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23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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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, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej,
aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Duše má, chval Hospodina!

ŽALM 146
1: Iz 35,4-7a
Ordinárium: latinské

2: Jak 2,1-5
příště Olejníkovo č. 502

Effatha – otevři se!
Učedník je ten,
kdo skutečně potřebuje
otevření očí a uší.
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Ev. Mk 7,31-37

POUTĚ K ŠUBRTOVĚ KAPLI
V úterý 8. 9. v 18 hod., o svátku Narození Panny Marie budeme slavit mši svatou u Šubrtovy kaple.
V úterý 15. 9. v 18 hod. oslavíme památku Panny Marie Bolestné také mší svatou u Šubrtovy kapličky. Zveme
rodiče a děti. Tyto poutě nahradí čtvrteční bohoslužby
10. a 17. září v kostele sv. Bartoloměje. Po skončení mše
svaté nemusíte spěchat domů. U ohně si můžete opéct
(donesený) špekáček.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ. Ti, kdo přijali svátost biřmování letos v květnu, se
sejdou s Mgr. Luďkem Diblíkem v pátek
11. září po mši svaté a adoraci, na faře
v Zábřeze. Setkání bude věnováno tématu
manželských a předmanželských vztahů, otázkám sexuality a intimity v životě křesťana a povolání muže a ženy do společenství Lásky. Oficiálně začínáme v 19.30,
přicházet však můžete dříve. Rádi mezi sebou uvítáme zájemce o téma z řad těch, kteří se
na přijetí svátosti biřmování teprve připravují.
Marie Badalová, Vlastimil Dvořák
NABÍDKA PŘÍPRAVY KE SVÁTOSTEM. Pokud jste jako dítě nebyli u prvního svatého
přijímání, a tudíž nechodíte ke svátostem, případně, pokud jste
uvěřili v Krista teprve v nedávné době, nabízíme vám možnost
přípravy k přijetí svátostí (křest, svátost smíření, eucharistie).
Příprava by probíhala v Zábřeze na faře pod vedením P. Radka
Maláče. První schůzka bude ve čtvrtek 17. září v 18 hod. (kontakt: P. Radek Maláč 739 245 986, mail: r.malac@seznam.cz)
P. František Eliáš, děkan
ZMĚNA DATA KONÁNÍ. SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 16. 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

MLADÍ REALIZUJÍ NOVÝ PROJEKT

Projekt čajovny – herny společenských her realizuje skupina mládeže Y4Y v rámci programu Make a Connection. Zahájení pravidelného provozu (každý pátek od 19.00 a neděli od
10.00) spolu s představením projektu se uskuteční v neděli 13.
9. 2009 ve 13.00 hod. v malém sále Katolického domu. Čajovna nabízí prostor pro setkání nad moderními společenskými
hrami (v nabídce je jich 40) u šálku čaje.
Další informace o projektu naleznete na y4y.slovackyfbk.com.
SBÍRKA PADESÁTNÍKŮ V NEDĚLI 13. ZÁŘÍ DEFINITIVNĚ KONČÍ. Pokud jste
ještě objevili padesátníky, můžete se jich zbavit (a pomoci jiným), když je odevzdáte do
příští neděle v Ledňáčku. Pokud byste měli větší množství, domluvte se, prosím, na tel.
731 190 482.
Petr Krňávek
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ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
Třída
1. a 2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.
6. tř.
7. tř.

II. ZŠ:
III. A IV. ZŠ na IV. ZŠ:
Pondělí 12.00, Mgr. Marta Rýznarová
Pondělí 13.00, Mgr. J. Kratochvílová
Pondělí 13.00, P. Radek Maláč
Čtvrtek 13.15 P. Radek Maláč
Čtvrtek 13.30, Mgr. Emílie Janů
5.a 6. tř. čtvrtek 13.30 Mgr. Jan Jílek
Pondělí 13.45, Mgr. Emílie Janů
Středa 13.55, Mgr. P. Unzeitigová
Společně na IV. ZŠ
Pondělí 14.00, Mgr. J. Kratochvílová

8. tř., G3 NA ORATOŘI, pondělí 14 hod. Ing. Anna Krňávková
8., 9. a střední školy na gymnáziu v pátek 14.00 hod. P. Radek Maláč
Vyučování začne 2. týden v záři. Pět minut před vyučováním se sejdou katecheté s žáky
před hlavními vchody do škol.
BIBLICKÉ HODINY zahájíme po prázdninách v úterý 22. září v 17.30 hod. na faře v
Zábřeze. Přivítáme i nové zájemce, kteří by se chtěli spolu s námi setkávat na biblickými
texty.
ThLic. Jana Nováková

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), kanadský dřevorubecký závod! Děti se mohou těšit na projížďku na koníčkovi. Občerstvení (včetně tradičních bramboráků) je zajištěno. Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

OSLAVY 650. VÝROČÍ OBCE A ŽEHNÁNÍ ZNAKU A VLAJKY OBCE
Obec Svébohov vás srdečně zve v sobotu 19. a v neděli 20.
září na oslavy.
V sobotu od 14 hod. začne na hřišti sportovně kulturní
odpoledne. Od 14 hod. můžete také navštívit výstavu fotografií a dalších předmětů ze života obce, v 19 hod. bude táborák a v 21 hod. skončí sobotní odpoledne ohňostrojem.
V neděli: v 10 hod. vyjde od obecního domu ke kostelu slavnostní průvod. Při slavnostní mši, která začne
v 10.30 požehná Mons. Josef Hrdlička, olomoucký biskup obecní symboly – znak a vlajku. Od 12 do 17 hod.
si můžete prohlédnout kostel, kapli i školu. Ve 12.30 hod.
bude u obecního domu vysazen pamětní strom, od 15 hod.
hraje dechový soubor Boršičanka.
Účastníci oslav obdrží pamětní list a DVD s dobovými fotografiemi Svébohova a s průvodním slovem.
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Program „Hnízda“ na září
Úterý 8. 9. 9-11 hod. Maminec - Poprázdninové setkání u kafíčka, pro děti pohádka
Středa 9. 9. 9-11 hod. Volná herna, pro maminky možnost tvoření - v září tvoříme originální malovaná trička (triko s sebou)
Čtvrtek 10. 9. 9-11 hod. Barvínek - cvičení pro nejmenší v tělocvičně, říkadla, písničky,
pohádka
Úterý 15. 9. 9-11 hod. Maminec - Výroba šperků s Aničkou Hohnovou
Úterý 22. 9. 9-11 hod. Maminec - Nabídka kojeneckého textilu, plen aj. za výborné ceny
od Pavly Kratochvílové
Úterý 29. 9. 9-11 hod. Maminec - Protože je září
měsícem biopotravin představí nám Eva Winigová
novinky z této oblasti
Volná herna s možností tvořivé zábavy pro maminky bude pravidelně vždy v pondělí a ve středu od 9
do 11 hodin. Barvínek bude bývat pravidelně vždy
ve čtvrtek 9 až 11 hodin. Kontakt: www.hnizdozabreh.cz. Těšíme se na všechny!!!
Irena Švédová 603 891 571
POUŤ RODIN DO HOŠTEJNA. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a společenství Modlitby matek srdečně zve 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

VYJDĚTE SI OSMKRÁT NA RANDE - PŘIJĎTE NA MANŽELSKÉ VEČERY!
V příjemném prostředí s občerstvením manželé zhlédnou přednášku na téma večera
(vzájemné poznávání svých potřeb, efektivní komunikace, řešení konfliktů, síla odpuštění,
vyjadřování lásky k partnerovi, jak dobře vycházet s rodiči a rodiči partnera, dobrý sex, děláme si na sebe čas a společná zábava). Poté si manželé spolu o tématu povídají podle připravených materiálů. Soukromí každého páru je zaručeno - součástí kurzu není skupinová
diskuse.
Kurz Manželských večerů začíná 7. 10. 2009,
vždy ve středu od 19 hod. do cca 21.30 hod. v Zahradním pavilonku U Heclů.
Kurzovné za manželský pár je 1250,-Kč. (Zahrnuje 14krát občerstvení, slavnostní večeři a dvě příručky).
Přihlášky na tel. 737 517 102, Sikorovi. Podrobnější informace na
www.hnizdozabreh.cz
Těšíme se na setkání s Vámi!
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POZVÁNÍ NA POUŤ. Pouť (putování, cestu) bychom měli chápat
jako paralelu se svojí cestou životní, s cestou k sobě samému a také
s cestou k Bohu. K cíli putujeme vlastně neustále, a to přesto, že si to
málo uvědomujeme. Když se však rozhodneme pro konkrétní putování jsme na této konkrétní pouti vždy přítomni bytostně a doopravdy. Když se tedy maminky rozhodnou uspořádat pouť ke svaté Anně, patronce žen, manželství, za požehnání dětí, šťastný porod…, je jasné co při této pouti ponesou ve svých srdcích a je jasné,
že to ponesou doopravdy. Přejeme hodně požehnání a připojujeme
se k pozvání na pouť.
Za hoštejnské farníky L. Diblík
Charita Zábřeh ve spolupráci s městy Zábřeh a Mohelnice připravuje opakování jednorázové materiální sbírky šatstva, látek, lůžkovin, obuvi a drobných domácích potřeb ve prospěch broumovské Diakonie.
Sbírka proběhne od středy do soboty 23. - 26. září 2009. Sběrná místa budou
otevřena ve všední dny od 9-17 hodin, v sobotu pak od 9-12 hodin.
Pro provedení sbírky v Zábřehu si Charita pronajala stejně jako v únoru část železničního
nákladního skladiště v sousedství sídla firmy Hevos a čerpací stanice Slovnaft. Vzhledem k tomu, že odsud bude výtěžek materiální sbírky nakládán přímo do přistavených vagónů, dojde ke značnému ulehčení práce; odpadne několikeré přerovnávání krabic a pytlů
s dary. Vypůjčený objekt je také snadno přístupný a v jeho sousedství lze výjimečně - na
krátkou dobu vykládky - zaparkovat osobní auta.
Konečným příjemcem vysbíraného materiálu bude Diakonie Broumov. Největší zájem je o následující „sortiment“: letní a zimní oblečení, obuv (dámské, pánské, dětské) *
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky * peří, péřové a vatové přikrývky,
polštáře a deky * domácí potřeby: černé a bílé nádobí, skleničky.
Přijímáme pouze věci, které budou zabaleny do igelitových pytlů nebo kartonových
krabic tak, aby se nepoškodily transportem. V žádném případě nejsme schopni přijmout
věci, které se mohou transportem zničit a dále ledničky, televize, nábytek, počítače.
Pro více informací: Ludmila Macáková, koordinátorka dobrovolnických aktivit Charity
Zábřeh (736529295), Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh (736509430)
Charita Zábřeh hledá spolupracovníka/spolupracovnici na pozici koordinátor individuálního plánování v denním stacionáři Okýnko v Mohelnici, Zámecká 11. Klienty jsou zde lidé s mentálním, těžkým zdravotním nebo kombinovaným postižením. Náplní
práce je příprava denního programu, vedení společných činností i aktivit jednotlivců. Více
informací o vyhlášeném výběrovém řízení najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz.

ROK KNĚŽÍ - MYŠLENKY BENEDIKTA XVI.
* Ten, kdo se ve všem na Boha spoléhá a jemu se svěřuje, nachází pravou podobu svobody.
* Když se člověk obrací na Boha, není to znamením jeho ubohosti, ale naopak jeho velikosti, neboť díky Bohu a spolu s ním se stává velikým, božským, stává se opravdu sám sebou.
* Bůh má s každým z nás svůj plán a jmenovitě nás volá, abychom se do něho zapojili.
* O radost se můžeme s ostatními velmi prostou formou dělit: úsměvem, dobrým skutkem, malou pomocí, odpuštěním.
* Prosme, aby z našeho života vyzařovala osvobozující radost Boží.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – VŠEMOHOUCÍ BŮH
Mezi mnohé, rozličné vlastnosti Boha patří také jeho
všemohoucnost. Jeho moc je svou vnitřní silou nekonečná.
Protože je Boží moc totožná s jeho vůlí, může Bůh vykonat
všechno, co chce. Vyznávat tuto pravdu má veliký význam
pro náš život.
Věříme, že Boží všemohoucnost je VŠEOBECNÁ, protože Bůh, který všechno stvořil, všechno řídí a také všechno
může. Je MILUJÍCÍ, protože Bůh je náš Otec. Je TAJEMNÁ,
poněvadž ji může poznat jen víra a to ještě nedokonale.
Písmo svaté na mnoha místech vyznává všeobecnost Boží moci. Bůh je nazýván Přesilným Jákobovým (Gen 46,24. Iz 1,24). Hospodinem zástupů, Hospodinem udatným v boji
(Ž 24,8-10). Může-li Bůh všechno „na nebi i na zemi“(Ž 135,6), pak je to proto, že je stvořil. Nic mu není nemožné a se svým dílem nakládá podle své libosti; je vládcem vesmíru
a původcem jeho řádu; je pánem dějin a podle své libosti ovládá duši a srdce člověka a řídí
události. „Ty však můžeš vždycky prosadit svou svrchovanou moc a síle tvé paže nikdo neodolá“ (Mdr 11,21). „Nade všemi se smilováváš, protože všecko může, nehledíš na hříchy lidí, jen
aby činili pokání.“ (Mdr 11,23).
Bůh je všemohoucí Otec. Jeho otcovství a jeho moc se vzájemně osvětlují. Svou otcovskou všemohoucnost ukazuje tím, jak se stará o naše potřeby. Tím, že nás přijímá za syny
a dcery („..a budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů“
2 Kor 6,18). A nakonec ji ukazuje svým nekonečným milosrdenstvím, neboť svrchovaným
způsobem projevuje svou moc tím, že svobodně odpouští hříchy.
Boží všemohoucnost není vůbec svévole: „V Bohu moc a podstata, vůle a rozum, moudrost a spravedlnost jsou jedna a táž, takže nic nemůže být v Boží moci, co by nemohlo být ve
spravedlivé Boží vůli nebo v jeho moudré inteligenci.“ (Sv. Tomáš Akvinský)Boží všemohoucnost nemůže také doopravdy chtít něco, co by bylo v rozporu s jeho
absolutně dokonalou podstatou. Bůh nemůže chtít hřích, nemůže udělat čtyřhranný kruh,
nemůže počítat, že dvě a dvě je pět. Tato nemožnost chtít nebo uskutečnit nesmysly, není
žádnou Boží nedokonalostí, ale naopak výrazem jeho naprosté dokonalosti. Může však
zázračně uzdravit nemocného, vzkřísit mrtvého, zabránit neštěstí... Jako ten, který vložil
do vesmíru zákony, má moc je za určitých okolností suspendovat, změnit, zrušit jejich
platnost. Zázraky jsou naprosto bezpečnými Božími zjeveními, přizpůsobenými chápání
všech.
Důvody věrohodnosti ukazují, že souhlas víry není nějaké slepé hnutí ducha.
Víra v Boha Otce všemohoucího může být podrobena zkoušce. Zakouší-li člověk nějaké zlo nebo musí-li trpět... někdy se mu může zdát, že Bůh není přítomen či není schopen
zabránit zlu, že je zdánlivě bezmocný. Bůh Otec však zjevil svrchovaně tajemným způsobem svou všemohoucnost dobrovolným ponížením svého Syna a jeho zmrtvýchvstáním.
Tím přemohl zlo. Ukřižovaný Kristus je tedy „Boží moc a Boží moudrost.“ „Neboť pošetilá
Boží věc je moudřejší než lidé a slabá Boží věc je silnější než lidé“ (l Kor 24-24). V Kristově
zmrtvýchvstání a povýšení Otec rozvinul účinnost své síly a ukázal na nás věřících, jak se
jeho nesmírně veliká moc projevila (Ef 1,19).
Tajemství zdánlivé Boží bezmoci se může někdy vést přes veliká utrpení, nemoc, neštěstí upřímně věřících, přes jejich prosby a modlitby, stejně jako hluboká nevěra až k nená6

visti Boha, k hrubým urážkám Boha a věcí posvátných... A Bůh při tom mlčí. Mlčí proto, že
je nekonečně mocný, že na vyrovnání dobra a zla má čas, neboť má k tomu celou věčnost,
tedy, že mu nikdo neunikne, ale v okamžiku smrti mu každý skočí přímo do náručí.
A na věčnosti může věrné a spravedlivé mnohem lépe odměnit a hříšné, zlé (ty, kteří se od
něj odvrátí i v hodině smrti) mnohem více potrestat (hned po činu vyplácet by bylo malicherné a Boha všemocného nedůstojné).
Jen víra se může vnitřně sjednotit s tajemnými cestami Boží všemohoucnosti. Tato víra
se chlubí vlastními slabostmi, aby na sebe svolala Kristovu moc. Svrchovaným vzorem této
víry je Panna Maria, která uvěřila, že „u Boha není nic nemožného“ (Lk 1,37) a která mohla
velebit Pána slovy:“učinil mi veliké věci ten, který je mocným. Jeho jméno je svaté (Lk 1,49).
Není tedy nic vhodnějšího k upevnění naší víry a naší naděje než přesvědčení vryté hluboko do našich duší, že Bohu není nic nemožného. Proto též, jakmile náš rozum bude mít
jen poněkud představu o Boží všemohoucnosti, bude snadno a bez pochybování souhlasit
se všemi věcmi, i s těmi největšími a nejnepochopitelnějšími, a třeba i přesahujícími běžné
přírodní zákony, jež nám naše víra uloží k věření.
P. Antonín Pospíšil

NOVÁ SOUTĚŽ PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK – POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE
Stejně jako v předchozím roce dostanou děti, které chodí na čtvrteční mše svaté sešitky,
do kterých si budou nalepovat obrázky. Tento rok se budeme seznamovat s životy svatých
z českého národa. Během každého měsíce budou mít děti možnost seznámit se vždy s jedním světcem. V září začínáme sv. Václavem.
1. neděle v září – sedmiletý Václav se při slavnostním obřadu představuje lidu jako budoucí panovník.
Svatý Václav byl synem českého knížete Vratislava a jeho manželky
Drahomíry. Narodil se kolem roku 908. Jméno Václav znamená ten, který má „více slávy“. Zanedlouho se mu narodil bratr – Boleslav. „Bole“ ve
staré češtině znamenalo více, takže i jeho jméno znamenalo „více slávy“.
Když byli chlapci ještě malí, starala se o ně jejich maminka Drahomíra.
Při výchově jí pomáhala babička Ludmila. Václav měl svou babičku moc
rád. Velmi rád poslouchal, když mu vyprávěla příběhy o Pánu Ježíši.
Když měl Václav sedm let, chystala se pro něj velká slavnost. Byl to
rituální obřad, který se nazýval postřižiny. To podle toho, že se při něm
stříhaly vlasy. Obřad se konal v kostele. Po bohoslužbě se Václav postavil před biskupa a ten mu požehnal. Po té mu ustřihl pramen vlasů. Pak
k Václavovi přicházeli všichni přítomní velmoži a každý mu ustřihl pramen vlasů. Nakonec jej jeho otec všem přítomným představil jako svého
nástupce. Tato slavnost pro Václava znamenala konec dětství. Během obřadu byl předán do
výchovy otci Vratislavovi, aby z něj vychoval schopného panovníka. Na Václavovi ležela už
nyní velká zodpovědnost. Věděl, že se za několik let stane panovníkem celé země a musí se
ještě mnoho naučit.
Dnes už neslavíme postřižiny, ale máme daleko významnější obřad – první svaté přijímání.
Naším úkolem není být panovníkem, ale stát se dobrým křesťanem, to je stát se svatým. To, že
přistupujeme k přijímání, neznamená, že už jsme svatí. Stejně jako Václav jsme teprve na začátku cesty ke svatosti. Proto vždy, když ve svatém přijímání přijímáme Pána Ježíše, poprosme
ho, aby nám pomohl stát se svatými.
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PASTÝŘSKÝ LIST K ZAHÁJENÍ NOVÉNY
Milovaní bratři a sestry,
návštěva Svatého otce Benedikta XVI. se již velmi přiblížila. Poslední dva týdny před jeho příjezdem se budeme muset starat o mnoho organizačních věcí a praktických příprav. Času k usebranosti pak už bude málo. Proto
Vás dnes zveme k novéně, devítidenní intenzivní modlitbě a závěrečné duchovní přípravě na setkání s hlavou naší
církve. Šli jsme s Vámi po celou dobu přípravy a také pro
tento její poslední úsek jsme Vám připravili potřebný materiál. Brožurka nazvaná Novéna k přípravě na setkání se Svatým otcem Vám bude dobrým
vodítkem. Doufáme, že už ji máte.
Novéna je vyhlášena na dobu od 8. do 16. září. Začne na svátek Narození Panny Marie a skončí na svátek sv. Ludmily. Obě dvě ženské postavy, Panna Maria a sv. Ludmila, mají
jednu společnou vlastnost. První z nich je branou, kterou k celému lidstvu přišel Boží Syn.
Panna Maria stojí u okamžiku počátku nové éry, éry Evangelia. Druhá stojí u počátku nové
éry dějin v životě našeho národa. Sv. Ludmila přijala zvěst svatých Cyrila a Metoda, kteří
otevřeli život z Evangelia našim předkům a celému Slovanstvu. Vložme tedy svou touhu po
obnově tohoto daru do jejich ochrany.
Do času novény spadají též svátky Povýšení svatého Kříže a Sedmibolestné Panny Marie.
Tyto dva liturgické dny říkají mnoho k našim tématům víry, naděje a lásky. Svatý Kříž je zároveň
znamením, které vyjadřuje naši identitu, a jeho smysl jsme si chtěli více ujasnit a připomenout.
Chceme Vám k novéně podat několik myšlenek, k nimž jsme sami v průběhu příprav
došli. V úvahách, které vedeme, jsme přemýšleli o dvou trojicích. Trojice Božích darů, které
nazýváme božskými ctnostmi, tvoří přímo v nás opěrné body křesťanské osobnosti, která
se přímo vztahuje k Bohu. Ten, i když jediný, žije v trojici osob. Člověk víry, naděje a lásky
je vskutku člověkem k obrazu Božímu. Je člověkem, jakého měl Bůh na mysli, když ho stvořil. Naše víra se obrací k Otci, naší nadějí je zmrtvýchvstalý Kristus, naše láska je plodem
Ducha Svatého, který je vylit do našich srdcí (srov. Řím 5,5). Náš život se tak stává novým,
jiným, silnějším, plnějším a krásnějším. Jestliže ve víře posloucháme Otce, pevně důvěřujeme v jeho Syna, našeho Pána, Ježíše Krista, a milujeme láskou Ducha Svatého, stáváme se
opravdovými lidmi.
Úvahy o víře, naději a lásce nás přivádějí k poznání, v čem spočívá lidská důstojnost.
I ta stojí na jisté trojici. Mnozí nám dají za pravdu, když řekneme, že spočívá v lidské svobodě. Ta ovšem přichází jedině tam, kde je vnitřní kázeň. Slovo kázeň se už lidem líbí méně,
ale my o ni budeme usilovat, i když je to těžké. Mnozí budou souhlasit, když řekneme, že
spočívá v rozumnosti, ale nebudou ji chtít uplatňovat, když by to mělo pobourat jejich lživé
sny a ukázat jim reálný stav věcí. Určitě nám přitakají, když řekneme o lidské důstojnosti,
že jejím vrcholem je láska, ale nebudou chtít převzít zodpovědnost za dobro druhých, bez
které se láska rychle mění v sobectví nebo i loupežné násilí.
Svět a možnosti lidské společnosti se rychle vyvíjejí. Vstupujeme do světa nových možností a to, podle našeho soudu, vyžaduje trochu jiné, zralejší lidi, lidi ukázněné, rozumné
a zodpovědné. Nová doba klade před lidskou společnost velké a nové úkoly a ty žádají nové
lidi. V žádném případě nejsme jediní, kdo si to uvědomují a chtějí pro to něco udělat. Po tom8

to zralém lidství touží mnoho lidí, ale často si nevědí rady. My víme dobře, že první, čeho je
třeba, je pracovat na sobě, a máme k tomu nejen potřebné předpoklady, ale i Boží pomoc.
Neukážeme-li cestu, nepozdvihneme-li se z únavy a mravní defenzivy, těžce se proviníme. Zlo dnes útočí na lidskou důstojnost, na samu podstatu lidství. Chce z lidí udělat bezduché otroky konzumních systémů, kteří se změní v šelmy a vytvoří na zemi peklo. Stůj co
stůj tomu chceme zabránit. S Boží pomocí se to podaří, vždyť, jak říká verš žalmu: Když
Bůh ve své síle povstane, dav nepřátel se rozvane. (Ž 68, 2–3) Buďte proto dobré mysli. Je-li
Bůh s námi, kdo proti nám? (Řím 8,31) Se sv. Pavlem opakujeme: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! … Pán je blízko. (Fil 4, 4–5). Za to prosme v novéně, kterou
začneme toto úterý.
Tak žehnáme Vám, Vašim rodinám a přátelům, tak žehnáme celé naší vlasti.
Vaši biskupové Čech a Moravy

ZPRÁVY Z ARCIDIECÉZE
Ke konci prázdnin a se začátkem školního roku, po návratu z dovolených, zjišťuje mnoho lidí, že má před sebou k řešení problémy, s kterými by
potřebovali poradit.
Centrum pro rodinný život rozšířilo svou poradenskou činnost. V současnosti jsou zde k dispozici tři věřící odborníci.
Centrum pro rodinný život nabízí od září 2009 rozšířené poradenství:
Pastorálně-terapeutická poradna (MUDr. Jitka Krausová). Problémy víry, psychické
problémy, otázky osobnostního růstu. Poradenská služba probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, po předběžném telefonickém přihlášení.
Manželská a rodinná poradna (Mgr. Vít Hušek, Th.D.) Problémy osobní, partnerské,
manželské, rodinné a v mezilidských vztazích. Poradenská služba bude každý čtvrtek v odpoledních hodinách, po předběžném telefonickém přihlášení.
Poradenství v obtížných životních situcích (Bc. Marcela Řezníčková) Problémy v náročných životních situacích jako např. úmrtí blízkého člověka, situace při rozpadu rodiny,
trýznivé prožívání současného životního stavu apod. Probíhá každou středu po předběžném telefonickém přihlášení.
Termín návštěvy v kterékoliv poradně je nutné předem telefonicky dojednat na telefonu . Bližší informace o poradně a termínech získáte na adrese: Centrum pro rodinný život,
Biskupské nám 2, 772 00 Olomouc Tel. 587 405 250-3, E-mail: rodina@arcibol.cz
VAROVÁNÍ PŘED SBĚRATELI STAROŽITNÝCH
PŘEDMĚTŮ. Varujeme před lidmi, kteří obcházejí domy
a fary za účelem sběru starožitných předmětů. Zájemci se většinou dožadují prohlídky půdních prostor a chtějí levně odkoupit nepoužívané starožitné předměty, nábytek, obrazy
a pod., které pak draze prodávají antikvariátům či jiným obchodníkům (i do zahraničí). Přestože se nejedná o památky
z depozitářů, může se stát, že se takto ztratí opravdu cenné
věci. V některých případech si sběratelé při prohlídce dokonce
tipují objekty k jejich následnému vykradení. Proto radíme takové zájemce do domu, na faru či na půdu vůbec nepouštět.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 16. srpna: Červená Voda (pohřeb) 6.620; Šanov (pouť) 690; Jakubovice
(pouť) 2.085; Písařov 2.456 Kč. Dar: Písařov (oltář) 5.000 Kč.
Sbírky z neděle 23. srpna: Červená Voda 598; domov důchodců sv. Zdislavy 100; Mlýnický Dvůr 160; Moravský Karlov (pouť) 1.030; Jakubovice 331; Písařov 1.003 Kč.
Sbírky z neděle 30. srpna: Č. Voda 1.678; Jakubovice 264; Janoušov 342; Písařov 551 Kč.
Sbírka z pokladničky na opravu oltáře v Písařově za prázdniny: 4.433 Kč.
Sbírky na Haiti za prázdniny: Červená Voda 900; Mlýnický Dvůr 105; Moravský Karlov
218; Jakubovice 638; Písařov 428 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
PŘIHLÁŠKY NA VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ si vyzvedněte v kostelích nebo na
faře a odevzdejte na faře (P. Pavlovi) do středy 9. září! Hlavně u 1. tříd, u ostatních stačí ústní potvrzení rodičů (SMS), že děti budou pokračovat ve studiu náboženství.
PASTORAČNÍ RADA v Červené Vodě bude v pátek 11. září v 19 hodin na faře a v Písařově v pondělí 14. září v 17 hodin na faře.

POUŤ NA MARIÁNSKÉ HOŘE v sobotu 12. a v neděli 13. září 2009
Sobota: 19.00 – rytmická mše svatá za požehnání pro všechny mladé lidi; 20.00 hod.
– modlitba křížové cesty; 22.00 – 24.00 adorace.
Neděle: 7.30 hod. – ranní mše svatá; 10.00
slavná mše svatá v areálu křížové cesty před
hl. vchodem do kostela; 14.00 – vystoupení
skupiny šermířů a lanové aktivity pro děti;
15.00 – modlitba křížové cesty; 16.00 – odpolední mše svatá.
Odjezdy autobusů: z Verměřovic na Mariánskou Horu: 6.45; 9.15; 14.30 hod.; a zpět: 8.30;
12.30; 17.30 hod.
VZPOMÍNÁME. V neděli 16. srpna jsme se rozloučili v Červené Vodě s panem Vojtěchem
Kudláčkem, kostelníkem a organizátorem poutí, který zemřel náhle ve věku 62 let. Děkujeme mu za jeho obětavou službu a práci pro farnost a vyprošujeme mu věčné odpočinutí
v Božím království. Kdo na jeho místo??? Zájemci o službu kostelníka, hlaste se u pana faráře!
P. Pavel Vágner

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 30. srpna: Tatenice 830; Lubník 730; Hoštejn 1.850; Kosov 2.020Kč.
Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY BOHOSLUŽEB:
Od 7. září do 18. září (včetně) nebudou ve všední dny slouženy mše svaté v Hoštejně,
Tatenicích a Lubníku.
V sobotu 12. září nebude mše svatá na Koruně.
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

SMYSL STÍNU. Byl první školní den a jeden chlapec šel ve své vesnici poprvé do školy.
Doprovázela ho maminka. Chlapce tak zaujaly dlouhé kroky jeho obrovského stínu, které kreslilo ranní slunce, že nic jiného nevnímal a připadal si, jako obr. Náhle se maminka
zastavila. Podívala se chlapci přímo do očí a řekla: „Nedívej se na svůj stín ráno, ale v poledne.“
Zamyšlení z produkce Ch. Džibrána ( 1883 - 1931 ), libanonského spisovatele a malíře: Když se liška ráno dívala na svůj stín, říkala si: „Dnes sním k obědu velblouda.“ Celé
dopoledne tedy hledala nějakého velblouda, ale když svůj stín znovu uviděla v poledne,
prohlásila: „Bude stačit myš.“
DOPORUČENÍ: Nedělej si ráno přehnaně velké plány. Buď statečný v plnění „mravenčích“ úkolů a pak večer s Boží pomocí bude mozaika tvého dne skutečně krásná...
MISIONÁŘI Z LOŠTIC NA TV NOE. Misijní tým kněží a bratří od nás,
z Loštic, si Vás dovoluje pozvat na příjemné posezení u TV NOE v programu „BEZ HÁBITU“, který na jaře roku 2009 s námi natočila v exteriéru a interiéru našeho „biotopu“ TV Noe. Přiznáváme, že nevíme, jak se to
v reálu „vyvrbí“, ale můžete být u toho:
TV NOE - „BEZ HÁBITU“: úterý 8. 9. ve 20.05; středa 9. 9. ve 12.55; pátek 11.9. v 7.40;
Sobota 12.9. v 16.50; neděle 13.9. v 6.50 hod.
Po prázdninách vám všem barevné „babí léto“ přejí misionáři z Loštic

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 30. srpna: Mohelnice 5.651; Úsov 3.228; Studená Loučka 222 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 30. srpna: Štíty 2.040, Cotkytle 780; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

FARNOST JEDLÍ

FARNOST JEDLÍ

BLAHOPŘÁNÍ.
V sobotu 12. září 2009 v 10.30 hod.
manželé

Pavel a Marie Rýznarovi
oslaví při mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele
v Jedlí zlatou svatbu. Do dalších let jim vyprošují hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie rodina i farníci z Jedlí.
11

FARNOST JEDLÍ

Sbírka z neděle 30. srpna: Zábřeh 24.814 (na kostel sv. Barbory); Jedlí 2.000; Svébohov
1.700; Zvole 4.230; Klášterec 1.720 Kč. Dary: Zábřeh – na farnost 1.000; na kostel sv. Barbory 2.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci srpnu jste do kasičky věnovali na opravy kostela sv. Barbory částku 3.350 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. Paní Karešová, Hrubá a Doubravská
ROZŠÍŘENÍ INFORMACÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. Dne 13. 8. byla spuštěna nová
verze webových stránek www.biskupstvi.cz/papezvbrne; obsahuje rozšířené informace a
nové kategorie. Organizační pokyny zde budou průběžně aktualizovány. Se svými dotazy
se můžete obracet přímo na Informační kontaktní centrum Petrov, Mgr. Petra Chalupová
tel. 731 404 000, mail: chalupova@biskupstvi.cz.
VZHLEDEM K NÍŽE UVEDENÉ ZPRÁVĚ O DOPRAVNÍ SITUACI VE STARÉ BOLESLAVI V DOBĚ NÁVŠTĚVY
SVATÉHO OTCE doporučujeme všem, kteří se přihlásili na
pouť do Staré Boleslavi, aby využili k dopravě vlak. Ze Zábřeha
pojedeme hromadně rychlíkem Ex 502 směr Praha v 5.29 hod.,
v Kolíně přesedneme na rychlík R 712 (odjezd 7.00) a ve Staré Boleslavi budeme v 7.58 hod. Předpokládaný návrat 16.3017.15 hod.
P. Radek Maláč
DOPRAVA DO STARÉ BOLESLAVI
NA SETKÁNÍ S PAPEŽEM.
Organizátoři bohoslužby, kterou bude v pondělí 28.9.2009
slavit ve Staré Boleslavi papež Benedikt XVI., zveřejnili informace o dopravní situaci ve městě a pokyny pro návštěvníky.
Podrobné informace lze najít na www.navstevapapeze.cz.
S ohledem na dopravní opatření a kapacitu parkovišť ve Staré Boleslavi doporučují pořadatelé všem návštěvníkům papežské mše, aby v co největší možné míře využili dopravu
vlakem. Vlak zastavuje ve stanici Stará Boleslav asi 2,5 km od místa konání bohoslužby. Pro
návštěvníky s omezenou hybností a starší účastníky bude vypravována kyvadlová autobusová doprava od vlakového nádraží do areálu autobusového nádraží ve Staré Boleslavi.
MÍSTENKY K NÁVŠTĚVĚ SVATÉHO OTCE. Ti, kteří byli přihlášeni v prvním termínu, si mohou vyzvednout místenky na faře v Zábřeze (jakmile dojdou, dáme do ohlášek). Pro ostatní je zajistíme v druhé polovině září. I kdyby jel někdo bez místenky, nebude problém, může si ji vyzvednout přímo na místě (ale v zadních sektorech).
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. 2009
Marek Hackenberger
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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