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16. 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, buď stále s námi, a když nás voláš,
abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
ŽALM Hospodine, kdo smí prodlévat
1: Gn 18,1-10a
2: Kol 1,24-28
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Blahoslavení,
kteří slovo Páně
uchovávají v dobrém
a upřímném srdci
a s vytrvalostí
přinášejí užitek.
Zpěv před evangeliem
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Amen

v tvém stánku?
Ev. Lk 10,38-42

CURRICULUM VITAE našeho nového kaplana P. Františka Dostála
Kde jste se narodil a v jaké rodině jste vyrůstal?
Narodil jsem se již jako dítě dnešní doby v porodnici
v Prostějově. Pocházím z farnosti Tištín, což je na Hané na
Prostějovsku. Vyrůstal jsem ve věřící rodině. K víře mě přivedla babička s dědou, u kterých jsem trávil hodně času.
Mám jedny rodiče a jednu sestru (je o něco starší než já a
má tři děti).
Jaké školy jste navštěvoval?
Po absolvování základní školy (I. stupeň na ZŠ v Tištíně
a II. stupeň v Nezamyslicích) jsem studoval na Střední pedagogické škole v Přerově a hned po maturitě jsem nastoupil
do Teologického konviktu v Litoměřicích. Pak jsem byl přijat na teologickou fakultu do Olomouce, kde jsem v roce 2008 ukončil svá studia.
Čím jste chtěl být jako malý chlapec?
Už odmalička jsem chtěl být knězem. Měl na to jistě velký vliv P. Josef Honka SDB,
který tehdy u nás působil. Jako salesiánský kněz to s námi dětmi uměl. Chodil se k dědovi stříhat a tak jsem se s ním vídával, ještě než jsem chodil do školy. Ani jsem nerozuměl tomu, co to znamená, že je kněz, ale prostě si mě získal svou osobností.
Jaké jsou Vaše záliby? Sportujete?
Začnu tím jednodušším. Sportu se nevěnuji. Přestože jsem bydlel u fotbalového
hřiště, nikdy mě tento sport neoslovil. Ani mě nebaví sledování fotbalového či hokejového zápasu, protože výsledek se stejně dozvím až na konci - a tak co se na to budu tak
dlouho dívat? Jako malý jsem se učil bruslit, ale to tím stylem, že jsem se opíral o hokejku (alespoň k něčemu mi byla) a jakousi pochodovou jízdou jsem se pohyboval po
ledě. Když jsme měli v tělocviku šplhat, tak jsem vyšplhal jenom to, co jsem na tu tyčku
vyskočil. Na lyžařském kurzu mě dali do skupinky „kamikadze“ – na konci kurzu jsem
dostal diplom „za snahu a odvahu udržet se na svahu“.
Teď to těžší. Moje záliby? Myslím si, že jich je mnoho, ale nic nedělám pořádně.
Mám rád vážnou hudbu (ale může být i veselá) a dechovku. V poslední době mě velice
oslovil Beethoven svou 9. symfonií a Antonín Dvořák skladbou Te Deum. Trochu hraji
na varhany, ale jako samouk. V sedmé třídě jsem chodil na klavír, ale za rok mně bylo
doporučeno, abych toho nechal, že je škoda, aby naši ty hodiny platili. Nebavilo mě totiž hrát předepsané etudy a místo nich jsem hrál písničky z kostela. Rád vyšívám – tzv.
kalichové prádlo a s tím je spojené i šití.
Která místa pro vás mají duchovní náboj, které poutní místo vám zvláště přirostlo k srdci?
Na obě tyto otázky je moje jednoznačná odpověď: Poutní místo Křtiny je pro mě
jak místem s duchovním nábojem, tak mojí srdeční záležitostí. To co jsou pro zamilované Francie a Paříž, to pro mě jsou Křtiny. Rád se nechávám od Matky Boží přikrýt jejím
pláštěm ochrany a to ve Křtinách obzvlášť vyniká.
Máte nějaký velký sen? A prozradíte nám ho?
Obávám se, že žádný velký sen nemám, protože život není žádným sněním, ale rea2

litou. Mnozí se touží setkat s nějakou významnou osobností či navštívit nějaké zvláštní
místo. Tak já to nemám a snad proto jsem vcelku spokojeným člověkem.
Kdy jste poprvé zaslechl Boží volání?
Již od sedmi let jsem chtěl být knězem. A v devíti letech jsem to své povolání zasvětil Panně Marii Křtinské. Díky tomu, že jsem byl od 12 let (společně s trvalým jáhnem)
kostelníkem, byl jsem často v kostele a mohl tak rozmlouvat s Ježíšem ve svatostánku.
Byly to pro mě radostné chvíle. Když jsem pak byl v Konviktu (nultý ročník), tak nám
otec rektor řekl, že do Konviktu jdeme s tím, že snad bychom někdy mohli být kněžími
a když z něho budeme odcházet, tak už máme jít s tím, že chceme být kněžími. Za to
jsem se modlil, a když jsem šel po jedné takové modlitbě spát, tak jsem uslyšel vnitřní
hlas. Vím, že jsem ještě nespal, ale už jsem nebyl ani vzhůru. Ten hlas mně řekl: „Neboj
se, já na tebe čekám, já s tebou počítám.“ A to mě velmi pomáhalo, obzvlášť, když jsem
měl problémy se školou. A dodává mi to sílu stále.
Jaké byly vaše první pocity po „odvelení“ na naši farnost?
Když jsem byl poslán do Valašských Klobouk, tak jsem řekl: „Bohu díky!“ a totéž
jsem řekl, když mi otec generální oznámil, že jdu do Zábřehu. Jsem rád knězem a věřím,
že i zde budu co platný. Na Zábřeh mám jednu vzpomínku z dětství, ale o tom třeba někdy příště.
Děkujeme otci Františkovi za rozhovor a přejeme mu hojnost Božího požehnání a sil v kněžské službě.
redakce

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

20. července
21. července
22. července
23. července

Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Památka sv. Marie Magdaleny
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI JEDLÍ – bude v pondělí 26. července o památce Svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
Začneme ráno v 8 hod. slavením Mše Svaté za děti a mládež, a
aby i ti, kteří přicházejí z ranní směny, měli tuto možnost, druhou
Mši Svatou, obětovanou za ty, které Pán letos povolá z tohoto světa, budeme slavit v 17 hod. Program adorace bude na vývěsce a v kostele.

P. Lev

Všechny, kdo se zajímají o místní politiku ve městě Zábřeze, srdečně
zveme na členskou schůzi místní organizace KDU-ČSL, která se koná
v pátek 30. 7. 2010 v 17 hod. v Katolickém domě Zábřeh.
Za výbor předseda RNDr. František John, Ph.D.
Orel Rovensko a KDU-ČSL Rovensko srdečně zvou na tradiční
Posezení u táboráku, které pořádáme na hřišti u Orlovny v sobotu 31.7.2010 od 16.00 hodin. Budou připraveny domácí bramboráky, další speciality a tombola. K tanci a poslechu hraje dechový orchestr KMČ Zábřeh
+ A.M.Úlet Moravičany. Dobrovolné vstupné a celý ﬁnanční zisk z uvedené akce bude
použit na akci Rekonstrukce Orlovny - energetické úspory, kde vlastní podíl Orla Rovensko činí 350 tisíc Kč a zatím není pokryt v plné výši.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - NÁBOŽENSTVÍ
Rozbor Kol 1,24-28: Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi
to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo, tajemství, které po věky a po
celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli
přivést před Boha jako dokonalé v Kristu.
Sledujeme-li dějiny lidstva od
nejstarších dob, poznáváme, že
stojí na dvou základech: na víře
v nadpřirozenou bytost, Boha –
bohy a na víře v posmrtný život.
Proto můžeme, ba musíme říci,
že člověk je bytost náboženská.
Jako řeč patří k jeho přirozenosti, tak k ní patří i náboženství. Náboženství je vztah k nadpřirozené,
k nadzemské skutečnosti. Je to uvědomělá a životem projevovaná závislost na „božstvu“. Je to
vztah mezi lidskou osobou a bytostí člověka přesahující.
Takto náboženství - religio - vyrůstalo ze všelidského jevu, který vděčí za svůj vznik faktu, že člověk je bytostí tázající se, schopnou klást si otázky nejen ohledně sebe sama, ale též
na vše, co ho obklopuje nebo co ho vůbec obklopovat může. Náboženství souvisí s osobní
lidskou zbožností, která doprovází lidstvo od nejrannějších stádií jeho vývoje a rozvinula se
v mnohých náboženských soustavách. Zde je také základ úcty lidí k náboženství a k Bohu
- k bohům. Nauka o původu a původním významu slov odvozuje slovo bůh přes staročeské „bóh“ „bóg“ od staroindického „bhága“ to je udělující, dávající, řídící. Tak už naši dávní
předkové správně vyjadřovali hodnotu náboženství.
Tato skutečnost má u člověka své důsledky. Slavný řecký politik, řečník Démosthenés
(+322 před Kr.) to vyjádřil takto: „Projdi všemi kraji a najdeš města bez divadel a cirků, ale nenajdeš jediné bez chrámu.“ Ano, projděme celou zeměkouli, od východu na západ, od severu
na jih a všude najdeme kostely, mešity, chrámy, pagody. Všude je tedy náboženství, buď osobních bohů - polyteismus nebo jednoho Boha - monoteismus. Náboženství není chorobným
výmyslem lidí. Mýlit se, po nějakou dobu, může jedinec nebo malá skupinka v té či oné době,
ale nikoliv lidstvo jako celek, všechny národy všech dob, po celá tisíciletí!
Celý společenský, kulturní a hospodářský život dávných národů se utvářel na základě náboženství pod vedením božského vládce - faraona, Inky atd. Viz úchvatné obrovské komplexy chrámů v Řecku nebo Inků v Jižní Americe... To nebyli primitivové, byli to kromě upřímné víry ve své náboženství i vrcholní umělci, jejichž úrovně by dnešní výtvarníci ani se svou
technikou často nedosáhli. Bohužel, dnes se najdou i křesťanští myslitelé, kteří prohlašují
všechny náboženské soustavy dohromady za stejně hodnotné projevy jakéhosi všeobecného zjevení. Takové pojetí pravdy je ovšem chybné, neboť porušuje skutečnost. Je třeba odlišit
přirozená náboženství založená silou lidského rozumu, představ a pocitů - jako animismus,
náboženství mýtická, buddhismus, taoismus atd. od náboženství objektivně nadpřirozeného,
zjeveného jediným, skutečným Bohem jako je židovství a křesťanství a za jaké se považuje
islám. Křesťanství nadto předpokládá, že Boží zjevení má svůj jediný vrchol v Ježíši Kristu
a jeho církvi katolické. Ale tím se neříká, že mimo Ježíše Krista a katolickou církev se vůbec
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žádná náboženská pravda nevyskytuje. Vždyť lidský rozum svým uvažováním a za pomoci
Boží milosti může během tisíciletí dojít k té či oné přirozené, životní pravdě.
Křesťanské náboženství je po všech stránkách nejdokonalejší, nejryzejší ve vztahu k víře,
k mravnosti, k životu tady na zemi i jeho pokračování na věčnosti. Je opravdu světlem, které
nás osvěcuje, ukazuje nám cíl života, a vede nás k němu.
Důkazem toho jsou světci. Není větších mravních velikánů, než jsou oni. Jsou důkazem,
že náboženství má prostředky i sílu činit člověka lepším. Krásně to vyjádřil i slavný Goethe:
„Charaktery, které by zasloužily vysoké úcty, jsou bohužel stále řidší. Musím doznat, že takové
nezištné charaktery jsem našel ve svém celém životě jen tam, kde jsem nalezl hluboký náboženský
život.“Výstižně to říká také francouzský myslitel Pierre Bayle: „ Jsou dvě opory světské moci,
totiž zákony a zbraně. Mimo tyto je však ještě třetí, a to hlavní opora: náboženství. Kde té není,
kolísají i obě první.“A že má Bayle pravdu, je vidět nejlépe z toho, že ruku v ruce s úpadkem
náboženství jde i úpadek mravní. Čím více se prázdní kostely, tím více se plní věznice a polepšovny a upadá rodinný i společenský život. Kdyby lidé, i my tady a teď, žili podle náboženství, desatera, byl by ráj mezi námi, štěstí a spokojenost by zářila z každého okna i oka. Pravdivá námitka proti náboženství je v tom, že sami věřící nežijí často tak, jak přikazují zásady víry.
Že tomu tak, bohužel, je, není vlivem náboženství, zvláště pak ne vlivem křesťanství. Kristus a
po něm církev přikazuje svým členům jasně: „Buďte dokonalí jako váš nebeský Otec dokonalý je.“ Nedokonalost nás křesťanů plyne a je dílem porušenosti naší lidské přirozenost vinou
prarodičů Adama a Evy. Naše přirozenost je náchylná více ke zlému než dobrému. Křest, ani
svaté přijímání, ba dokonce ani kněžství nedělá člověka samo o sobě lepším. Druhý důvod
našeho úpadkového křesťanského života je veliká a nezdravá přizpůsobivost padlému světu...
Ale přesto jsou shora řečená slova pravdivá. Nic lepšího než pravé a živé křesťanství na tomto
světě není a buďme šťastni, že je máme a že my do něho patříme.
P. Antonín Pospíšil

MODLITBA STARÉ ŘEHOLNICE:
„Pane – stárnu, a brzy už budu opravdu stará.
Ochraňuj mě před přesvědčením, že musím všechno a za jakýchkoliv okolností aspoň okomentovat
a pokud možno uvádět na správnou míru.Dej mi
rozvážnost bez trudnomyslnosti, ochotu posloužit
bez postranních úmyslů.Zadrž mě včas při líčení
nekonečných podrobností a veď mě vždy k jádru
věci. Ochraňuj mé bližní před mými řečmi o vlastních bolestech a nemocích. Přibývá jich a s nimi
roste i chuť mluvit o nich.
Netroufám si prosit tě o radost z poslechu podobných historek jiných starých lidí, a tak tě
prosím jen o trochu trpělivosti, abych je dovedla aspoň bez reptání snášet. I prosba o zlepšení
mé chabnoucí paměti by byla asi příliš opovážlivá – dej mi tedy aspoň víc skromnosti a méně
sebejistoty tam, kde se mé vlastní vzpomínky dostávají do rozporu se vzpomínkami jiných
lidí. Otevři mi cestu k objevu, že i já se mohu občas mýlit.
Zařiď to nějak, abych byla aspoň občas usměvavá a laskavá k těm, se kterými je tak těžké
vyjít. Víš přece, nakvašené stařeny patří k nejpovedenějším vynálezům ďábla. Jejich neschopnost objevit cokoliv dobrého jinde než na sobě je skutečně nesnesitelná.
Nauč mě proto objevovat dobré vlastnosti právě na těch lidech, na kterých si já nic takového nedovedu ani představit. A dej mi, Pane, abych dokázala aspoň občas jim to také říci.“
(Podle Katolického týdeníku 12/1993)
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 11. července: Červená Voda 1.620; Moravský Karlov 290; Jakubovice 518;
Písařov 1.009 Kč. Dar Jakubovice 2.000 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
POUŤ V JANOUŠOVĚ ke cti sv. Anny bude v neděli 25. července v 16 hodin.
INTENCE na příští půlrok si přijďte dát zapsat. I na všední dny!
P. Pavel Vágner a P. Radek Maláč

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

PROFESOR A RYBÁŘ. Proslulý univerzitní profesor si jednou vyšel na břeh jezera. U břehu uviděl rybáře s bárkou a požádal ho, aby ho na své bárce svezl. Rybář souhlasil a profesor
nastoupil. Když už byli daleko od břehu, profesor se začal rybáře vyptávat. „Znáš dějiny?“
„Ne.“ „Pak je čtvrtina tvého života ztracená. Znáš astronomii?“ „Ne.“ „Pak jsou ale ztraceny dvě čtvrtiny tvého života. Znáš ﬁlozoﬁi?“ „Ne.“ „Pak jsou ztraceny tři čtvrtiny tvého
života.“ V tom okamžiku se strhla silná bouře. Vítr si s bárkou pohrával jako se skořápkou.
Rybář zakřičel na profesora: „Umíte plavat?“ „Ne,“ odpověděl profesor. „Pak je ovšem celý
váš život ztracený!“
K zamyšlení: Je tolik cest, krásných a svůdných, které ale vedou k smrti. Jen jediná cesta
vede k životu. Je to cesta Boží. Nikdy si nepřestaň uvědomovat, co je v životě opravdu důležité. Boží ochranu vám na vašich cestách vyprošují loštičtí misionáři.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 11. července: Mohelnice 4.371; Úsov 1.267; Studená Loučka 375 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

PATROCINIUM V LESNICI. V neděli 25.července oslaví farnost Lesnice svého patrona
apoštola Jakuba. Mše svatá bude v Lesnici v 9.30 hodin.
POBOŽNOST A MŠE SVATÁ KE CI DUCHA SVATÉHO bude v sobotu 24.července v 8 hod.
v Postřelmově.
P . Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 11. července: Lubník 970; Tatenice 1.190; Hoštejn 1.150; Kosov 770 Kč.
Pán Bůh zaplať P. Jaroslav Přibyl

ADORAČNÍ DEN. Sobota 27.července je adoračním dnem farnosti
Hoštejn. Výstav nejsvětější svátosti, bude od 17.00 hod. Po dobu výstavu,
bude možnost přijetí svátosti smíření.
P. Jaroslav Přibyl
TV Noe vysílá v neděli 25. 7. v 10.30 hod. záznam z primice pátera Jana Poláka.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 11. července: Štíty 1.660; Cotkytle 870; Horní Studénky 1.150 Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
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CHARITA SE PŘEDSTAVUJE
OÁZA – CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB pro dospělé lidi s mentálním postižením a duševním onemocněním, vznikla v roce 1995
z iniciativy dobrovolníků, kteří stáli u zrodu Charity Zábřeh. Sídlí
v budově Charitního domu sv. Barbory na Žižkově ulici 15. Zpočátku se jednalo o vyplnění
volného času dospělých lidí s postižením a také o odlehčení jejich rodinným příslušníkům.
Během své existence však prošla služba velikým vývojem.
V dnešní době je Oáza zaměřena na činnosti vedoucí k co největší samostatnosti uživatelů a jejich nezávislosti na okolí. Dále se snažíme prostřednictvím aktivit s prvky dramaterapie, arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, kurzů práce s penězi, práce na PC, aj., podporovat
schopnosti a dovednosti k vytvoření kompetencí pro začlenění uživatelů služeb do „běžného“ života. Filozoﬁí naší práce je - vnímat uživatele jako dospělé lidi s právy a povinnostmi.
V současnosti máme 15 uživatelů, denní kapacita centra je 12 osob.
Oáza je ambulantní nepobytovou službou. Základními službami poskytovanými podle
zákona o sociálních službách jsou: dopomoc při hygieně, pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Mezi aktivity, které v Oáze probíhají, konkrétně patří: plavání, výlety, práce s keramikou,
s pedikem, se dřevem, výroba korálků, košíkářství, tkaní koberců... Zajišťujeme pro naše uživatele masáže, hipoterapii, canisterapii, společně připravujeme svačiny, vaříme i pečeme. Píšeme vlastní noviny, nacvičujeme divadelní představení, navštěvujeme posilovnu, zpíváme
a hrajeme na různé hudební nástroje, účastníme se plesů a společenských akcích, paraolympiád a dalších. Jezdíme na různá místa, pořádáme túry pro zlepšení fyzické kondičky, trénujeme paměť, navštěvujeme kulturní památky, pravidelně jezdíme na bazén do Aquaparku
v Olomouci vlakem, autobusem a tramvají (kromě fyzičky trénujeme také orientaci v dopravě a poznávání kraje). Pořádáme workshopy na různá témata a nezapomínáme ani na tradice
a zvyky (například Velikonoce, májové zvyky, atd.). Pravidelně pořádáme výstavy pro veřejnost, kde prezentujeme vlastní výrobky a činnost v Oáze. Spolupracujeme s externími lektory
(logoped, supervizorka, …) a řadou skvělých dobrovolníků. V současnosti hledáme ke spolupráci maséra/masérku pro naše uživatele a také psychologa, který by se zajímal o práci s lidmi
s mentálním postižením a duševním onemocněním. Zveme také zájemce z řad dobrovolníků
k zapojení se do činnosti Oázy.
Trochu statistiky nakonec:
Oáza byla v loňském roce
otevřena celkem 236 dnů, kapacita osobodnů byla v průměru využita z 80 %. Nejvyšší návštěvnost byla v měsíci
lednu, květnu a červnu (15),
nejnižší v červenci (9). Celkem bylo poskytnuto 12 327
výkonů služby.
Kontakty: telefon: 583 412 587
kl. 26, 736 509 464 (vedoucí Mgr. Petra Damborská),
email: oaza@charitazabreh.cz
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SBÍRKY Z NEDĚLE 11. ČERVENCE: Zábřeh 10.950; Jedlí 2.200; Svébohov 1.500; Klášterec 1.560; Postřelmůvek 640; Zvole 3.880 Kč. Dary Zábřeh: – na Haiti 500 (růžencové
společenství); na Haiti 5.000 (Červený kříž Hoštejn); na farnost 1.000; na povodně 100 Kč.
Na kostel v Hoštejně 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

VARHANNÍ MARATÓN
O víkendu od pátku 6. do neděle 8. srpna se sjedou mladí varhaníci z celé republiky ke společnému pobytu na faře
v Zábřeze. V sobotu 7. srpna od 14 hod. bude v jejich podání
znít varhanní muzika různých období. Vystoupí mezi nimi i
několik mladých varhaníků z našeho děkanátu. MARATÓN
skončí v 18 hod. V 19 hod. začne koncert toho nejlepšího, co
den přinesl. Setkání organizačně zaštiťuje společenství varhaníků „On line“.
Petr Strakoš, díky němuž MARATÓN vznikl, bude po
celou dobu hlídat perfektní stav a ladění varhanního stroje.
VARHANNÍ MARATÍN je v Zábřeze letos již čtvrtý v pořadí.

P. František Eliáš

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna. Ta
letošní se koná v neděli po svátku sv. Anny, tedy 1. srpna. První
poutní mše začíná v 9 hod. a celebrovat ji bude Mons. Josef Nuzík, generální vikář arcidiecéze olomoucké. Začátek druhé mše
je v 10.30 hod. a celebrantem bude opět Mons. J. Nuzík, koncelebrovat bude hoštejnský farář P. J. Přibyl. Odpoledne ve 14 hod.
bude slavnostní požehnání.
Stejně jako v letech předešlých vás všechny srdečně zveme, především pak maminky, babičky, ale i celé rodiny. Přijďte oslavit
svátek sv. Anny, babičky Ježíšovy a maminky Panny Marie. Přijďte si vyprosit požehnání pro sebe i své rodiny.
Srdečně zvou farníci z Hoštejna
PUTOVÁNÍ S METODĚJEM
Pro skutečně mimořádný zájem jsme nemohli uspokojit všechny, kdo se chtěli
zúčastnit prázdninových výletů na hrad Karlštejn. Podařilo se nám vyjednat
ještě jeden termín a tak zveme malé i velké na výlet za poznáním sídla českých králů, který se uskuteční v sobotu 11. září. Přihlásit se můžete na telefonu
732 552 732 u paní Hedrichové.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
VZPOMÍNKA. Před 15 roky – 13. 7. 1995 – jsme se rozloučili ve farním chrámu sv.
Bartoloměje v Zábřehu s ThDr. Vojtěchem Martinů. S úctou a láskou vzpomínají na
jeho díla pro naši obec vděční farníci z Postřelmůvka. Za jeho vedení našich dětí, přístavbu sakristie, obětní stůl, ambon, dva nové zvony a za všechny bohoslužby pro naše
věřící vyslovujeme „Pán Bůh zaplať!“
Jménem všech věřících František Kulil
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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