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Ročník XV. 

číslo 37
SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

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

Bože, tys chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna; 
dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, 
a doveď i nás do slávy vzkříšení. 
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.

Slova sv. Pavla 
z listu Korinťanům: 
„Slovo o kříži je pošetilostí 
pro ty, kdo hynou. 
Pro ty však, 
kdo docházejí spásy, 
to je pro nás, 
je mocí Boží.“ 

(1 Kor 1,18)

ŽALM 78   Nezapomínejte na Boží skutky!
1: Nm 21,4b-9                                     2: Flp 2,6-11                              Ev: Jan 3,13-17 
Ordinárium: latinské č. 509        příště Olejníkovo č. 502
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 15. září  Památka Panny Marie Bolestné
Úterý 16. září  Památka sv. Ludmily, mučednice
Sobota 20. září Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona

ŠUBRTOVA KAPLIČKA – SVÁTEK PANNY MARIE BOLESTÉ 
V pondělí 15. září v 17 hod. se sejdeme ke mši svaté, slavené ke cti 
Panny Marie u Šubrtovy kapličky.                             P. František Eliáš

ČLENSKÁ SCHŮZE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SV. BARBO-
RA ZÁBŘEH. Srdečně zveme každého, kdo se chce aktivně zapo-
jit do obnovy chrámu sv. Barbory v Zábřeze, na výroční členskou 
schůzi občanského sdružení Sv. Barbora Zábřeh, která se uskuteč-
ní v pondělí 15. září v 18 hodin v Katolickém domě. 

 Mgr. et Mgr. František John, místopředseda sdružení 

SETKÁNÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 17. září. Mši sva-
tou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ proběhnou letos v mikroregionu 
Zábřežsko o víkendu 20. a 21. září. Díky ochotě řady majitelů pa-
mátkových objektů, mezi které patří veřejnoprávní instituce, círk-
ve i soukromé právnické a fyzické osoby, se daří počet zpřístupně-
ných památek a nabídku pro místní a turisty každoročně zvyšovat. 
Lokálním garantem je skautské středisko Skalička. Letošní novin-
kou bude hrad Zábřeh, který otevře veřejnosti své nádvoří. Památky: hrad Zá-
břeh, kostel Církve československé husitské u Sázavy, farní kostel sv. Bartoloměje 
s Farním muzeem ve věži, fi liální kostel sv. Barbory (umožní-li to opravy), Šubrto-
va kaplička, zámek Skalička a renesanční tvrz v Nemili (část Filipov) budou ote-
vřeny v sobotu od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 do 
12.00 hod. Jen v sobotu od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. bude otevřeno 
Muzeum Zábřeh v Domě Pod Podloubím (vstup zdarma), v neděli pak ve stejných 
hodinách renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově. Poznávání kul-
turního dědictví zpříjemní sborník obsahující historii otevřených památek, který 
obdrží návštěvníci zdarma. Pro ty návštěvníky, kteří navštíví všechny v Zábřeze 
otevřené památky, bude již tradičně připraven pamětní list, který bude vydáván 
ve věži kostela sv. Bartoloměje.  Mgr. et Mgr. František John

HLINÍKEM PROTI CHUDOBĚ. Minulé pondělí skončila platnost poslední halé-
řové mince v Česku, padesátníků. Asi každému z nás však zbylo několik mincí, 
s nimiž se nevyplatí chodit na výměnu do banky. Zvoníci od sv. Bartoloměje pro-
to vyhlašují sbírku neplatných padesátihaléřových mincí. Mince můžete dávat do 
označené kasičky uprostřed kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze nebo do objemné 
lahve v prodejně Ledňáček naproti kostelu. Výtěžek sbírky poputuje dílem na mi-
sijní projekty, do nichž je zapojena zábřežská farnost, dílem na nutné opravy na 
věži a půdě farního kostela.    Petr Krňávek
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 KATOLICKÝ DŮM 
 Pojeďte s námi na POUŤ. Na autobusový zájezd připravovaný na sobotu 20. září, 

je ještě několik volných míst. V krátkosti připomínám, že cílem naší cesty je Stará Bo-
leslav – poutní místo s Palladiem země České a místo mučednické smrti sv. Václava 
a Brandýs nad Labem – místo spojené se životem blahoslaveného Karla I. Přihlášky na 
kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. 
míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd ve 4 hodiny z Valové, předpokládaný 
návrat kolem 19. hodiny, cena 550 Kč (jízdné, průvodcovská služba, vstupné) splatná 
v autobuse.

 PODZIMNÍ VÝSTAVA. Na závěr měsíce září připravuje Spolek Metoděj Zábřeh 
výstavu s tématikou podzimu. Pokud se rádi veřejnosti pochlubíte květinami, zeleni-
nou, či ovocem, které Vám dozrává na zahrádce, přihlaste prosím, svoje exponáty do 
26. 9. u pana Josefa Klimka – tel. 583 412 108, mob. 731 465 717 e-mail spolek.meto-
dej@tiscali.cz. Uvítáme rovněž vazby, výšivky, či jiné výrobky, které pomohou navo-
dit podzimní atmosféru výstavy. Exponáty s největším počtem obdržených návštěvnic-
kých hlasů budou oceněny.

 GOOD BYE LÉTO – taneční discoshow, Mladí křesťanští demokraté a Spolek Me-
toděj Zábřeh vás zvou na taneční zábavu, která se uskuteční v pátek 26. září 2008. Za-
čátek ve 20.00 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Vstupné: prvních 30 min. vstup 
zdarma, poté 30 Kč. Hrají Dj FIBYC a kapela 380V. V průběhu večera vystoupí taneční 
skupina AVANTI. Občerstvení zajištěno. Po skončení akce možnost přespání v Katolic-
kém domě. Případné dotazy na mkdzabreh@atlas.cz.

Srdečně zvou pořadatelé. Za MKD Zábřeh Petr Bartoš a Marek Ryšavý
 SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK. Zveme všechny malé i velké ke společnému 

prožití svátečních chvil o slavnosti sv. Václava. V neděli 28. září od 13. hodin vám kro-
mě tradiční „chuťovky“, podle které jsme naši akci nazvali, burčáku a bohatého občer-
stvení všeho druhu nabídneme i bohatou tombolu a příjemné melodie v podání dvojice 
Vašek a Petr. V průběhu celé slavnosti můžete navštívit i výstavu s podzimní tématikou 
a svými hlasy podpořit nejzajímavější exponáty. Slavnost pak vyvrcholí v podvečerních 
hodinách vyhlášením nejúspěšnějších exponátů výstavy.

 Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

FARNOST SVÉBOHOV       FARNOST SVÉBOHOV

 POUŤ KE KAPLIČCE PANNY MARIE LA SALETTSKÉ. Desetileté výročí posvěce-
ní kapličky Panny Marie La Salettské (3. října 1998) si můžeme připomenout v sobotu 
20. září při mši svaté, kterou bude v 18 hod. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie celebrovat P. Milan Palkovič. Po skončení mše svaté půjdeme průvodem ke kaplič-
ce, kde bude krátká pobožnost. Všichni jste srdečně zváni, zvláště poutníci La Salett-
ští.

 POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI SV. VÁCLAVA VE VÁCLAVOVĚ bude v neděli 28. 
září v 10.30 hod. 

 DRAKIÁDA 2008. Tátové, děti, mládeži a všichni příznivci dobré nálady 
– už stavíte draky? Svébohovská DRAKIÁDA se blíží! Pozor na datum koná-
ní – 12. října 2008! Podrobnosti později.     Pastorační rada farnosti Svébohov
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – EUCHARISTICKÁ MODLITBA III.
 Pozdvihováním kalicha s Nejsvětější Krví Kristovou konči-
la minulá část eucharistické modlitby. Po pozdvihování kalicha 
následuje aklamace, která je novým prvkem v římské liturgii, 
veřejný projev souhlasu po proměňování, který známe ve třech 
formách: „Tvou smrt zvěstujeme....“, „Kdykoliv jíme tento chléb....“, 
„Zachraň nás svým křížem....“. Je to snaha projevit víru v Kristovo 
umučení a vzkříšení a posílit se v naději, že eucharistií se nejlé-
pe připravíme na příchod Krista na konci času, neboť Církev je 
lid putující do věčného domova. 
 Před přijímáním následuje opět epikléze (přivolání) „...a v po-
koře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristo-
vě, shromáždí a sjednotí Duch svatý.“ (II. euch. Modlitba) Užití dvou 
oddělených epiklézí (před proměňováním a přijímáním) nám dává poznat Ducha sva-
tého jako činitele nového stvoření, jež dovršuje tajemství eucharistie.
 Vždy bylo touhou věřících shromáždit k oběti Kristově všechny ty, na které zvláště 
vzpomínáme. Ve starých dobách tato touha vrcholila v těch částech mše svaté, kdy se 
dovršovala svátostná oběť, tedy v blízkosti proměňování. Tehdy se také četla dypticha – 
tabulky, na nichž byla napsána jména vzpomínaných. Dnes jsou to tak zvané „přímlu-
vy“. (Tato dypticha byla tak důležitá, že vyškrtnout dyptich, se rovnalo vyloučení z círk-
ve.) Myslíce na živé i zemřelé, na ty, kteří nás předešli na věčnost, i na ty, kteří jdou k cíli 
spolu s námi, myslíme na jednotu tajemného těla Kristova, na Církev putující, i na Cír-
kev trpící, ano i na Církev vítěznou, která se zpečeťuje účastí na jediné oběti. 
 Přímluvami v eucharistické modlitbě se vyjadřuje, že se eucharistie slaví ve spole-
čenství s celou Církví, jak „nebeskou“ (prosby o přímluvu svatých), tak „pozemskou“ 
(prosby za papeže, biskupy a pod.) Oběť přinášíme za Církev, za všechny její členy, živé 
i mrtvé, kteří jsou povoláni k účasti na vykoupení a spáse, získané Kristovým tělem 
a krví. 
 Každá z našich čtyř eucharistických modliteb (kánonů) je uzavřena slavnostním 
zvolání kněze: „Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, bože Otče všemo-
houcí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.“ Tím v několika slovech shr-
nujeme všechnu chválu eucharistické modlitby, takto závěrečná doxologie přejímá opět 
vzestupnou linii chvály, vyjádřenou na začátku eucharistické modlitby prefací. Nyní 
má být oslava Boha, díků-činění, eucharistie, dokončena. 
 Protože Otec byl jen skrze Krista činný jako dárce života a posvěcení, může se naše 
eucharistie dokončovat jen skrze téhož Pána Ježíše Krista ke slávě Otce, ale i s ním, naší 
hlavou a v něm, neboť jako vinné ratolesti jsou částí kmene, jsme i my údy vtaženými 
do oběti Krista. Oběť s ním však není našim dílem, je způsobena Duchem svatým, pro-
to se v závěru výslovně jmenuje: „Naše oběť se koná ve společenství vybudovaném Du-
chem svatým, jímž se shromáždění kolem oltáře stává Církví. Církev obětuje v Duchu 
svatém neposkvrněnou oběť Otci.“
 Poslední slovo eucharistické modlitby však patří jen lidu; je jím potvrzující „Amen“, 
jímž chce shromážděná obec vyjádřit, že všechna chvála a obětování, které v eucharis-
tické modlitbě uskutečnil její představený – kněz – je také její chválou a obětí a proto 
s ní souhlasí.   P. Antonín Pospíšil
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 ZaMlada
Milí přátelé,
právě držíte v rukou novou přílohu Farních informací – ZaMlada (Zábřežská Mládež), kte-
rá se věnuje aktivitám této skupiny mladých lidí, nicméně si ji může přečíst každý. Tato 
příloha bude vycházet po dobu školního roku každou druhou neděli v měsíci. Vydávají ji 
animátoři zábřežského děkanátu. 
 Co v tomto prvním čísle najdete? První dvoustrana je věnována největším akcím tohoto 
léta. Byly to Světové dny mládeže v Sydney, kterých jsem se osobně zúčastnil. Každý se tam 
dostat nemohl, proto ve stejné době proběhlo Československé setkání na Velehradě – Ac-
tiv8. Přinášíme vám ohlas i z tohoto setkání. Pokračujeme informacemi o kurzu Animátor 
a seznamem akcí připravovaných na měsíc září a říjen.
 Jak vidíte, příloha nemá žádné poznávací znamení, jako kdyby byla bez života. Chtělo  
by to  nějaké logo, prostě nějaký obrázek,  piktogram,  podle  kterého  by  si  člověk řekl 
„Á příloha“ a už by se nemusel dívat na nadpis, ale mohl by se rovnou začíst a hltat strán-
ku po stránce. My animátoři jsme si s tím sami lámali hlavu, nakonec jsme se dohodli, že 
to necháme na vás čtenářích!!! A proto vyhlašujeme „Soutěž o logo přílohy ZaMlada!!!“ Své 
návrhy zasílejte na e-mailovou adresu: redakcezamlada@seznam.cz. Výherce obdrží DVD 
ze setkání Activ8 na Velehradě a WYD Sydney. Takže se máte na co těšit. Uzávěrka soutě-
že bude do 30.9.2008. Doufám, že jste do nového školního roku vyšli tou „pravou“ nohou. 
I když pozdě, ale přece – přeji vám všem školní rok plný úspěchů a radosti. Ať nad vámi ve 

všem dobrém, co činíte 
bdí Pán Ježíš spolu se svo-
jí, ale i s naší maminkou 
Pannou Marií. 
 Pavel Walter 

Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 1
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WYD08 – SYDNEY 2008
 Přiletěli jsme 10. srpna dopoledne jako poslední česká sku-
pina do Melbourne. Po večerní mši se nás přátelsky ujali dva 
starší manželé. V jejich domě jsme se ubytovali a bydleli po 
celou dobu diecézních dnů v Melbourne. Se mnou tam byli 
ještě dva Češi – Mirek a Jirka. Další den po Adoraci a taneč-
ním vystoupení domorodých obyvatel Austrálie, jsme se vydali 
do města. Podívali jsme se do katedrály sv. Pavla a sv. Patrika 
a pak jsme pomalým pochodem došli až k fotbalovému stadi-
onu „Telstra Dome“, kde se konala zahajovací mše diecézních dnů diecéze Mel-
bourne. Koncelebrovalo kolem jednoho tisíce kněží a k vidění bylo asi tři sta bis-
kupů. Hlavním celebrantem byl melbournský arcibiskup Mons. Demis J. Hart. Ve 
své promluvě nás vyzval, abychom ukázali světu lásku a pravdu. Pro mě samého, 
už bylo velkým zážitkem, že jsme se sjeli z mnoha koutů světa a slavili jsme mši 
v anglickém jazyce a tím vyjádřili stejnou víru. Bylo nás kolem dvou set tisíc. To 
bylo úžasné. 
 Další den jsme prožili v Healesville Sanctuary, což je zoo park v oblasti Mel-
bourne. K vidění jsou pouze zvířata z Austrálie a Oceánie. Samozřejmě jsme vi-
děli klokana, medvídka koalu a psa dingo, ale byla tam také spousta ptáků, které 
ani v našich zoologických zahradách nepotkáte. Nejvíce nás však mrzelo, že jsme 
neviděli tasmánského čerta, který se před zimou schoval. Po návštěvě zooparku 
jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna jela zpátky do města a s druhou jsem za-
mířil do české katolické komunity - Šumava. Zde se nás ujali moc hodní lidé, kteří 
nám nabídli malé pohoštění. Podívali jsme se po okolí. Nejvíce mě zaujaly boro-
vice mezi tradičními australskými blahovičníky. Kolem šesté hodiny jsme každý 
našli svoje místo v místní kapli a prožili společnou eucharistii s Pánem Ježíšem. 
Celebroval ji Mons. Jiří Paďour, který v promluvě poukázal na pšeničná zrna, kte-
rá nemusí vždy padnout na úrodnou půdu a hlavně vyzdvihl Boha jako našeho 
Otce, Tatínka. Proto bychom se neměli modlit modlitbu Páně ledabyle, ale nao-
pak co nejvroucněji. V této komunitě působí kněz českého původu – otec Aurel, 
který má kolem devadesáti let a mě osobně překvapil svoji vitalitou. Po mši jsme 

ještě povečeřeli, povykládali s český-
mi emigranty o životě v Austrálii, za-
zpívali české lidovky, nakonec došlo 
i na poděkování všem hostitelům. 
Společně jsme pak zazpívali česko-
slovenskou hymnu a Svatováclavský 
chorál a rozjeli se zpátky do „svých 
farností“. V neděli ráno v naší far-
nosti proběhla anglicko-česká mše. 
Jen na vysvětlenou. Vše probíhalo 
v angličtině, kromě důležitých zpěvů 

Melbourne
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(Pane smiluj se, Sláva,Věřím, Svatý). Hned jak proběhla mše, následovalo „barbe-
cue”, což je hostina se spoustou jídla. Odpoledne jsme strávili v australských rodi-
nách. My jsme zašli do parku v centru Melbourne a bylo tam tak krásně a tak čis-
to, až oči přecházely. Po společné večeři jsme zasedli k různým hudebním nástro-
jům. Naše hostitelská rodina jich měla opravdu požehnaně, protože manželé byli 
profesionální hudebníci. Hráli jsme na střídačku české a australské písně. Nejvíce 
se jim líbila píseň od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Krávy, krávy jak si vlast-
ně povídáte“, protože u „bůbůbů“ se mohli klidně přidat všichni.  
Příští den ráno jsme vstávali kolem třetí hodiny, protože o půl páté pro nás přije-
ly do naší farnosti autobusy, které nás odvezly před katolickou univerzitu. Tady 
jsme čekali na další autobusy, které nás odvezly do Sydney. Zatím jsme vyskládali 
svá zavazadla na tři hromady podle toho, v jaké farnosti máme bydlet. Zavazadla 
se vezla zvláštními kamiony. Bohužel, chyby v lidské organizaci se vždy najdou. 
Čekali jsme dlouhých pět hodin na první autobus do Sydney. Abychom nezmrzli, 
tak se zpívalo, cvičilo a povídalo. Pokračování příště.  Pavel Walter  
  

ACTIV8 – VELEHRAD 2008
 Současně se světovými dny mládeže v Australské Sydney 
se o prázdninách 17.-20.7.2008 konalo setkání české a sloven-
ské mládeže na Velehradě, kde se sešlo až 7200 mladých. Do-
razili jsme (do Starého Města u Uherského Hradiště) v pátek 
ráno a čekala nás dlouhá cesta na Velehrad, která byla pojata 
formou pěší poutě. Byli jsme ubytování ve stanech na louce za 
bazilikou. Poté proběhla zahajovací mše sv. ve slovenském jazyce a po mši oběd 
v trávě. V pátek večer zazněl benefi ční koncert pro Ukrajinu, na kterém vystou-
pila slovenská skupina „Tretí deň“ a americká skupina „SonicFlood“. Při koncertě 
jsme vyslechli svědectví ze života frontmanna skupiny SonicFlood, a také jsme si 
zatančili. Koncert vynesl obdivuhodných 170 tisíc.
 V sobotu jsme mohli navštívit různé workshopy například na téma okultis-
mus a exorcismus s P. Vojtěchem Kodetem, kterého jsme se zúčastnili právě my. 
Sobotní večer proběhl ve znamení svědectví jak Duch sv. působí v životech lidí. 
Po vigilii si mohl s večerem naložit každý, jak chtěl – zpověď, novokněžské po-

žehnání, adorace, modlitby, odpočinek,… Ve 
dvě hodiny ráno začal přenos mše svaté ze 
Sydney a krátce před jitřní mší svatou, která 
začínala ve čtyři hodiny, nás všechny probral 
krátký deštík – dalo by se říci „budíček sho-
ra.“ Konečné požehnání dostal od kněze kaž-
dý zvlášť a k tomu malý dáreček v podobě pří-
věsku na klíče se svitkem: „Dostanete sílu Du-
cha sv. a budete mi svědky,“ na který také od-
kazuje celý název Activ8. Ale především jsme 
si odnesli velký duchovní zážitek. Spolčo Rájec                               
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KURZ ANIMÁTOR
Vidíš kolem sebe mladé lidi, věřící či hledající, kterých si nikdo nevšímá a chceš pro 
ně, i pro sebe, něco udělat? 
Nelíbí se ti, jak to vypadá ve vašem společenství? 
Chceš znát odpovědi na otázky, se kterými si nevíš rady? 
Chceš zažít výborné společenství? Každým rokem hledá náš děkanát nové spolupra-
covníky pro práci s mládeží ve farnosti. Proto neváhejte a přihlaste se do tohoto kur-
zu. POZOR!!! Kurz je určen pro starší 16ti let. Více informací zjistíte na www.ado.cz/
mladez, nebo u P. Jindřicha Peřiny jindrich.perina@atlas.cz 
 V minulém školním roce dokončili tento kurz někteří z našich animátorů, proto 
skupince, která bydlí pospolu v Rájci bylo zasláno těchto pět otázek. Přečtěte si, co 
odpověděli: 
1. Proč jste se přihlásili do kurzu Animátor?
První podnět padl od otce Františka, který nás nalákal na CSA (celostátní setkání ani-
mátorů) v Litomyšli 2006. A tam už nás navedl na kurz animátora tehdy nový zábřež-
ský kaplan pro mládež P. Pavel Kaška. Na setkání jsme se dozvěděli, že nám „kurz 
animátor“ může pomoci s vedením mládeže, a tak jsme šli do toho! 
2.  Jaká témata jste během dvou let probírali?
Bylo jich opravdu hodně. Například jsme rozebírali Desatero, svátosti a svátostiny, li-
turgii, hru, Bibli, empatii, KKC, modlitbu, o společenství, management času… 
3.  Jak takový víkend probíhal?
Každé setkání začínalo v pátek večerní mší v kapli. Pak byl ještě menší program na 
uvítanou a na pobavení. V sobotu i v neděli jsme začínali ranní modlitbou. Sobotní 
dopoledne bylo ve znamení přednášek a krátké brigády. Po vydatném obědě a pří-
jemné siestě už patřilo odpoledne hrám a spoustě zábavy. Po večerní modlitbě a dob-
ré večeři začal program, který byl v druhém ročníku většinou v našich rukou. Nedělní 
mši svatou jsme slavili se všemi farníky Rajnochovic. Po mši nás čekalo zhodnocení 
celého víkendu, pomoc s úklidem, oběd, loučení s „týmáky“ a rozjezd domů.
4. Jaká tam vládla atmosféra?
Rodinná, přátelská, veselá, meditační, akční, zábavná… prostě super.
5.  Co vám kurz přinesl? (zkušenost nebo co jste se naučili)
Poznali jsme spoustu nových přátel, přiblížili jsme se k Bohu a hlavně jsme získali 
spoustu nových informací a rad jak vést mládež a jak být užitečný ve farnosti.
Na otázky odpovídali Milan Novák, Anežka Johnová a Anička Bartoňová z Rájce

AKCE
Co bude:  19.-21. září - setkání zástupců mládeže v Rajnochovicích
  26.-28. září - Aktiv8 Povelehradské setkání v Rajnochovicích 
 (víc info na http://www.ado.cz/mladez/)

Co se chystá v říjnu:
 Povelehradské setkání našeho děkanátu (promítání fotek, vyprávění zážitků ze 
setkání v Sydney - Pavel Walter, možnost zakoupení DVD ze setkání na Velehradě, 
představení nového kaplana pro mládež P. Jindřicha a zástupců mládeže).
Polovíkendovka pro animátory našeho děkanátu.
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PROBÍHAJÍCÍ A PLÁNOVANÉ OPRAVY KOSTELŮ V DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Již dříve jsem informoval o chystaném zahájení prací na projektu 
nazvaném – „Řešení vstupu do kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie ve Svébohově“. Od té doby proběhlo výběrové řízení na do-
davatelskou stavební fi rmu a také jednání se subdodavatelem, 
který bude provádět kamenické práce. Výběrové řízení vyhrála 
stavební fi rma EKOZIS spol. s.r.o. ze Zábřeha. Jejím subdoda-
vatelem, co se týká provedení kamenických prací, je fi rma Gra-
nit Lipnice s.r.o. Vlastní stavební práce byly zahájeny 29.8. 2008 
(viz. první foto) vybouráním stávajícího schodiště ke hlavnímu 
vchodu do kostela. Poté následoval odvoz navezené vlhké suti, 
vykopání a betonování základů, vyzdění opěrných zídek, polože-
ní drenáže a svislé dilatační folie mezi základový blok a stávající 
objekt, navezení a hutnění štěrku, položení kari sítě. Postaveno 
bylo bednění k betonování schodiště a následně bylo provede-

no vybetonování celého prostoru schodiště. Tyto práce byly ukončeny 5.9.2008. Nyní je již 
schodiště zbaveno bednění (viz druhé foto) a bude provedeno zaměření kamenickou fi r-
mou, která provede výrobu a osazení pískovcových schodišťových stupňů, pískovcové dlaž-
by a obložení zídek. Veškeré kamenné prvky budou vyrobeny z kvalitního tvrdého pískov-
ce z Božanova. Ještě před tím však bude potřeba posunout vstupní pískovcový portál smě-
rem ven z kostela. Tak se uvolní místo pro osazení již vyrobené bezpečnostní mříže. Nově 
jsou již také osazeny vnitřní dveře, které přispějí k zateplení kostela. Veškeré práce včetně 
terénních úprav by měly být ukončeny do 17.10.2008. 

Mgr. Luděk Diblík – technický administrátor děkanátu

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (září 2. část)
 Sv. MAREK, evangelista patří ke čtyřem evangelistům, kteří nám předali zprávu o ži-
votě a smrti Pána Ježíše. Evangelium sv. Marka vzniklo jako první. Narodil se v Jeruzalémě, 
v židovské rodině, byl pokřtěn sv. Pavlem. Když se Pavel s Markovým bratrancem chysta-
li na první misijní cestu, rozhodli se, že Marka vezmou s sebou jako pomocníka. Marek 
však v této službě nevytrval a v polovině cesty od nich odešel. Svého činu litoval a chtěl se 
k nim vrátit a pomáhat na další misijní cestě. Pavel mu však už nedůvěřoval. Říkal si:“ Co 
když nás zase opustí?“ Proto se jej ujal jeho bratranec, kterého směl Marek doprovázet na 
misijní cestě na Kypr. Poté se Marek v Římě setkává se sv. Petrem a stává se jeho spolupra-
covníkem. Tuto službu provádí poctivě a s velkou horlivostí. V Římě se také znovu potkává 
s Pavlem a dochází mezi nimi k usmíření. Marka rozpoznáme podle toho, že bývá vždy vy-
obrazen se lvem. 
Otázky k obrázku sv. Marek 
1.  Kolik je evangelistů? a) 12  b) 4,  c) 1
2.  S kým se Marek vydal na svou první misijní cestu? 
 a) s Petrem; b) s Lukášem; c) s Pavlem
3.  Kdo Marka nazval svým synem? 
 a) Pavel; b) Barnabáš; c) Petr
 Uzávěrka soutěže bude vždy poslední den v měsíci, vylosování výherců 
bude vysíláno na TV Noe. U každé otázky jsou tři možnosti. Jakmile bu-
dete mít zodpovězeny všechny otázky za celý měsíc, stačí poslat SMS na 
736 315 315 ve tvaru SOUTEZNZ a po dvojtečce bez mezery následující 
písmenka správných odpovědí. Vzor: SOUTEZNZ:abbcabccbaba). 
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KE SVÁTKU POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
 JENOM KOUSEK DŘEVA ...? „Prosím tě, Michale, proč máš ve svém 
pokoji na stěně ten kříž ? Co ti to říká ? Vždyť je to jenom kousek dřeva.“ 
Michal přemýšlí, jak by to svému spolužákovi vysvětlil. Tak tedy, poslyš mou 
vzpomínku. Bylo to v zimě, všude byl led a sníh. Já jsem se chtěl klouzat na 
rybníku. Dědeček se nabídl, že půjde se mnou, třebas byl nemocen a na-
říkal na srdíčko. Stoupl jsem na led, udržel mě. Dědeček ale varoval: „Ne-
choď dál, led je ještě slabý!“ Udělal jsem jen dva krůčky a led se záhy pro-
lomil. Marně jsem se škrabal z ledové vody nahoru... Dědeček se přišoural blíž a natáhl ke 
mně svou hůl. Už ale neměl sílu. Třásl se, ale přece mě vytáhl. S bolestí, ale šťastni jsme 
pak došli domů. Byl jsem zkřehlý, ale dostal jsem se z toho. Dědeček však zemřel. Po po-
hřbu rozdávali naši sousedům dědečkovy staré věci. Chtěli darovat i jeho hůl. Vykřikl jsem: 
„Tu hůl si nechám! Tou hůlkou, tím kouskem dřeva mě dědeček zachránil a sám přitom za-
hynul...“ Poučení, a nejen z tohoto příběhu, který napsal život: „PRO KŘESŤANA NENÍ 
KŘÍŽ KOUSKEM DŘEVA! JE DŮKAZEM KRISTOVY LÁSKY!“ Zkusme, přátelé, o této Ne-
děli Sv. Kříže zase více pochopit, že „skrze kříž, jdeme k nebi blíž“!  P. Pavel Kavec CM 

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

PODĚKOVÁNÍ ZA LETOŠNÍ ÚRODU. Staré přísloví praví: „Co nemůžeš splatit penězi, 
splať aspoň díkem.“ V těchto dnech postupně sklízíme plody země a lidské práce. Podzim 
v přírodě – to je úchvatný obraz, kdy všechno hraje barvami. Z polí, zahrad a sadů se na 
nás usmívají šťavnaté plody. Člověk všechno pečlivě posbírá a uloží do stodol a zásobáren 
na zimu. Kolik je kolem nás lidí, kteří se mylně domnívají, že to jsou plody jen jejich úmor-
né práce. Jistě! Taky. Ale Bůh, který je dárcem všeho dobra je ten, který nám dává příhod-
né počasí, posiluje nás, abychom neumdlévali, ale smysluplně pracovali... Díky, Pane, že 
můžeme sbírat plody našich zahrad, polí a vinohradů i v tomto roce! Přijďte, spolu s námi 
poděkovat dobrému Bohu za plody našich polí a zahrad roku 2008 v neděli 21. září: Mora-
vičany – 8 hod. a Loštice 9.30 hod. V obětním průvodu se kromě tradičního chleba, vody 
a vína k oběti mše sv. ponese: miska s ovocem, klasy obilí, zelenina, hrozny, vínko, květiny, 
koláče a sladkosti. Jsou symbolem Boží dobroty a starostlivosti o nás...  P. Pavel Kavec CM 

ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 7. září: Štíty 1.870; Cotkytle 1.040; Horní Studénky 1.150 Kč 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. S. Suchánek
Neděle 2l. září: * při mši svaté v 9 hod., ve farním kostele ve Štítech,  bude udělována svá-
tost biřmování * ve 14 hod. jsou všichni zváni na farní dvůr na FARNÍ DEN. P. S. Suchánek

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky ze 7. září: Lubník 640; Tatenice 870; Hoštejn 1.000; Kosov 310 Kč 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

Svatební ohlášky
V sobotu 20. září uzavřou svazek manželský ve farním kostele sv. Anny v Hoštejně 

Martina NIKOLAJKOVÁ z Hoštejna a František CHOVANEC z Horní Bečvy
Přejeme hojnost Božího požehnání
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MOHELNICKO      MOHELNICKO      MOHELNICKO

Sbírky z neděle 7. září: Mohelnice 4.935; Úsov 879; Studená Loučka 710 Kč. 
  Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

ČERVENOVODSKO        ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 31. srpna: Červená Voda 681,50; Jakubovice 184; Písařov 665,50 Kč.
Sbírky z neděle 7. září: Domov důchodců sv. Zdislavy 145; Mlýnický Dvůr (pouť) 
1.020; Červená Voda 355; Jakubovice 741; Písařov 519 Kč.Dary: Jakubovice (na 
chodníky) 1.500 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 Dnes v neděli 14. září se koná na faře v Červené Vodě v 18.30 hod. setkání pas-
torační rady.

 V neděli 21. září jste zváni do Červené Vody na pouť ke cti sv. Matouše. V 9 ho-
din je mše sv. a v 15 hodin litanie, Te Deum a svátostné požehnání.

 Předpouťový velký úklid v kostele v Červené Vodě bude v pondělí 15. září od-
poledne. Přijďte prosím pomoci!

 Přihlášky na vyučování náboženství odevzdejte do úterý 16. září na faře! Začne 
se učit ve čtvrtek 18. září a v pátek. Upřesnění v ohláškách.

 Od října začne ve farnosti Červená Voda příprava na svátost biřmování. Při-
hlášky jsou v kostelích – vyplněné je doneste na faru do konce září a přihlásit se 
může každý od 15 let a více.  P. Pavel Vágner

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN. Přihlaste se na pouť na Svatý Hostýn, která se usku-
teční v úterý 7. října. Odjezd z Červené Vody bude v 7.30 hod. a bude možný ná-
stup na trase. Návrat asi do 18 hod. Autobus pojede až k bazilice. Cena 150 Kč. 
Nahlaste se do neděle 28. září na telefonech 465 626 049 (po 20 hod.), 737 869 
214, popř. na FÚ 465 626 355.  Marie Kubitová

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

V neděli 21. 9. bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 4537 Kč) 
a v Chromči (minule 2380 Kč). Pán Bůh odplať všem jejich štědrost.

 V neděli 21 .9. farnost Postřelmov slaví pouť ke cti sv. Matouše. Mše sv. bude 
v 8.00 a 11.00, odpoledne v 15.00 bude svátostné požehnání. Mše sv. v Chromči 
bude mimořádně v sobotu v 18.00 hod. 
 

 Ve středu 17. 9. bude v Lesnici po mši sv. asi v 18.45 biblická hodina. Všichni 
jsou zváni.  P. Vladimír Jahn

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

V úterý 23. září se ve Zvoli sejdeme ke mši svaté v 16 hod. a poté v 17.00 hod. se 
na faře bude konat přednáška paní Marie Mléčkové „Bible v rodině“. Po přednáš-
ce bude opět příležitost k zakoupení náboženské literatury. Všichni jsou srdečně 
zváni. P.S. Bible s sebou!                                                  Karla Hrochová
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Sbírky z neděle 7. září: Zábřeh 8.480; Jedlí 1.700; Svébohov 1.500; Klášterec 1.570; 
Zvole 4.140; Postřelmůvek 710; Rovensko 8.400 Kč (hodová sbírka na varhany), Ma-
letín 2.350 Kč.
DARY: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 500, na misie 700, na Haiti 3.900, na potřeby 
farnosti 2.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
V neděli 21. září bude ve farnosti Jedlí sbírka na opravy. 
DARY NA LEPRU. Dne 6.9.2008 byla ze Zábřeha předána částka 3.150 a z Rovenska 
částka 3.000 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“  Marie Zíková 
NA POMOC LIDEM NA HAITI, které zasáhly ničivé hurikány, vyhlašuje Arcidiecéz-
ní charita Olomouc a Charita ČR společně fi nanční sbírku na účet: 22770022/0800 u 
České spořitelny, VS 1791 (Haiti). Finanční částky na pomoc Hati můžete také předat 
na faře v Zábřeze. 

ČESKÁ SYNOPTICKÁ BIBLE. V listopadu bude vydána k 30. výročí dokon-
čení Českého ekumenického překladu roku 1978 unikátní publikace: Česká 
synoptická Bible. Jedná se o Český ekumenický překlad a Bibli kralickou ve 
dvou sloupcích vedle sebe (oba texty včetně deuterokanonických knih). Text 
zahrnuje poslední revizi ekumenického překladu a je moderně formátován 

pro vynikající přehlednost a čitelnost. Ukázku textu si můžete prohlédnout na letáku 
umístěném ve farním kostele. Farnostem, které si knihy předem objednají, ČBS po-
skytne speciální ceny. A to 780 Kč za 1 kus v tvrdé vazbě potažené průmyslovou kůží 
a 980 Kč za kus v měkké vazbě potažená průmyslovou kůží. Podmínkou je objednání 
minimálně jednoho balíku – tedy 8 kusů. Pokud se sejde dost zájemců, mohli bychom 
této nabídky využít. Vzhledem k termínu vydání a nabízené ceně (po uvedení do pro-
deje bude o 500 Kč vyšší) by to mohl být i tip na pěkný dárek pod stromeček. Případní 
zájemci, ozvěte se mi na níže uvedený kontakt.  Jan Pajer, tel. 773 618 058

DOŽIVOTNÍ SLIBY. V neděli 14. září 2008 v kostele svatého Karla Boro-
mejského v Praze daruje svůj život Bohu ve své řeholní rodině SM. Kris-
tofora (Aneta Rovnerová), která část své přípravy před doživotními sliby 
prožila ve farnosti Jedlí. Blahopřejeme k životnímu rozhodnutí a přejeme 
hojnost Božích milostí ke službě. („Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se 
tvůj Bůh zaraduje z tebe.“ Iz 62,5)                                             farníci z Jedlí

Blahopřejeme. 17. září oslaví 85 roků pan Josef Popelka. K jeho životnímu jubileu 
děkujeme za jeho službu farnosti, jako bývalému členu chrámového sboru a dlouhole-
tému lektorovi. Přejeme hojnost Božího požehnání a na přímluvu jeho patrona, svaté-
ho Josefa zdraví a pokoj do dalších let.  Zábřežští farníci a celá rozvětvená rodina 
Prosím o pomoc farníky, kteří šli po Masarykově náměstí na večerní mši svatou o svát-
ku svatého Bartoloměje (24.8.) a byli svědky autonehody. Pokud můžete poskytnout 
bližší informace, zavolejte, prosím, na tel. 724 433 566. Děkuji.  Marie Sobotová
Půjčování knih ve farní knihovně (na faře v Zábřeze) je obnoveno, se začátkem školní-
ho roku, od září.                                                   Ing. M. Pavlů 


