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24. 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, tys všechno stvořil a všechno řídíš;
ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu,
a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.
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 51

Vstanu a půjdu k svému Otci

1: Ex 32,7-11.13-14
2: 1 Tim 1,12-17
Ev. Lk 15,1-10
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

„Radujte se se mnou,
protože jsem našla
stříbrnou minci,
kterou jsem ztratila.“
Lk 15,9
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

13. září
14. září
15. září
16. září

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení svatého Kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice

ROVENSKO – tuto neděli 12.9. je hodová mše svatá v 8 hod. a svátostné požehnání
ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ U SVATÉHO LINHARTA V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. Tuto neděli 12. 9.,
vás zveme na pravidelnou pouť do Horních Studének. Od 14 hod. bude adorace a možnost přijetí svátosti smíření. Svátostné požehnání ve 14.30 hod.
P. Bohuslav Směšný

KŘESTNÍ PŘÍPRAVA PRO ZÁJEMCE O KŘEST Z ŘAD DOSPĚLÝCH. Tuto neděli 12. září v 16 hod. budu na faře k dispozici pro ty, kteří
uvažují o vlastním křtu a dozráli k rozhodnutí začít s přípravou.
P. František Eliáš
Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na XI. ročník
„Podzimní drakiády“, který se koná tuto neděli 12. 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
bude odpoledne probíhat klání v doprovodných disciplínách (hod polenem, hod válečkem) a kanadský dřevorubecký závod! Občerstvení (včetně tradičních bramboráků) je
zajištěno.
Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé
ŠUBRTOVA KAPLE U ZÁBŘEHA. O svátku Povýšení svatého kříže v úterý 14. září v 17 hod. budeme u Šubrtovy kapličky slavit poutní mši svatou.
Také v sobotu 18. září v 8 hod. (v den zábřežského jarmarku) budeme slavit mši svatou u Šubrtovy kaple.
P. František Eliáš
PROHLÍDKY MUZEA VE VĚŽI O ZÁBŘEŽSKÉM JARMARKU. V sobotu 18. září, můžete navštívit farní muzeum od 9.30 do 12.15 hod. Nabízíme vám
také večerní prohlídky (včetně vyhlídky z věže kostela
na noční Zábřeh) v době od 20 do 22 hod. Zvoníci
OREL JEDNOTA ZÁBŘEH NABÍZÍ TYTO PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY
FLORBAL pro děti a mládež v sobotu 9.30 – 11.30 v tělocvičně ZŠ B. Němcové
vede Tomáš Kobza tel. 603 781 363
STOLNÍ TENIS pro dospělé ve středu 18.00 – 19.00 v Katolickém domě
vede František Kubíček tel. 732 466 218
CVIČENÍ PRO ŽENY v pondělí 17.00 – 18.00 v Katolickém domě
vede Laďka Rýznarová tel. 604 113 392
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DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu
15. září ke společné schůzi děkanátní rady a mši svatou budou slavit v kostele sv. Bartoloměje spolu s věřícími v 9.40 hod.
P. František Eliáš
V neděli 19. září bude výročí zjevení Panny Marie v La Salette. Ve Svébohově si toto
výročí připomeneme v tento den v 17.30 hod. s bratrem Lvem pobožností u kapličky
zasvěcené Panně Marii La Salettské, průvodem a adorací ve farním kostele.
P. František Eliáš
MODLITBA K PANNĚ MARII LA SALETTSKÉ
Naše Paní La Salettská, opravdová Matko
bolesti, vzpomeň na slzy, které jsi pro mne
prolévala na Kalvárii. Vzpomeň též na úzkostlivost, s jakou o mne stále pečuješ, abys
mne uchránila trestu spravedlnosti Boží,
a uvaž, můžeš-li mě, své dítě, nyní opustit, když jsi pro mě tolik učinila. Jsem touto utěšující myšlenkou povzbuzen a přicházím k Tobě přes veškerou svou nevěrnost a
nevděčnost. Neodmítej mé prosby, ó Panno,
Smiřitelko hříšníků, ale obrať mě, vypros mi
milost, abych Tě těšil svatým životem a mohl Tě vidět jednou v nebi. Amen
POUŤ DO HOŠTEJNA. Hnízdo, mateřské a rodinné centrum a společenství Modlitby matek vás zvou na pěší pouť rodin do Hoštejna. V letošním roce
bude pouť, obětovanou za rodiny ve farnosti, provázet putovní soška Panny
Marie. Tato soška byla zhotovena na počátku 90. let minulého století francouzskou poustevnicí, která má zvláštní vztah k naší vlasti. Svědčí o jejích modlitbách a obětech za naši zemi, především pak za naše rodiny.
Mše svatá bude slavena v kostele sv. Anny v Hoštejně v sobotu 25. 9. 2010
v 15.30 hod. (pozor změna) a celebrovat ji bude biskup Mons. Josef Hrdlička. Sraz pěších poutníků je ve 12.00 hod. u Šubrtovy kapličky.
Irena Švédová, Lenka Hamplová
KONCERT. Schola Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vás zve
v neděli 26. září do chrámu sv. Bartoloměje na koncert „ANI SAMI NEJSME SAMI“. Začátek v 15 hod.
Marie Ryšavá
PODĚKOVÁNÍ patří schole Piccole za krásný, nevšední zážitek ze sobotního
koncertu. „Doteky srdcí...“ se dotkly i srdcí posluchačů. Říká se, že kdo zpívá,
dvakrát se modlí. Tentokrát to jistě platilo nejenom o zpěvácích, ale i o posluchačích.
Za vděčné návštěvníky koncertu František Odstrčil
V tomto roce budou v našich farnostech probíhat před významnými dny kostelů a kaplí
malé duchovní obnovy, které povede bratr Lev. První z nich bude v Lukavici. Duchovní
obnova začne v neděli 19. září v 15 hod. Více na vývěsce ve farním kostele ve Zvoli a v kapli v Lukavici.
bratr Lev
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – DĚJINY PATRIARCHŮ
S odkazem na 1. čt. Ex 32,7-11,13-14
Bůh je věčný, nemá začátek ani konce, své bytí má sám
od sebe. Všechno ostatní na světě má svůj počátek v Bohu.
A výkvětem všeho tvorstva na Zemi je člověk. Není známo, kdy se naplnilo slovo a děj Boha Stvořitele: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem....stvořil ho jako muže
a ženu“ (Gn 1,26-27). Abychom si biblické dějiny názorně
ukázali, použijeme přirovnání k obrovskému mostu, který
se klene od Adama k Abrahamovi. Takřka všechny oblouky tohoto mostu jsou zničeny. Stojí jen jednotlivé mostní
pilíře: První lidé, Kain a Ábel, Noe, stavba babylonské věže, Abrahám.
* ABRAHÁM – OTEC VĚŘÍCÍCH. Postavou Abraháma začíná historické údobí v dějinách izraelského národa. Není pochyb, že biblické líčení dějin patriarchů představuje
zhuštěné dějiny spásy v rozmezí asi 2300 - 1500 let př. Kr. a vztahuje se na pouhé čtyři generace. V praotcích samých – Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi a jeho dvanácti synech – je
třeba spatřovat historické jednotlivce pro jejich nezaměnitelné, osobně zabarvené vylíčení. V příběhu Abrahamově se pojí první, mohutný zahajovací krok ze strany Boží a odpověď víry a poslušnosti ze strany Abrahamovy. V něm se začíná naplňovat konkrétní,
vlastní Boží příslib o vykoupení lidstva z viny prarodičů. „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu“ (Gn 3,15). Povoláním Abrahamovým začíná onen úsek dějin spásy, který vtělením Krista zdaleka není
ukončen. Naopak vtělením Ježíše Krista se zájem Boží o lidstvo projevuje ještě viditelněji.
Spásný styk a dialog ze strany Boží sahá od chvíle Abrahamova povolání až ke Kristu a od
Krista dále. Svého vrcholu dosáhne až v den posledního soudu.
Základní téma Božího plánu spásy s lidstvem skrze Abrahama zaznívá ve třech mohutných událostech: Bůh volá a povolává Abrahama bydlícího v Ur chaldejském u Perského zálivu. „I řekl Hospodin Abrahámovi „Odejdi ze své země,...do země, kterou ti ukáži!“
(Gn 12,1).
Bůh přislibuje Abrahamovi zemi, kterou dostane za svou poslušnost. Touto zemí
bude Kanaan u Středozemního moře,dnešní Palestina, Izrael. Bůh přislibuje potomstvo,
kterým jsou dnešní Izraelité. Toto se stalo kolem roku 1.700 př. Kr.
* IZÁK. Abrahám a jeho manželka Sára byli přes Boží příslib stále bez potomka, až přišel
den, kdy Sára počala a porodila syna, jak Bůh slíbil. Abrahám jej osmého dne obřezal a dal
mu jméno Izák. Ten když povyrostl, z Božího příkazu měl být obětován. Na hoře Moria
byl už postaven oltář, ale zásahem Božím se tak v poslední chvíli nestalo. Na této hoře
(Gn 22,2) obstála víra Abrahámova v nejtěžší zkoušce, podobně tak i Izákova, který svým
ano přisvědčil k oběti. I když Izák nebyl jedináčkem (jeho otec měl ještě jednoho syna
jménem Izmael, kterého měl s otrokyní své ženy Hagarou) „dědicem“ byl Izák, protože ho
Abraham měl se svojí manželkou Sárou a Hospodin ho určil jako jeho dědice. O Izákovi
víme jen málo. Ale to, co se o něm píše, činí ho velmi sympatickým. Byl to hloubavý duch,
ochotný všechno – i sebe obětovat Bohu. Je krásným prvním předobrazem Spasitele. Také
on si sám nesl na vrch dřevo, na kterém měl být obětován.
* JAKOB. Na rozdíl od historie Abrahámovy a Izákovy je život Jakobův popsán v Bibli
bezmála jako dobrodružný příběh. U prvních dvou patriarchů bylo přímo cítit duchov4

ně náboženský vzduch výšin, historie Jakobova však nás poněkud drasticky přivádí zpět
k lidské nedostatečnosti, ba i k očividně beduinské vychytralosti se svými zmatky, lstí, klamy a mámením. Ale přesto působí v Jakobově historii Bůh, i když skrytěji. Nic ale nemá
pro národní uvědomění vyvoleného národa takový význam, jako narození dvanácti synů
Jakobových. Právem je tato zpráva nazvána „srdcem a středem nejstarších dějin izraelského národa.“
* JOSEF EGYPTSKÝ, jeden ze dvanácti synů patriarchy Jakoba byl otcovým miláčkem,
ale i vyvolencem Božím. Proto ho bratři ze žárlivosti a nenávisti prodali do Egypta, kde
ho ale Bůh povýšil, takže se stal zachráncem celého rodu. Otec a bratři se přestěhovali
v době hladu za ním do Egypta, kde se Izraelité rozmnožili na velký národ. Kniha Genesis
v kapitolách 37 a 39-50 podrobněji popisuje dějiny egyptského Josefa.
* MOJŽÍŠ. Uplynula nějaká staletí a na scénu dějin, našeho vykoupení a spásy vystupuje
muž, o kterém můžeme říci, že na něj přechází Boží zjevení.
Bůh se zjevuje Mojžíšovi v postavě poutníka. V hořícím keři se mu zjevuje jako Jsoucí, přesněji řečeno Zde-jsoucí, který je místně vázán na stanoviště archy úmluvy nebo
později je přítomen uprostřed svého lidu v chrámu jeruzalémském.
Ve své plné charismatické velikosti se Mojžíš projevuje teprve ve zprávách o odchodu
z Egypta, o Božím zjevení, o uzavření smlouvy na hoře Sinaj, i o putování pouští. Přesto,
že se ho zmocnilo Boží charisma, žil pod břemenem prorockého údělu. Mojžíš umírá na
hoře Nebo a není mu dovoleno vstoupit a uvést svůj lid do Zaslíbené země.
Zpracováno dle Alfred Lapple: Úvod do Starého zákona
P. Antonín Pospíšil

JEŽÍŠ A EVROPŠTÍ SVĚTCI
2. téma – PÁN JEŽÍŠ JAKO LÉKAŘ
Písmo svaté nám Pána Ježíše představuje jako Lékaře. Léčení není
vždy bezbolestné. Někdy musí lékař provést zákrok, který sice bolí,
ale pomůže. Mnohdy i zachrání život. Pán Ježíš uzdravoval nejrůznější nemoci. V Písmu svatém se dočítáme, že vrátil zrak slepému, sluch
a řeč hluchoněmému, uzdravil ochrnutého, malomocné... Protože měl
božskou moc, uzdravoval hned, pouhým dotykem nebo slovem. Ukázal, že nechce, aby lidé trpěli. Všiml si nemocných mužů i žen, mladých, starých i dětí. Žádné utrpení mu nebylo lhostejné.
Lidé v době Pána Ježíše, ale i dnes, trpí nejen nemocemi a bolestmi
těla. Hřích je smrtelná nemoc lidského srdce. Pán Ježíš to dobře věděl,
proto uzdravoval nejen nemoci těla, ale také odpouštěl hříchy, přinášel pokoj a odpuštění těm, kteří o to žádali. „Ježíš chodil po celé
Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího
a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.“
(Mt 4, 23)
Všichni nemůžeme Pána Ježíše následovat jako lékaře těla. Všichni nemůžeme vystudovat medicínu a pracovat v nemocnici. Můžeme pomáhat léčit jinak. Nemocí
trpí mnoho vztahů, mnoho přátelství. Lidé trpí nemocemi, které se jmenují hněv, lakomství,
neodpuštění, závist a mnoha dalšími hříchy. Pán Ježíš volá každého z nás, abychom pomáhali uzdravovat nemocné vztahy, abychom přinášeli odpuštění, porozumění... abychom oddalovali bolesti hádky, pomlouvání, závisti, lakomství... Staňme se pomocníkem, spolupracovníkem Ježíše- Lékaře!
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CHARITA SE PŘEDSTAVUJE:
CHRÁNĚNÉ DÍLNY A PRACOVIŠTĚ
patří mezi služby, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením.
Ani zdravotně postižený
člověk nemůže zůstat doma
v izolaci, ale potřebuje si udržet kontakt s okolním světem a potřebuje mít
pocit, že je prospěšný a užitečný. Právě k tomu slouží naše chráněné dílny
a pracoviště. Zdravotně postiženým lidem v produktivním věku zajišťujeme
pracovní rehabilitace, kontakt se společenským prostředím, nabízíme jim
sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních a běžných záležitostí.
Firmám v našem regionu nabízíme kvalitní výrobky a služby, volné pracovní kapacity,
skladovací prostory a dobrý pocit, že pomáhají dát naplnění a smysl života lidem se zdravotním handicapem. Od května si výrobky našich dílen i výrobky ostatních denních stacionářů
Charity Zábřeh můžete prohlédnout a zakoupit v prostorách recepce Charity na Žižkově
ulici (bývalá prodejna Barborka), případně v elektronickém webovém obchodě na adrese
www.charitazabreh.com/eshop. Zisky vyprodukované chráněnými dílnami se částečně reinvestují do rozvoje dílen a dále slouží k podpoře udržitelnosti této činnosti v rámci Charity.
Na veškeré dodávky výrobků či služeb z dílen a pracovišť se vztahuje možnost a výhoda pro
partnery započítat si náhradní plnění zákonné povinnosti zaměstnávat lidi s postižením
a předejít tak odvodu nemalé pokuty do státního rozpočtu.
Charita Zábřeh provozuje dvě chráněné dílny a dvě chráněná pracoviště, ve kterých
v současné době zaměstnává 31 osob se zdravotním postižením.
První chráněná dílna vznikla už v roce 1998 v Paloníně. Věnujeme se zde ručnímu zdobení svící, papírenským-ručním kompletačním pracím, strojovému balení cukru do HB dutinek a výrobě ﬁxačních vložek do elektromotorů společnosti Siemens. Díky
navázání úzké spolupráce s ﬁrmou HOPI POPI a.s. Olomouc jsme
v roku 2008 mohli dílnu rozšířit o provozovnu v Lošticích, zaměřenou na kompletaci a strojové balení potravin. V současné době zde zaměstnáváme 17 osob
s postižením lehčího typu, nejedná se o postižení jemné motoriky. Sezónně pak, v období září
– listopad, dáváme práci dalším téměř osmdesáti nezaměstnaným lidem z regionu Mohelnicka. Největším zákazníkem je právě ﬁrma HOPI POPI, pro kterou v Lošticích ze sušeného ovoce kompletujeme ﬁgurky (čertíků) pro Rakouský trh, komety a košíky se sušeným ovocem
a balíme polévkové směsi.
I vy se občas dostanete do styku s výrobky naší chráněné dílny, aniž byste si to možná
uvědomili. Až u vašich dveří po Novém roce zazvoní Tři králové, na cukru, který od nich
dostanete, si můžete přečíst, že se balil právě v Paloníně. V našem regionu také každý rok
o Velikonoční vigilii rozzáří všechny kostely paškály z pravého včelího vosku, zdobené děvčaty v palonínské dílně. Letos dokonce dva paškály putovaly až do jižní Francie a v minu6

lém roce byl největším a nejsložitějším dílem čtrnáctikilogramový paškál věnovaný Charitou ČR
papeži Benediktu XVI. při jeho podzimní návštěvě
naší republiky. Kromě charitního znaku, papežova
erbu a fáborků s barvami naší a vatikánské vlajky na
něm bylo několik italských nápisů, mezi nimi i motto návštěvy: Láska Kristova je naší silou.
Chráněnou dílnu naleznete v Lošticích na Náměstí Míru 14 (nad obchodním střediskem COOP)
a v Paloníně č. 78. Vedoucí dílny je Eva Vařeková,
tel.: 736 509 479 a vedoucí výroby svící je Alena Vitásková, tel.: 736 509 404.
O něco mladší je Chráněná dílna Zábřeh se sídlem na Masarykově náměstí 7, která
vznikla v roce 2002 a je zaměřena na šití nových a opravy stávajících oděvů. Mezi sortiment
patří převážně pracovní a církevní oděvy, ale také konfekční a zakázkové šaty. Od doby svého založení se v ní šijí oděvy v běžných i atypických velikostech pro ﬁrmy i soukromé osoby.
V současné době má 7 zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním. Vzhledem ke kvaliﬁkované práci vyžadujeme u zaměstnanců vyučení v oboru švadlena.
V minulém roce se nám podařilo navázat spolupráci s Nemocnicí Šumperk a.s., pro kterou šijeme pracovní oděvy pro lékaře a sestry. Ale v tomto oboru se velmi výrazně projevuje
rostoucí konkurence z Asie. Proto se stále snažíme navázat spolupráci s organizacemi, které
by před nízkou cenou daly přednost kvalitní tuzemské výrobě. Kromě šití pracovních oděvů
pro Charity Olomoucké arcidiecéze a oděvů pro Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci
(kleriky, alby a košile pro novokněze) je naším významným odběratelem pracovních oděvů
zábřežská ﬁrma Ekozis spol. s r.o. V rámci našeho regionu zajišťujeme také oblečení pro ministranty. Vedoucí Chráněné dílny Zábřeh je Marie Kozáková, tel.: 736 509 436.
Činnost chráněných pracovišť spočívá v provozování veřejných toalet. Jedno WC naleznete v Zábřehu na autobusovém nádraží Valová a druhé na uzlové železniční stanici Zábřeh na Moravě. Úkolem pracovnic je udržování čistoty a bezproblémového chodu toalet,
výběr hotovostních poplatků a výdej lístků. Všichni zaměstnanci (7 osob), mají těžší zdravotní postižení. Díky svědomitosti našich pracovnic, je uživateli, návštěvníky i neohlášenými
kontrolami kvitována velmi kladně čistota a pořádek na toaletách. Charita Zábřeh se touto
službou podílí na nadstandardní úrovni nejdůležitější vstupní brány pro návštěvníky města
Zábřeh. Na ﬁnancování zázemí důležité veřejné služby pro občany, návštěvníky i cestující se
podílí jak Město Zábřeh, tak i České dráhy, Regionální správa majetku Olomouc. Vedoucí je
Ludmila Macáková, tel.: 736 529 295.
Koordinátorka projektů zaměst. lidí se ZP Mgr. Marcela Klimková, tel.: 736 509 432

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA A VYBAVENÍ DOMÁCNOSTÍ
Charita Zábřeh ve spolupráci s městy Zábřeh a Mohelnice pořádá jednorázovou humanitární sbírku oblečení, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb.
Sbírka se v Zábřehu uskuteční ve dnech 22. - 25. září 2010. Zájemci mohou svůj dar donést do objektu bývalého skladu Českých drah v sousedství sídla ﬁrmy Hevos a čerpací stanice Slovnaft. Příjem materiálu: St – Pá 9.00 – 17.00, So 9.00-12.00 hod.
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.
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 7/2010

ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ LETEM SVĚTEM:
Lano 2010. Poslední červencový týden patřil na Přístavě v Rajnochovicích nám, animátorům. Právě sem se sjeli úspěšní absolventi 1.
ročníku kurzu Animátor na prázdninovou akci
s názvem LANO. Vyzkoušeli jsme si spoustu
nových her a různě náročné i zábavné aktivity. Sáhli jsme si na dno fyzických i psychických
sil. Motivováni krásným úryvkem z ﬁlmu Forrest Gump jsme přemýšleli nad svými životními
cíli a ujasnili si hodnoty. Abychom se neﬂákali,
své místo měla i brigádka a zvelebování našeho
drahého Přístavu. Zakusili jsme, co to je vytvořit
program pro ostatní, aby byl bezpečný a zábavný. K tomu nám pomáhaly přednášky „týmáků“ a praxe. V noční dobrovolné nonstop adoraci jsme prohlubovali svůj vztah k Bohu, který nás po celý týden provázel. V neděli jsme si užili kolotoče na pouti svaté Anny a byl čas se
rozloučit. Prozatím. Protože my se vrátíme!!!
(Anička D. a Míša F.)

SPOLČA V NAŠEM DĚKANÁTU:
Spolčo animátorů. Chodíš každou neděli do kostela, ale když přijdeš domů, nemůžeš si
vzpomenout, co bylo v kázání. Vlastně pořád to samé. Slušně se chovat, nemluvit sprostě, nekouřit, nepít... Copak nestačí mít Boha v srdci? Potřebuji k tomu ještě nějakou církev? Opravdu je víra tak nudná? Toužíš zažít něco nového, zábavného a vzrušujícího? Pořád slyšíš, že bys
měl být užitečným ve své farnosti, ale nevíš jak na to? Staň se animátorem! Čeká na tebe super
parta věřících děcek, kteří vytvářejí akce v našem děkanátu. Jak být dobrý animátor? Na to tě
připraví Kurz Animátor v Rajnochovicích.Víra není nudná, neboj se ji žít! Bůh Tě má rád!
Spolčo mládeže v Zábřeze. Srdečně Tě zveme na spolčo mládeže, které se bude konat 24.
9. 2010 na faře v Zábřeze. Začínáme adorací po mší svaté, která je v 18 hod. Zakus s námi sílu
společenství a přesvědč se, že ve víře nejsi sám. Určitě si nezapomeň přinést Bibli.
(Lída J. a Míša F.)

CO SE PŘIPRAVUJE:
Brigáda na Přístavu ve dnech 15. - 17. 10. 2010. ,,Tvůj
Přístav, Tvůj hrad.“ Že není toto poopravené pořekadlo daleko
od pravdy, o tom snad nemusíme mluvit. Záleží jen na nás samých, do jakého Přístavu budeme jezdit. Zda se nám tu bude líbit nebo ne, jestli budeme mít v zimě teplo a přes okna se bude
dát dívat...
A jako obvykle nebudeme jen pracovat – i když to je hlavní náplní našeho setkání – ale
budeme i sportovat, odpočívat či bavit se...
Není-li Ti tedy Tvůj hrad lhostejný, neváhej! Přijet můžeš sám či s kamarády. Pro každého se nějaká práce najde a už teď děkujeme za Tvou (vaši) pomoc! S sebou si, prosíme, vezmi
pracovní oblečení i obuv. A pokud přibalíš i nějakou buchtu nebo něco dobrého ke kaﬁ, bude
nám ještě krásněji! Přihlašuj se nejpozději 5 dní předem. Kontakty: pristav@centrum.cz, tel.:
573 391 156
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Oprava kaple v rajnochovických lesích ve dnech 24. - 26.
09. 2010. V pátek v 8.00 začneme večeří na Přístavu. A co
že to vlastně bude? První fáze opravy kapličky, která leží
zapomenuta poblíž Rajnochovic. Čeká nás „práca festovní“, ale i opar z lesa, vychozené chodníčky v trávě, čaj z kotlíku, večer u kytary a lidi, co smýšlí jako ty....
Co s sebou? Nic mimořádného, spí se na faře. Snad jen
dobré pracovní boty a něco na ušpinění (teplého), (plecháček a ﬂanelová košile. A také, jelikož je akce téměř zdarma
(to „pade“ je na samotnou opravu), vezměte prosím na víkend z domu nějaké jídlo, dle vašeho uvážení, dáme to dohromady a bude se z toho vařit, tak ať neumřeme hlady.
Díky! Cena: studenti: 50 Kč / pracující: 51 Kč. Kontakty:
pristav@centrum.cz, tel.: 573 391 156
Inspirační víkend I. Na Přístavu ve dnech 28. - 31. 10. 2010. Tématické víkendy nejen
pro ty, kdo vykonávají službu ve farnosti. Přijďte se s námi pobavit, naučit se něco nového
v oborech vám známých i neznámých nebo se s námi podělit o své vlastní zkušenosti. Užijte
si s námi tvůrčí a sportovní víkendy na faře. Pojďme chválit Hospodina trochu jinak... ?
Sníte o své hvězdě na hollywoodském chodníku slávy? Začněte svou kariéru u nás! Pro
všechny, které baví divadlo, ﬁlm a tanec v jakékoli formě. Zlepšování rétorických schopností
a schopnosti improvizace, zdokonalování uměleckého přednesu, taneční a pohybová cvičení,
rozbory ﬁlmových děl, zajímavé přednášky, aktivity a cvičení pro uvědomění si vlastního těla
a lepší ovládání gest a mimiky. Obohaťte svou farnost o uměleckou činnost a staňte se herci,
režiséry a tanečníky. Rozmanitý výběr aktivit bude zaměřen i na prohloubení vztahu k Bohu.
Přihlašujte se nejpozději 7 dní předem. Kontakty: pristav@centrum.cz, tel.: 573 391 156

NĚCO NA ZAMYŠLENÍ…
Cesta ke svobodě. Odpustit celým srdcem druhému je činem osvobození. Zbavujeme toho člověka negativních vazeb, které mezi námi existují. Říkáme: „Už proti tobě nic nemám.“ Ale
to nestačí. Osvobozujeme též sami sebe od tíživé role uraženého.
Dokud neodpustíme těm, kteří nás zranili, bereme je všude s sebou, a co je horší, vlečeme je jako těžký náklad. Velkým pokušením je trvat na pocitech hněvu vůči svým nepřátelům, a pak se
označit za toho, kdo byl jimi uražen a raněn. Odpuštění proto neosvobozuje pouze druhé, ale také nás. Je to cesta ke svobodě Božího dítěte.
V odpuštění je uzdravení. Jak můžeme odpustit těm, kteří
odpuštění nežádají? Naše nejhlubší touha je, aby odpuštění, které nabízíme, bylo přijato. Vzájemnost mezi dáváním a přijetím je
to, co vytváří pokoj a soulad. Ale jestliže je naše odpuštění podmíněno jeho přijetím, zřídka
kdy odpustíme. Odpuštění druhým je první a nejpřednější vnitřní hnutí. Je to čin, který z našich srdcí odstraňuje hněv, hořkost a touhu po pomstě a pomáhá nám znovu nabýt lidskou
důstojnost. Nemůžeme ty, jimž chceme odpustit, nutit k tomu, aby odpuštění přijali. Možná
toho nejsou ani schopni, ani ochotni to udělat. Možná ani nevědí a necítí, že nás zranili. Jediní
koho můžeme změnit, jsme my sami. Odpuštění druhým, to je především nejprve uzdravení
našeho vlastního srdce.
(Henri J. M. Nouwen, úryvek z knihy Chléb na cestu)
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 5. září: Červená Voda 1.815; Písařov 812; Mlýnický Dvůr 280; Jakubovice 433; Domov důchodců sv. Zdislavy 296; Janoušov 1.772. Dary na povodně 8300.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
ADORACE ZA OŽIVENÍ VÍRY VE FARNOSTI bude v pátek 17. září od
19.00 do 22.00 hod. v červenovodském farním kostele.
POUŤ KE CTI SV. MATOUŠE. V neděli 19. září v 9.00 hod. budeme v Červené Vodě slavit poutní mši svatou ke cti sv. Matouše. Všichni jste srdečně zváni.
V 15.00 bude svátostné požehnání.
P. Radek Maláč

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

VELKÝ MARIÁNSKÝ OKRUH STARTUJE. Milí přátelé! Naše společná mariánská pouť
odstartuje v pondělí 13. září. Po dlouhodobé přípravě je start přede dveřmi. Vy, kteří s námi
nepojedete, budete s námi v našich modlitbách. Poutníci zase prosí vás o modlitby za šťastný
průběh putování a taky za to, aby se duchovní zážitky promítly do našeho života v podobě
praktické víry. Podrobný průběh pouti, skladba programu je na www.farnostlostice.cz, sekce
Aktuality. Budeme na vás pamatovat v Arsu u sv. J.M. Vianneye, u Massabielské jeskyně v Lurdech, v Garabandalu , u sv. Jakuba v Compostelle, v Cova de Iria ve Fatimě, u sv. Terezie v Avile, v Zaragoze, Salamance a Montserratu, Barceloně a na oblíbené La Salettě.
za poutníky
P. Pavel Kavec CM

PODĚKOVÁNÍ POŘADATELI 36. MOHELNICKÉHO DOSTAVNÍKU ZE SLOVENSKA.
„Vážený organizátor úžasnej akcie! Chceme Vám a všetkým, ktorí sa podieľali na takomto
zmysluplnom podujatí, akým je Mohelnický dostavník zo srdca poďakovať. Sledovala som sv.
omšu s celou rodinou a každý rok sa na to v závere prázdnin tešíme. Krásna hudba spojená
s duchovným zážitkom uprostred Božej prírody je pookriatím duše i tela. Je tu u nás niekoľko
rodín, ktoré Vám fandia a za pekný zážitok veľmu ďakujú. Prajeme Vám do ďalších ročníkov
veľa elánu a potrebné zdravie a Božie požehnanie!“ Alena P. z Bijacoviec, Slovensko, 31.8.2010
(více ohlasů na Dostavník na www.mohelnickydostavnik.cz)

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 5. září: Štíty 2.290; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
VÝSTAVA JIŘIN. Tuto neděli dne 12. září od 13.00 do 16.30 hod. se uskuteční v Herolticích
u Štítů v kulturním domě již tradiční výstava podzimních květin. Budete mít také možnost
zhlédnout výstavu řezbářských prací. Po ukončení výstavy se vystavované květiny rozdají.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu varhan v místním kostele sv.
Jana Křtitele.
Zvou pořadatelé
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli bude mimořádná sbírka v Postřelmově na opravy fary (minule 8.585 Kč) a v Chromči na kostel (minule 3.260 Kč). Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
POBOŽNOST K DUCHU SVATÉMU V HEJČÍNĚ. V sobotu 18. září mše svatá ke
cti Ducha Svatého nebude, avšak je možné prožít modlitby a pobožnost k Duchu svatému
při oblastním setkání charismatické obnovy v Olomouci 18. září od 9.30 hodin v kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně. Z hlavního nádraží jede autobus č. 12 na zastávku Erenburgova nebo další linky na zastávku gymnázium Hejčín.
PŘÍPRAVA K BIŘMOVÁNÍ začne v pátek 24. září. Setkání bude od 19.30 hodin na
faře v Postřelmově.
POUŤ NA SVATOU HORU U PŘÍBRAMI se uskuteční v sobotu 9. října a bude-li
zájem, zajedeme také na Karlštejn. Přihlásit se můžete v kostelích nebo na farním úřadě
tel. 583 437 113.
POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ DO KRÁLIK A KE HROBU ANIČKY TOMANOVÉ V KLÁŠTERCI NAD ORLICÍ se uskuteční v úterý 19. října. Přihlásit se můžete
v kostelích, nebo na farním úřadě tel. 583 437 113.
P. Vladimír Jahn
V úterý 14. září se dožívá Mons. Antonín Pospíšil z Dlouhomilova 85 let
života. Vážený otče Antoníne, přejeme Vám, aby Vás i nadále Bůh obdarovával dorým zdravím, silou a požehnáním. Děkujeme Vám za obětavou službu
pro naši farnost, za laskavé slova moudrosti a povzbuzení.
Vděční farníci z Lesnice

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 5. září: Mohelnice 5.414; Úsov 1.866; Studená Loučka 452 Kč.
Všem stědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara
V úterý 21. září ve 14 hod se koná setkání seniorů na faře.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA A VYBAVENÍ DOMÁCNOSTÍ.
Charita Zábřeh ve spolupráci s městy Zábřeh a Mohelnice pořádá jednorázovou humanitární sbírku oblečení, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb.
V Mohelnici se sbírka uskuteční ve dnech 22. – 25. září 2010, sběrným místem je přízemí Městského kulturního střediska Mohelnice, Lazebnická 2 (při východu
z Náměstí Svobody). St – Pá 9.00 – 17.00, So 9.00 – 12.00 hod.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 5. září: Lubník 1.120; Tatenice 1.030; Hoštejn 1.400; Kosov 400 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
28. srpna oslavil 40. narozeniny náš duchovní otec
P. Jaroslav Přibyl.
Milý otče, děkujeme Vám za všechno, co pro nás děláte a do dalších let
přejeme pevné zdraví, hodně Božích milostí a požehnání.
Vaši vděční farníci z Tatenice a okolí
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SBÍRKY Z NEDĚLE 5. ZÁŘÍ: Zábřeh 9.450;
Jedlí 1.800; Svébohov 2.950 ; Klášterec 1.210;
Zvole 4.170; Maletín 1.490 Kč. DARY: Zábřeh
– na kostel sv. Bartoloměje 3.900, na kostel
sv. Barbory 1.500, na povodně 3.500, na Haiti 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

V NEDĚLI 19. ZÁŘÍ BUDE
V ZÁBŘEZE SBÍRKA
NA OPRAVY FARNÍHO
KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE.
VYJDĚTE SI OSMKRÁT NA RANDE – PŘIJĎTE NA MANŽELSKÉ VEČERY! V příjemném prostředí s občerstvením absolvují manželé osm večerů zaměřených vždy na konkrétní téma týkající se manželství
(vzájemné poznávání svých potřeb, efektivní komunikace, řešení konﬂiktů, síla odpuštění, vyjadřování lásky k partnerovi, jak dobře vycházet s rodiči a rodiči partnera, manželská intimita, jazyky lásky). Během každého
večera mají manželé dostatečný prostor povídat si o tématu podle připravených materiálů. Soukromí každého páru je zaručeno – součástí kurzu není skupinová
diskuse. Kurz „Manželských večerů“ začíná 11.10.2010, probíhat bude vždy v pondělí od 19
hod. do cca 21.30 hod. v Katolickém domě. Kurzovné za manželský pár je 1.250 Kč. (Zahrnuje 14krát občerstvení, slavnostní večeři a dvě příručky). Přihlášky a podrobnější informace na
tel. 737517102 (po 20. hod.) nebo na rodinazabreh@gmail.com. Těšíme se na setkání s Vámi.
Monika Sikorová
PODĚKOVÁNÍ. V rámci 36. Mohelnického dostavníku® proběhla v neděli 29. srpna mše, kterou přenášela
TV NOE. Tato mše svatá byla odvysílána v 10.30 hod.
v přímém přenosu. Sledovat „dostavnickou mši“ měli
možnost i diváci na Slovensku. Mši se vším všudy,
včetně krásné výzdoby oltáře, organizoval celebrant
P. Pavel Kavec z Loštic. Promluvu měl ředitel Radia
Proglas P. Martin Holík a přítomen byl administrátor
mohelnické farnosti P. Petr Šimara. Rytmický doprovod zajistila skupina Hrnek z Hlučína a při mši důstojně asistovala i mohelnická schola. Jako obětní dary byly k oltáři přineseny CD nahrávky
hudebních skupin účinkujících na Dostavníku 2010 a pro tento druh muziky charakteristická,
akustická kytara. Děkuji touto cestou všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na organizaci a
důstojném průběhu mše svaté, která bývá na Mohelnických dostavnících® sloužena tradičně,
a to za každého počasí, nepřetržitě od roku 1990.
Za pořadatele 36. Mohelnického dostavníku® Pavel Aligátor Nenkovský
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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