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22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
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, 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 15 Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
1: Dt 4,1-2.6-8
2: Jak 1,17-18.21b-22.27
Ev. Mk 7,1-8.14-15.21-23
Ordinárium: Ebenovo

příště latinské

Hospodine,
kdo smí prodlévat v tvém stánku?
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
– upřímně smýšlí ve svém srdci,
– svým jazykem nepomlouvá.
Nečiní příkoří svému bližnímu,
– netupí svého souseda.
Nešlechetným člověkem pohrdá,
– ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Kdo nelichvaří svými penězi
– a nebere úplatky proti nevinnému.
Kdo takto jedná,
– nikdy nezakolísá !
Žalm 15
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HODY A PATROCINIUM SVATÉHO BARTOLOMĚJE
V NEDĚLI 30. SRPNA.
* Mše svaté v 6.55, 9.30 a 18 hod. Odpoledne ve 14.30 hod.
bude svátostné požehnání.
* Liturgii mše svaté v 8.30 hod. doprovodí mešními a duchovními zpěvy latinské a byzantsko-slovanské tradice spojené sbory – Chrámový sbor sv. Bartoloměje ze Zábřeha a Carmen z Mohelnice pod vedením Jiřího Nováka, Karla Ozorovského a Lenky Ozorovské.
* Výtěžek sbírek bude věnován na opravu kostela sv. Barbory.
P. František Eliáš
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PŘÍRODY A HODOVÉ PROHLÍDKY
FARNÍHO MUZEA. Tradiční hodové prohlídky farního muzea letos doplní výstava s tematikou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů (zvláště netopýrů) nazvaná „Příroda nejen kostelních
věží“. Výstava je připravena při příležitosti letošního jubilea třiceti
let od prohlášení sv. Františka z Assisi papežem Janem Pavlem II. patronem všech, kdo se zabývají ekologií a ochranou přírody. V neděli
30. srpna bude farní muzeum otevřeno od 9.30 do 12.15 hod. a po
svátostném požehnání.
RNDr. František John
V pondělí 31. srpna v 18 hod. bude v zábřežském farním kostele, před začátkem školního roku,
slavena mše svatá pro a za všechny žáky, studenty
a učitele.
Ve čtvrtek 3. září bude v 17.30 hod. první mše
svatá pro rodiče s dětmi po letních prázdninách. Tentokrát bude spojena s modlitbami za kněze v rámci
Roku kněží.
P. František Eliáš
Svátost smíření 4. září, o prvním pátku v měsíci, můžete v kostele sv. Bartoloměje
v Zábřeze přijmout od 16.00 hod., jindy jako obvykle před bohoslužbami (kromě nedělí ráno).
P. František Eliáš
POUŤ DO KOCLÍŘOVA. Za obvyklých podmínek se v sobotu 5. září uskuteční
pouť do Koclířova. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Ludmila Korgerová, tel. 583 414 512
POUTĚ K ŠUBRTOVĚ KAPLI
V úterý 8. 9. o svátku Narození P. Marie budeme slavit mši svatou u Šubrtovy kaple
v 18.00. V úterý 15. 9. oslavíme památku Panny Marie Bolestné mší svatou také u Šubrtovy kaple v 18.00. Zveme rodiče a děti. Tyto poutě nahradí čtvrteční bohoslužby 10.
a 17. září v kostele sv. Bartoloměje.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 9. září.
Společně budeme slavit mši svatou v 9.40 hod. Náplní setkání bude mino jiné také koordinace bohoslužeb a aktivit farností v rámci návštěvy Svatého otce.
P. František Eliáš
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IV. SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI V ZÁBŘEZE 4. – 5. září
Řád sv. Huberta se sídlem v Kuksu vás co nejsrdečněji zvou na IV.
Svatohubertské slavnosti s tímto programem:
V pátek 4. září 2009 se pod záštitou starosty města Zábřeh Ing.
Zdeňka Koláře v prostorách Katolického domu uskuteční XIV. ročník
celostátního semináře pod názvem „Tradice a současnost v myslivosti“. Podrobnosti na www.radsvatehohuberta.cz. V 18 hod. pak bude
v KD vernisáž obrazů s mysliveckou tématikou Zdeňka Nadýmáčka.
V sobotu 5. září 2009 se připojí ke Svatohubertským slavnostem
Římskokatolická farnost Zábřeh oslavou mše svaté nejen s účastníky
slavností, ale s širokou veřejností ze Zábřežska a okolí.
* 8.30 hod. – troubení na náměstí – svolávání k bohoslužbě
* 9.00 hod. – Svatohubertská mše „in B“ pro mužský sbor a doprovod skladatele prof. Františka Macka v chrámu sv. Bartoloměje – za živé a zemřelé lesníky a myslivce. Účinkují Trubači Zábřeh a mužský sbor pod vedením Karla Ozorovského, (během mše žehnání pohárů pro vítěze soutěže a dřevořezby sv. Huberta)
Odpolední program v Katolickém domě:
* 13.00 hod. – soutěž trubačů „O pohár Velmistra Řádu sv. Huberta“
* 15.00 hod. – ukázky plemen a výcviku lovecky upotřebitelných psů
(Bc. Václav Novák)
* 17.00 hod. – vyhlášení výsledků soutěže trubačů
Doprovodný program pro děti připravil Myslivecko-lesnický kroužek při SOŠ
Šumperk - Výstava na téma „Příroda očima dítěte“ - Po celý den myslivecká kuchyně.
Akci ﬁnančně podpořilo město Zábřeh. Vstupné dobrovolné.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
zve rodiče a děti na první poprázdninové setkání,
které proběhne 8. 9. 2009 od 9 hodin v klubovně
ZŠ Boženy Němcové. Moc se na vás těšíme!!! Podrobnější informace najdete na www.hnizdozabreh.cz nebo v příštích farních informacích.
Irena Švédová
POUŤ RODIN DO HOŠTEJNA. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a společenství Modlitby matek srdečně zvou
všechny farníky na tradiční Pouť rodin do Hoštejna, která se
koná v sobotu 12. 9. 2009. Sraz pěších poutníků je ve 12 hodin
u Šubrtovy kapličky, odkud společně vyrazíme do kostela sv.
Anny v Hoštejně. Poutě se zúčastní a celebrantem mše svaté
v 15 hodin bude zábřežský kaplan P. Radek Maláč.
Na odpoledne je pro děti připraven program, soutěž, zazpíváme si s kytarou, opečeme špekáčky (vezměte si s sebou). Na letošní pouť s námi vyrazí i děvčata ze Sedmikrásku se svým programem pro děti.
Irena Švédová
LETOŠNÍ POUTĚ NA VŘESOVOU STUDÁNKU připadnou na sobotu 29. srpna

a sobotu 12. září. Mše svaté budou slaveny vždy ve 14.30 hod.
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P. Milan Palkovič

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SV. BARBORA ZÁBŘEH INFORMUJE /5/
Podáváme Vám pátou souhrnnou informaci o postupu
a stavu prací na opravě a celkové rekonstrukci ﬁliálního kostela sv. Barbory v Zábřeze.
Máme za sebou čtyři měsíce práce, čtyři měsíce, za které chceme složit účty a informovat Vás o tom, co se podařilo
a co nás ještě v letošním roce čeká.
Vlastní práce byly zahájeny 11. května 2009. Stavební
ﬁrma STAVREL z Hanušovic, po dohodě s Památkovým úřadem odstranila vnitřní navlhlé, zasolené omítky soklů. Následně byly naneseny sanační a štukové omítky v prostoru
hlavní lodi a pod věží. Na základě nařízeného restaurátorského průzkumu bylo nutné odstranit také omítky soklů
v presbytáři a v současné době se pracuje na jejich obnově.
V exteriéru kostela byly dokončeny sanační omítky soklů a připravuje se nanesení vápenných štukových omítek.
Současně je připraveno položení obrubníků, které vymezí prostor římské drenáže odvodnění kostela.
Po dohodě s Městským úřadem Zábřeh budou v září letošního roku vybudovány přístupové chodníky k bočnímu vchodu a k sakristii. V lodi kostela, na kůru a v půdním prostoru probíhají, pod dozorem pana Tempíra, práce na elektroinstalaci. Jsou hotovy veškeré
rozvody a probíhá zapravování povrchů.
Veliký kus práce udělali pánové Hampl, Sitta a celá řada ochotných rukou našich příznivců a pomocníků.
Byly zahájeny práce na restaurování oken. Firma VITRAILSERVIS provedla demontáž
okna na kůru a bočních oken. Probíhá odstranění starých nátěrů jejich obnova, výměna
zasklení v odpovídající barevnosti a zpětná montáž. Zasklení prostředních rámů bude provedeno izolačním dvojsklem a vnější sítě nahrazeny nerezovým pletivem.
Dále byly vyměněny vchodové zárubně do sakristie a probíhá výroba vzorových dveří
na kůr. Po odsouhlasení památkáři budou vyrobeny vstupní vchodové dvéře pod věží, dveře bočního vchodu a do sakristie. Autorem návrhu je akademický architekt a sochař pan
Martin Lubič. Použitý materiál je dubový masiv.
Je vypracován statický projekt obnovy nosných konstrukcí kůru (Ing. Bezděk) a podle
požadavků památkářů také vlastní architektonické řešení (Ing. arch. Jiří Valert).
Na základě stavebního povolení započne vlastní realizace začátkem září. Na nosné proﬁly bude položena podlaha z dubového masivu. Čelní fronta zábradlí bude upravena až po
instalaci varhan po dohodě s Památkovým úřadem.
V minulých dnech proběhl kontrolní den na opravě varhan, kterou provádí pan Strakoš
a další specialisté z oboru restaurování povrchů, elektroprací a truhláři. Podařilo se téměř
nemožné – z hromady trosek složit nástroj, který je nyní již funkční a podle organologa
Olomouckého arcibiskupství pana Mgr. Gottwalda zní jeho tóny velice dobře. Velikou negací je ale skutečnost, že v průběhu roků se ztratilo 37 ks píšťal z pozitivu varhan (přední
zdobná část)/ a asi 30% truhlářských dílů, které budou muset být vyrobeny, pracně obnoveny a prodraží opravu varhan nejméně o 30.000 Kč.
I přes skutečnost, že se podařilo na základě budoucí darovací smlouvy s Městským
úřadem Zábřeh, získat pozemek, zajistit projektovou dokumentaci pro přístavbu nové sakristie a téměř vyřídit stavební povolení, došlo k zablokování celé akce Národním památ-
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kovým úřadem Olomouc, pracoviště
Šumperk a vlastní rozhodnutí o realizaci se posouvá dále s výsledkem
nejistým. Budeme Vás průběžně informovat.
Termíny dokončení jednotlivých
prací jsou naplánovány nejpozději do konce října. Je reálný předpoklad, že budou provedeny v celém
rozsahu a podaří se tak udělat další velký krok k navrácení kostela sv.
Barbory, tak jak rozhodl arcibiskup
Jan Graubner, k liturgickým účelům,
k potřebě zábřežských farníků a ke
cti a slávě Boží.
Chceme touto cestou poděkovat
všem ochotným lidem za jejich podporu, ﬁnanční pomoc a za kus obyčejné a poctivé práce, kterou přispívají k záchraně kostela.
Za občanské sdružení: Dr. Alois Frank, za řídící výbor a Josef Klimek, za dozorčí výbor
Charita Zábřeh hledá spolupracovníka/spolupracovnici na plný pracovní úvazek na pozici vedoucí denního stacionáře Domovinka/sociální pracovník.
Leštinská 16, Zábřeh.
Popis místa:
Pracovník manažersky řídí denní stacionář Domovinka (zařízení pro seniory
a handicapované) a organizuje práci 5 zaměstnanců. Odpovídá za rozvoj služby a materiálně technické zabezpečení služby, plnění podmínek zákona o soc.
službách, spolupracuje při získávání ﬁnančních prostředků.
Jedná se o kumulovanou pracovní pozici vedoucí/sociální pracovník. Sociální pracovník pak zajišťuje odborné sociálně právní poradenství žadatelům a klientům DS Domovinka. Dále provádí sociální šetření, vede agendu projektu, individuální plány klientů a aplikuje standardy kvality sociálních služeb.
Předpokládaný nástup na plný pracovní úvazek – říjen, listopad 2009. Zájemci mohou
doručit svou žádost, motivační dopis a profesní životopis do 22. září 2009 na adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh. Bližší informace o obsazovaném místě a pracovních podmínkách podá Mgr. Miloslava Šotolová, koordinátorka sociálních projektů, miloslava.sotolova@charitazabreh.cz tel: 736 509 440, 587 412 587 kl. 21 nebo Bc. Daniela Hackenbergerová, vedoucí DS Domovinka, tel. 736 509 438.
Vážení čtenáři, touto cestou se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Naše středisko zajišťuje osobní asistenci u lidí těžce postižených a seniorů. Snažíme se zpestřit jejich dny různými aktivitami a činnostmi. Rádi bychom si s nimi také zazpívali a zahráli, ale k tomu nám
chybí elektronické klávesy. Aktuální složitá ﬁnanční situace nám však nedovoluje pořídit je
nákupem. Pokud by ale někde u Vás doma zahálely nevyužité , prosím nabídněte nám je.
Za Osobní asistenci Mgr. Petra Bartošová tel. 583 418 296, mobil 736 509 439,
e-mail: petra.bartosova@charitazabreh.cz
<mailto:petra.bartosova@charitazabreh.cz>. Děkuji.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – DESATERO A PŘIROZENÝ ZÁKON
Nakolik se člověk podílí na moudrosti a dobrotě Stvořitele, je pánem
svých činů a je schopen obracet se k pravdě a dobru. Přirozený zákon vyjadřuje původní smysl pro mravnost, jenž člověku dovoluje rozlišovat prostřednictvím rozumu co je dobré a co je špatné, pravdu a lež. Přirozený zákon vepsaný v srdci člověka (srov. Řím 2,15) ukazuje člověku cestu, která vede ke konání dobra a k dosažení vlastního cíle. Odkazuje na první a základní pravidla,
jimiž se řídí mravní život. Jeho stěžejním bodem je touha po Bohu a podřízení
se jemu jako zdroji a soudci všeho dobra, a smysl pro druhé jako sobě rovné.
Přirozený zákon je ve svých hlavních přikázáních vyložen v - DESATERU. Přirozený zákon je
univerzální a neměnný, i když jeho uplatnění může být velmi rozličné a jeho požadavky nemusí všichni ihned správně chápat (srov. Kat. 1954-1960). Člověk však potřebuje oporu pro
orientaci v rozmanitých životních situacích a tou je mu desatero. Pro postoj k desateru je ale
důležité přesvědčení, že k cíli - k Bohu nevede jen Mojžíšův zákon (a tedy desatero), nýbrž
následování Kristova zákona lásky. Desatero může být jen ukazatelem na této cestě.
Člověk je Bohem určen k dosažení blaženosti nebe. Je však zraněn hříchem a stále stojí
na rozcestí. Stále se rozhoduje, kterým směrem má jít, aby kráčel životem moudře a bezpečně a tak dosáhl nejvyššího cíle. Člověk však má být i nejdokonalejším obrazem věčného
Božího zákona, obrazem nekonečného Boha, tak jak to zamýšlel Bůh při jeho stvoření (Gen
1,2). Pro tento cíl vepsal, ba vtesal Bůh do svědomí každého člověka přirozený zákon. Svatý
Tomáš Akvinský rozlišuje trojí předmět přirozeného zákona:
Předně PRVNÍ a všeobecná zásada morálního řádu, kterou člověk, a to každý člověk
nutně poznává: konat dobro a nedopouštět zlo. To je první zákon přirozeného mravního řádu. Znají ho i primitivní národy minulosti i dneška.
DRUHOTNÉ ZÁSADY plynou samy sebou z prvních zásad a jsou snadno rozpoznatelné každým člověkem, který užívá rozumu. K těmto zásadám můžeme řadit všechna
přikázání DESATERA. Je sice pravda, že přikázání DESATERA byla pozitivně dána Bohem, ale ve skutečnosti nejde o nic víc, než o přirozený zákon, jemuž se dostalo Božím
prohlášením zvláštní Boží pečeti, zvláštního důrazu. DESATERO je uspořádaný a potvrzený PŘIROZENÝ ZÁKON.
Konečně VZDÁLENĚJŠÍ ZÁVĚRY přirozeného zákona podle sv. Tomáše Akvinského
jsou ty, které vyvozuje rozum z prvních a druhotných zásad. K poznání těchto vzdálenějších závěrů přirozeného zákona je jistě třeba vyspělého rozumu, neovlivněného
vášněmi a nesprávnými názory ohledně mravního zákona.
Jak bylo všeobecně i na příkladech řečeno, přirozený zákon je příliš všeobecný a je někdy těžko poznat, co je dobré a pravdivé. Potřebuje tedy většího rozvinutí, které by zasáhlo
lidskou činnost v celé její šíři, aby člověk věděl i v nejkonkrétnějších a nejvšednějších záležitostech života, co je dobro, které si má zvolit a co je zlo, kterého se má vyvarovat. Příkazy jako: cti otce svého a matkou svou, nezabiješ, nepokradeš..., vycházejí z přirozeného
zákona. Tvrdíme-li, že podle přirozeného zákona je manželství nerozlučitelné, dovozujeme tento závěr z přirozeného pojmu manželství a jeho funkce v lidské společnosti. Některé
příkazy potřebují, aby byly předávány mladým od starších, jako tento výrok: „Před šedivou
hlavou povstaň a cti osobu starce“, a jiné podobné. Jsou však některé věci, k jejichž posouzení potřebuje člověk Božího poučení, jímž jsme seznamováni s Božskými pravdami, jako
například: „Nevezmeš nadarmo jméno Boha svého“.
Kolem roku 1400 před Kristem dal Bůh prostřednictvím Mojžíše Izraelskému národu
na hoře Sinaj dvě desky DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ. Na jedné jsou vepsána tři při-
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kázání, která mají vztah k Bohu, na druhé pak sedm, které mají vztah k lidem a ke společnosti vůbec. V Bibli je najdeme na dvou místech. Ve starší verzi (Ex 20,2-17 a v mladší redakci Dt 5.6-18).
Starý zákon – desatero platil až do Kristova příchodu ve všech svých morálních i ceremoniálních příkazech. V Novém zákoně, který je zákonem lásky, i naplněním Starého zákona, je vyjádřen ve čtyřech evangeliích, ale především v Horském kázání (Mt 5,1-7,29).
Celou problematiku Starého i Nového zákona můžeme najít také v úryvku z Mt 19,1619: „Mistře, co dobrého mám udělat, abych dosáhl věčného života?“ Mladíkovi, který se
na něho obrací s touto otázkou, Ježíš odpovídá tím, že mu připomíná nutnost uznat Boha
jako „jedině dobrého“, jako nejvyšší dobro (par excellence) a jako zdroj všeho dobra. Pak
mu Ježíš říká: „Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání.“ A vypočítává mladíkovi
přikázání, která se týkají lásky k bližnímu: „Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš
křivé svědectví, cti otce i matku a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Nakonec Ježíš shrnuje všechna tato přikázání do kladné formulace: „Miluj svého bližního jako sám sebe“.
Je ještě třeba říci, že je třeba přirozený i Boží zákon doplňovat a vykládat vzhledem
k době, lidem, situaci a okolnostem. To je úkolem pozitivních zákonů lidských, přikázání
církevních a zákonů občanských. Co se týká zákonů církevních, je tímto úkolem pověřen
Učitelský úřad církve pod vedením papeže a sboru biskupů, zvláště při vyhlašování článků
víry a dogmat.
Ještě malou poznámku. Přirozený i zjevný Boží zákon člověk poznává svým rozumem,
a soudem našeho rozumu je naše SVĚDOMÍ. Zdravé a nepokřivené svědomí pak vede člověka k ryzí touze: „Chci vidět Boha.“ A žízeň po Bohu uhasí voda věčného života.
P. Antonín Pospíšil

POUŤ DO LA SALETTE
Děkuji všem poutníkům, se kterými jsem putovala a potkávala se v La Salettě, za jejich
milé úsměvy a vřelá slova, mládeži pak za příjemné osvěžení našeho pobytu. Především
bych však chtěla poděkovat P. Františkovi a P. Lvovi za dary lásky, pokory
a světla, kterými nás po celou dobu obdarovávali.
Jsem velice vděčna Pánu Bohu za
tato setkání a skrze ně a jejich prostřednictvím pak za možnost čerpání
světla víry, poznání, lásky a lidství…
Hana Dočekalová
Krása stvořené přírody bere poutníkovi dech a tak na otázku, proč právě na
tomto místě, tak nedostupném, vzdáleném
každodennímu rytmu světa nám Matka
našeho Pána zanechala vzkaz, se odvažuji
domýšlet, že právě toto místo sama vybrala a nabídla všem poutníkům až do konce světa, jako místo, kde mohou spočinout,
kde se duše může nadechnout, jako místo
našeho uzdravení. Haleluja...
Hana L.
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

ROZHODNUTÍ A JEHO NÁSLEDKY. Jeden člověk se procházel přírodou a zahlédl
muže stojícího u stromu, jak něco dělá s provazem. Jeden konec si uvázal jako oprátku kolem boků a pokoušel se přehodit druhý konec přes silnou větev. „Co to děláte?“
zeptal se první muž zvědavě. „Věším se,“ odpověděl druhý. „Tak to si musíte uvázat
uzel kolem krku,“ napověděl mu první. „To už jsem zkoušel,“ vykřikl druhý. „Ale to
bych se udusil!“
K zamyšlení: Mnoho lidí by chtělo vykonat velké, pozoruhodné a rozhodující
věci. Mnozí z nich však nijak netouží po tom, aby nesli také jejich následky.
Každé rozhodnutí, zvláště to velké, má své následky. Moudrost života spočívá právě
ve zvážení důsledků činů, k nimž se rozhodujeme.
Po moudrém zvážení důsledků vám přeji mnoho správných rozhodnutí v závěru prázdnin! Žákům, studentům a pedagogům hojnost darů Ducha svatého a dobrý
start do nového školního roku!
P. Pavel Kavec CM

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

POUŤ V MLÝNICKÉM DVOŘE k svátku Narození Panny Marie bude v neděli 6.
září v 9.00 hodin, mše sv. v Červené Vodě bude až v 17.00 hodin.
P. Pavel Vágner
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ na školní rok 2009/2010 si můžete vyzvednout ve farních kostelích nebo na faře. Důležité je přihlásit zejména děti, které jdou
do prvních tříd.
P. Pavel Vágner

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 23. srpna: Mohelnice 5.651; Úsov 3.228; Studená Loučka 222 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara

PROGRAM MATEŘSKÉHO A RODINNÉHO CENTRA OVEČKA
NA MĚSÍC ZÁŘÍ
17. 9 Kytky ze silonových punčoch
24. 9 Ošatky z papírových ruliček I
Scházíme se na faře v Mohelnici vždy v čase od 9.15 do 11.15 hod. PS.
Děti vezměte s sebou. Když vyrábíme, máme zajištěnou babičku na hlídání.
S pozdravem Lenka Hrachovinová

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 23. srpna: Štíty 1.730, Cotkytle 590; Horní Studénky 1.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
FARNÍ DEN. Přijměte pozvání na farní den, který se bude konat v neděli 30. srpna
od 14.00 hod. na farním dvoře ve Štítech.
PROGRAM: * vystoupení dětí z Cotkytle a Štítů * soutěže pro děti * občerstvení
a opékání zajištěno. Farníky z farností Štíty, Cotkytle a Horních Studének zvou
P. Stanislav Suchánek a pastorační rady farností.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 23. srpna: Tatenice 1.670; Lubník 480; Hoštejn 2.000 (+ dar 2.000 od Mariánského sdružení ze Sudkova); Kosov 600 Kč .
Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl

Poděkování
Nesmírně si ceníme Vaší štědrosti a dobré vůle pomoci naší farnosti.
Přijměte naše upřímné poděkování a rovněž ujištění, že na všechny dobrodince
kostela sv. Anny v Hoštejně pamatujeme ve svých modlitbách.
Hojnost Božího požehnání pro Vás i Vaše rodiny, na přímluvu sv. Anny,
vyprošují farníci z Hoštejna.
P.S. Po hoštejnské pouti zůstala v první lavici kšiltovka (maskáčová) s odznakem z rokového festivalu ve Vyškově. K vyzvednutí je na faře v Zábřeze. Luděk Diblík tel. 731 626 549

FARNOST SVÉBOHOV

FARNOST SVÉBOHOV

Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na X. ročník
„Podzimní drakiády“, který se koná v neděli 13. září 2009 od 14.00 hod.
ve Svébohově „Na padělku“ (pole u silnice ve směru na Rovensko) Soutěží se v kvalitě zpracování „domácích“ draků a v létání. Letová soutěž
je otevřená i pro „kupované“ draky. Kromě hlavní „dračí“ soutěže budou odpoledne probíhat klání v doprovodných disciplínách (hod polenem, hod válečkem). Letos novinka – kanadský dřevorubecký závod!
Jezdecký klub Svébohov zajišťuje pro děti jízdu na poníkovi. Občerstvení (včetně tradičních bramboráků) je zajištěno.
Na hojnou účast soutěžících, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé
VÍKEND PRO MINISTRANTY V POTŠTÁTU. Zveme aktivní ministranty i kluky, kteří chtějí začít ministrovat na víkendový pobyt, který se
uskuteční na faře v Potštátu ve dnech 18.- 20.9.2009. Odjezd ze Zábřehu bude v pátek 18.9., sraz v 15 hodin na nádraží ČD. Podrobné informace a přihlášky jsou k dispozici na ministrantské nástěnce v sakristii.
Přihlášky nejpozději do neděle 13.9.
Marek Hackenberger
Skauti a skautky střediska Skalička zvou děti od 6 do 10 let do svých
řad. Přijďte se podívat i s rodiči do našich kluboven na Skaličce, připravíme pro vás zajímavé hry a opečeme něco dobrého nad ohněm (vezměte si proto vhodné oblečení) Sejdeme se v pátek 4. září 2009 - u gymnázia v 16.00, nebo přímo u klubovny na Skaličce nad
lomem v 16.20 hod.
Další informace na www.skalicka.skauting.cz nebo na vývěsce u kostela sv. Bartoloměje.
HEJ HOLA, ŠIKULKY, ROBEČKY! Opět začínáme cvičit v pondělí
7. září v 17 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Na všechny se těší
cvičitelka Laďka Rýznarová. Případné dotazy na čísle 604 113 392.
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HUDEBNÍ FESTIVAL VE FARNOSTECH DĚKANÁTU
od 31. 8. – 25. 10. 2009
Hudební festivaly v našem regionu se staly kulturní konstantou
i úvodníkem koncertních sezon. Projekt se koná za podpory Nadace
Bohuslava Martinů, Nadace Leoše Janáčka, pod záštitou Arcibiskupství olomouckého. Hudba, dnes víc než ﬁlozoﬁe, každodenně připomíná
člověku jeho meze, maličkost, sílu i povinnosti.
J. Pilka
Wihanovo kvarteto (Leoš Čepický - 1. housle, Jan Schulmeister - 2. housle,
Jiří Žigmund - viola, Aleš Kaspařík - violoncello)
- Svébohov, obecní úřad, úterý 1. září v 17 hod.
- Mohelnice, ZUŠ, 1. září v 19 hod.
Smyčcové duo (Leoš Čepický - 1. housle, Jakub Čepický - 2. housle)
- Dubicko, kostel Církve československé husitské, neděle 6. září v 16 hod.
- Loštice, ZUŠ, neděle 6. září v 18.30 hod.
Komorní hudba pro violu a klavír (Barbora Veisová - viola, Marco Hilpo - klavír)
- Mohelnice, ZUŠ, pátek 11. září v 19 hod.
- Lukavice, ZŠ, sobota 12. září ve 14 hod.
- Leština, OÚ, sobota 12. září v 16 hod.
- Postřelmov, KD, sobota 12. září v 18 hod.
Corni Delicati – sexteto lesních rohů
- Loštice, ZUŠ, neděle 20. září v 17 hod.
Bennewitz Quartet (Jiří Němeček - 1. housle, Štěpán Ježek - 2. housle, Jiří Pinkas
- viola, Štěpán Doležal - violoncello)
- Leština, OÚ, pondělí 28. září v 16.30 hod.
- Postřelmov, KD, úterý 29. září v 19 hod.
Violoncellový koncert (Miroslav Petráš-violoncello, Ondřej Hubáček-klavír)
- Dubicko, MŠ, sobota 3. října v 18.30 hod.
Moravské klavírní trio
(Jana Ryšánková - klavír, Jiří Jahoda - housle, Miroslav Zicha - violoncello)
- Loštice ZUŠ, sobota 10. října v 16.30 hod.
- Mohelnice, ZUŠ, sobota 10. října v 18.30 hod.
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO (komorní sbor), dirigent Petr Fiala
- Zábřeh, KD, neděle 11. října ve 14.30 hod.
Janáčkovo klavírní trio s prof. Jiřím Hlaváčkem (Markéta Janáčková - klavír,
Jiří Pospíchal - housle, Marek Novák - violoncello, Jiří Hlaváč - klarinet)
- Zvole, OÚ, sobota 17. října ve 14 hod.
- Postřelmov, KD, sobota 17. října v 18.30 hod.
Smyčcové duo (Michaela Štrausová - housle, Ivana Štraus - viola
- Leština, OÚ, pátek 23. října v 19 hod.
Závěrečný koncert Hudebního festivalu 2009
- Dubicko, farní kostel Povýšení Svatého Kříže ve 14 hod.
Program Hudebního festivalu si uložte nebo zapište do kalendářů, jednotlivé koncerty nebudeme znovu avizovat.
Red.
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VÝSTAVA O PŘÍBĚHU MARIÁNSKÉHO SLOUPU
Výstava proběhne v Praze v Muzeu Karlova Mostu, v prostorách původního kostela Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, pod dnešním kostelem sv. Františka na Křižovnickém náměstí. Vernisáž výstavy se uskuteční
v těchto prostorách 15. září v 18 hodin a výstava potrvá do 3. listopadu 2009.
Otevírací doba muzea: pondělí až neděle.
Letní provoz (květen - září) od 10 do 20 hod.
zimní provoz (říjen - duben) od 10 do 18 hod.
Výstava chce zveřejnit celý příběh Mariánského sloupu od roku 1648 do
2009. Jde o příběh, který je dnes už legendou, legendou živou, pokračující,
plnou naděje, legendou nejen pražskou. Na této výstavě budou prezentovány historické fotograﬁe původního sloupu, překvapivé texty, fotograﬁe
a videa zachycující práci na obnově sloupu, autentické sochařské prvky
původního sloupu i současně vznikajícího sloupu (spoluautorem repliky Mariánského sloupu je akademický sochař Petr Váňa, z jehož dílny máme několik obětních stolů v kostelích našeho děkanátu).
Pokud bude o výstavu zájem, plánuje zábřežská farnost zorganizovat návštěvu
výstavy (doprava na hromadnou jízdenku vlakem). Vhodné i pro rodiny s dětmi.
P. František Eliáš, děkan

PAPEŽ NAPSAL KARDINÁLU ŠPIDLÍKOVI K 60. VÝROČÍ JEHO KNĚŽSTVÍ
Český kardinál Tomáš Špidlík slaví v těchto dnech 60. výročí svého kněžského svěcení. Slavný jezuita a celosvětově uznávaný specialista na spiritualitu křesťanského Východu oslavil toto jubileum spolu
s nejbližšími přáteli a spolupracovníky, spolubratry a členy římského
Centra Aletti mší svatou v kryptě P. Pia v San Giovanni Rotondo.
Papež Benedikt XVI. zaslal při této příležitosti jubilantovi blahopřejný telegram, v němž mu vyjadřuje svou duchovní blízkost.
„Duchovně se spojuji s vámi a s těmi, kteří jsou vám na blízku, a
připojuji se při této krásné příležitosti ke chválám a díkům za dary, které vám udělil během vaší dlouhé a plodné služby evangeliu a církvi, zejména ve prospěch křesťanského
Východu,“ píše kardinálu Špidlíkovi v telegramu Benedikt XVI.
Svatý otec mu dále srdečně blahopřeje a na přímluvu Panny Marie a svatého Ignáce
mu vyprošuje „hojnost nebeských milostí a uděluje apoštolské požehnání jemu i jeho
blízkým“. Papežův list je pro českého kardinála velkou poctou, které se obvykle dostává
jen nejvýznamnějším osobnostem církve.
Přestože by se měl v prosinci tohoto roku dožít již svých devadesátých narozenin,
Tomáš Špidlík stále pracuje: dále píše knihy a připravuje promluvy pro rozhlas. Sice se
5. května vážně zranil, když upadl, zlomil si nohu v krčku a musel být převezen do nemocnice. Čekala ho pak operace a především dlouhodobá rehabilitace. Ale už v červenci
se vydal do Chorvatska, kde se mimo jiné setkal s arcibiskupem ze Splitu.
„ Cvičím se v chození s berličkami na břehu mořském. Udělal jsem pokroky,“ smál se
tehdy český kardinál, který jakoby nikdy neztrácel dobrou náladu a vitality měl na rozdávání. Ve čtvrtek 23. července se vrátil do Říma, aby mohl u svého počítače dál v klidu
pracovat, především nad promluvami pro českou redakci Vatikánského rádia.
převzato ze stránek ČBK
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Sbírka z neděle 23. srpna: Zábřeh 11.160; Jedlí 1.850; Svébohov 1.950; Zvole 7.290; Postřelmůvek 910; Klášterec 2.180 Kč.
Dary: Zábřeh – Haiti 1.200; na povodně 1.000; na potřeby farnosti 1.000; na kostel sv. Bartoloměje 3.000; na kostel sv. Barbory 1.000 Kč; Klášterec – na opravu sakristie 1.500 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

NÁVŠTĚVA PAPEŽE BENEDIKTA V ČESKÉ REPUBLICE
Papežská návštěva je velká událost a troufnu si říct i velký, nezasloužený dar. Jak dar využijeme, záleží na nás. Když se dívám na
minulé papežské návštěvy naší země, které jsme prožili v letech
1990, 1995 a 1997, rád vzpomínám nejen na radost slavnostních
chvil, ale také na různé plody, o kterých jsem se dověděl. O povzbuzení hovořili všichni, ale slyšel jsem i svědectví do té doby
nevěřícího člověka, který se při té příležitosti začal o církev zajímat a našel do ní cestu, nebo o mladém knězi, který objevil své
povolání právě ve zvláštní atmosféře návštěvy Jana Pavla II., kterým se cítil osloven. Mohli bychom jistě mluvit i o dalších svědectvích, ale na druhou stranu se ptám, jestli těch plodů nemohlo být ještě víc. Myslím, že určitě ano, kdybychom se byli lépe
připravovali. Tentokrát už s organizací nějaké zkušenosti máme
a můžeme více pozornosti věnovat přípravě duchovní.
Proto jsme letos zahájili přípravu společným pastýřským
listem biskupů. Mám velké přání, aby průvodce přípravou byl
opravdu dobře využit od co největšího počtu věřících. Pak, jsem přesvědčen, se objeví požehnané plody nejen v životě mnoha lidí, ale i celého společenství místní církve. Společné
úsilí vždy posiluje společenství.
Všem, kteří se zapojí, ze srdce žehná + Jan Graubner
(z úvodu k publikaci Připravujeme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI.)
Biskupové moravských a českých diecézí zveřejnili v souvislosti s návštěvou Svatého otce
v České republice čtyři pastýřské listy (zatím poslední vyslechli věřící celé republiky v neděli 9.8.2009).
Pátý pastýřský list zahajující intenzivní fázi duchovní přípravy – devítidenní novénu –
bude čten při nedělních bohoslužbách 6. září 2009.
NOVÉNU k přípravě návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice, si mohou
jednotlivá společenství zakoupit za cenu 25 Kč v prodejně BARBORKA v Zábřeze (naproti
kostelu sv. Bartoloměje) od středy 2. září.

SETKÁNÍ SVATÉHO OTCE S MLÁDEŽÍ VE STARÉ BOLESLAVI 28. 9. 2009
Dodatečně je ještě možné přihlásit se na setkání mládeže se Svatým otcem do Staré Boleslavi. Podle počtu přihlášených bude vypraven speciální autobus pro mládež za zábřežský děkanát. Přihlašovat se můžete u kaplana pro mládež: r.malac@seznam.cz
tel. 583 414 531 do neděle 6. září. Bližší informace budou v příštích FI.
Animátoři zábřežského děkanátu a kaplan pro mládež P. Radek Maláč
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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.
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