 29.7.)  
Příběh k zamyšlení a k motivaci: Jednoho rána přivedl profe-
sor kardiologie své studenty do anatomické laboratoře. Uka-
zoval jim v rámci výuky různé lidské orgány. Mezi nimi bylo 
i jedno neobvykle velké srdce. Pan profesor položil studen-
tům otázku, zda vědí, kdo asi měl takové srdce. Mínil tím 
chorobu, na kterou ona osoba zemřela. „Myslím, že to vím,“ 
odpověděl jeden student s vážnou tváří. „To bylo srdce něja-
ké matky. „ 
ZKUSME V TOMTO TÝDNU PODĚKOVAT TĚM, KTERÉ 
NÁM VAŘÍ, PEROU, ŽEHLÍ, UKLÍZEJÍ, ČTOU NAŠE PŘÁ-
NÍ Z OČÍ. Za to nepochopitelně „velké“ srdce si to právem za-
slouží!                                                             P. Pavel Kavec CM
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Sbírky z neděle 20. července: Zábřeh 9.390; Jedlí 1.500; Svébohov3.000; Klášterec 
2.770; Zvole 3.870 Kč.  DARY: ze Zábřeha na Haiti 200, na potřeby farnosti 1.000 Kč. 
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                                   P. František Eliáš

vARHAnní mARATÓn 2008.
Stejně jako v loňském roce, uskuteční se v kostele sv. Bartolo-
měje v Zábřeze a v dalších kostelích v okolí, oslava hudby a zvu-
ku varhan neboli „Varhanní maratón“. Do Zábřehu přijedou 
„Varhaníci on-line“ z různých částí naší vlasti. 
v sobotu 9. srpna zahrají v kostele sv. bartoloměje od 14.30 
hod. na „minikoncertu“, který bude pozvánkou a „ochutnáv-
kou“ před slavnostním večerním koncertem v 19 hodin. 
Druhý den, v neděli 10. srpna, doprovodí liturgii v kostelích 
a zahrají při odpoledním požehnání od 14.30 hodin v kostele sv. 
Bartoloměje v Zábřeze.

KoSTel Sv. JAnA A PAvlA v PobUČí
Jak jsem již informoval, podařilo se nám společnými silami za-
chránit kostel v Pobučí. Minulý týden jsme obdrželi závěrečnou 
zprávu a protokol o provedeném zajištění stavby. Součástí byla 
také faktura s celkovou částkou 381.936 Kč. Práce byly původně 
rozvrženy do tří etap podle důležitosti a finančních prostředků. 
Nakonec byly jednotlivé etapy provedeny součastně, a to z důvo-
dů celistvého zajištění stavby, úspory financí, ale také naší prá-
ce (bourání, odvoz, znovu přivezení a opětovné stavění lešení…). 
Z vlastních zdrojů jsme byli schopni zaplatit 153.000 Kč, chybějící 
peníze jsme vyřešili půjčkou.
Stavba je po letech opět bezpečná, ale pro potřeby farnosti zatím 

stále nevyhovující. Dle slov farníků, by lidé uvítali, kdyby bylo možné sloužit v kostele 
mši svatou alespoň o pouti na svátek sv. Jana a Pavla a o pohřbech. K tomu je zapotřebí 
provést kompletní úklid kostela a odstranění alespoň jedné řady lavic, které jsou silně 
napadeny dřevokaznou houbou a hmyzem. Z důvodu vlhkosti zdiva je potřebné také 
otlouci betonový sokl a provést obvodovou drenáž. Za tímto účelem začneme v nej-
bližších dnech organizovat brigády. Prosím i nadále o vstřícnost a ochotu pomoci.

Mgr. L. Diblík – technický administrátor děkanátu

lA SAleTTe -14. – 22. srpna 2008 – lAST minUTe. vzhle-
dem k tomu, že se někteří poutníci odhlásili z důvodu nemo-
ci své, nebo svých blízkých, máme ještě několik málo volných 
míst. Pokud se rozhodnete jet s námi, dejte vědět co nejdří-
ve. Ubytování v pokojích. Cena za dopravu, ubytování, polo-
penzi (snídaně a večeře) a pojištění 6.500 Kč. Zájemci se mo-
hou hlásit ve farní kanceláři, případně na tel. 583 414 531, 731626509 nebo na mailu  
rkfzab@rps.cz. odjezd ze zábřeha ve čtvrtek 14. srpna v 17 hod. z valové, návrat v pá-
tek 22. srpna ve večerních hodinách.                                                    Hana  Lexmanová


