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26. 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, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím,
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci;
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali
o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.
Prosíme o to 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: Am 6,1a.4-7
2: 1 Tim 6,11-16
Ev. Lk 16,19-31
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Hospodin zachovává
věrnost navěky,
– zjednává právo utlačeným,
– dává chléb lačným.
- Hospodin
vysvobozuje vězně.
Žalm 146
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 27. září Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Úterý
28. září Slavnost sv. Václava, mučedníka
Středa 29. září Svátek sv. Michaela, Gabriela, a Rafaela,
archandělů
Čtvrtek 30. září Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele
církve
Pátek
1. října Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
Sobota 2. října Památka svatých andělů strážných
SLAVNOST SV. VÁCLAVA – mše svaté: Zábřeh – 6.55 a
8.30; Jedlí 9.00; Nemile 9.00 hodová mše svatá; Ráječek
9.00; Václavov 10.00 poutní mše svatá; Zvole 10.15; Svébohov 10.30 hod.

KATOLICKÝ DŮM
SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK. Zveme všechny malé i velké ke společnému
prožití svátečních chvil o slavnosti sv. Václava. V úterý 28. září od 12 hodin Vám kromě
tradiční „chuťovky“, podle které je akce nazvána, burčáku a bohatého občerstvení všeho druhu nabídneme i bohatou tombolu a příjemné melodie v podání dvojice Vašek a
Petr.
PŘÍBĚH STVOŘENÍ SVĚTA, tentokrát ve scénickém zpracování,
se znovu odehraje v Katolickém domě. V režii Jaroslavy Muchové se v
tanečním muzikálu představí členové Združenia Mariánskej Mládeže
ze slovenské Nitry. Začátek představení je v neděli 3. října v 15 hodin,
vstupné 80 Kč.
Především všichni příznivci country hudby by si neměli nechat ujít v pátek 8. října
v Katolickém domě akci nazvanou COUNTRY DANCE RODEO. Od 19.00 se postupně
představí ŠEDIVÁCI z Přerova, KAMARÁDI z Loštic, či prostějovská NÁHODA. Domácí hudební scénu budou na přehlídce reprezentovat YENTACI a RADOSŤ. Vstupné
na tuto akci činí 100 Kč, občerstvení zajištěno, stylové oblečení vítáno.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
POZVETE MARII I K VÁM? Do rodiny, do vašeho společenství... Kdy: od
24. září do 8. října 2010. Putovní dřevěná socha Panny Marie zahájila putování naším děkanátem poutí do Hoštejna. Návštěvu u Vás můžete domluvit
na tel.: 737517102 (po 18. hod.), nebo mailem: rodinazabreh@gmail.com.
Rodina v akci – děkanátní centrum pro rodinu
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Jako každý první pátek v měsíci, můžete i 1. října od 16
hod. přijmout svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje.
P. František Eliáš
POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ DO PIVONÍNA bude příští neděli
3. října.
P. František Eliáš
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DUCHOVNÍ OBNOVY V NAŠICH FARNOSTECH.
V kapli sv. Václava ve Václavově začne duchovní obnova v pondělí 27. září. Patrocinium kaple oslavíme v úterý 28. září při Mši svaté v 10 hod. Pomazání nemocných bude ve čtvrtek 30. září při Mši
svaté v 10 hod.
V Hněvkově začne duchovní obnova ve čtvrtek 30. září a v pátek
v 16 hod., v sobotu Mše svatá v 8.30 s Pomazáním nemocných. V neděli 3. října bude
v 10.30 hod. poutní Mše svatá k Andělům strážným.
Ve Svébohově bude probíhat duchovní obnova od adoračního dne farnosti 4. října.
V úterý a ve středu bude Mše svatá v 16 hod. a ve čtvrtek 7. října zakončíme duchovní
obnovu v 8.00 hod. Mší svatou s Pomazáním nemocných.
Program duchovní obnovy začíná vždy půl hodiny přede Mší svatou modlitbou Růžence a možností přijetí Svátosti smíření. Svátost smíření (Zpověď) je před Pomazáním nemocných nutná.
bratr Lev
ADORAČNÍ DEN VE SVÉBOHOVĚ o památce sv. Františka z Assisi začneme v 9.30
hod. slavením Mše svaté. Aby ti, kteří jsou dopoledne v zaměstnání, měli také možnost
setkání s Kristem v Eucharistii, druhá Mše svatá bude slavena v 17 hod., před ní od
16.30 hod. bude společná modlitba Růžence světla. Během celého adoračního dne bude
příležitost ke Svátosti smíření.
bratr Lev
K PUTOVÁNÍ DO MALETÍNA jste zváni v neděli 3. října. Mši svatou budeme slavit
v 15.00 hod.
P. František Eliáš
DOKUMENT O HAITI. ČT 2 v neděli 3. října v 18 hod.
odvysílá dokument, který natočil Martin Strouhal letos
v květnu při své cestě na Haiti (viz FI 33 z neděle 22. 8.
2010).
Je prakticky celý věnovaný práci Charity ČR, ACHO a
okrajově dalších charit. Po dokumentech Z Jeseníků na
Haiti, Česká škola na Haiti a Pragovkou na Haiti završuje ostravské studio České televize tetralogii věnovanou
misionářské práci na karibském ostrově snímkem, jenž
vznikl po letošním lednovém zemětřesení. Dokumenty
o Haiti zábřežského kameramana Martina Strouhala zaznamenaly u diváků vždy živou odezvu.
Red.
NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA. Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. Vám nabízí možnost zúčastnit se národní pouti do Říma. Nenechte si ujít příležitost projevit svoji vděčnost a podporu Svatému otci Benediktu XVI. za jeho pastorační
návštěvu ČR v roce 2009. Pouť do Říma se uskuteční v termínu 7. –
12.11.2010 v doprovodu P. Mgr. Vratislava Kozuba. Cena poutního
zájezdu činí 6 000,- Kč a zahrnuje autobusovou dopravu a 3x ubytování s polopenzí. Přihlásit se můžete v kanceláři CA AWER TOUR
s.r.o., Farní 1, v Zábřehu, tel. 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mailová adresa: info@awertour.cz.
Lenka Hamplová
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - NEOMYLNOST CÍRKVE
S odkazem na 2. čt. 1. Tim 6,11 - 16 KKC 889 - 892
Sv. Pavel píše svému žáku, biskupovi Timoteovi, který se nacházel v prostředí, kde se pravost jeho víry ocitala v nebezpečí. Vyzývá
jej, aby „Kristovu nauku uchovával bez poskvrny a bez úhony až do
slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista“ (l.Tim 6,14).Nemusíme
ani dlouho přemýšlet a přijdeme k závěru, že na těchto slovech staví
církev jeden ze základních znaků či požadavků církve, tzv. neomylnost.
Ježíš Kristus svěřil své církvi učitelské poslání, aby jeho zjevené pravdy lidstvu předkládala a věrně vykládala až do konce světa.
V lidských možnostech to není, což vidíme u jednotlivých lidí i společností tohoto světa. Jaké
omyly a zmatky provází lidstvo, vidíme na jeho dějinách. Proto pro výkon učitelské služby
vyzbrojil Ježíš svou církev charismatem neomylnosti, která přísluší římskému biskupovi, hlavě biskupského sboru, když s konečnou platností vyhlašuje pravdy nauky o víře a mravech
jako nejvyšší pastýř a učitel všech křesťanů. Církvi přislíbenou neomylnost má také biskupský
sbor, když s Petrovým nástupcem vykonává nejvyšší učitelský úřad především na ekumenickém koncilu. Tato neomylnost sahá tak daleko, jak sahá poklad božského zjevení.
Třeba dobře rozlišovat. Papež není neomylný ve svém vědění světském, např. v astrologii,
biologii....,dokonce, ani když se o některé náboženské pravdě vyslovuje soukromě. Je tedy neomylný, chráněný Duchem svatým, jenom tehdy, když slavnostně jako nejvyšší pastýř a učitel,
buď sám nebo se sborem biskupů, pro celou církev závažně a jednou provždy - EX CATHEDRA - rozhoduje, v kterou pravdu máme věřit nebo co dělat pro svou spásu. V té chvíli je chráněn Duchem svatým od omylu. Neomylně rozhoduje o víře a mravech také obecný církevní
sněm svolaný a potvrzený papežem. Za posledních 156 roků byl papež spolu s biskupy takto neomylný jen třikrát. V roce 1854 vyhlásil dogma o Neposkvrněném početí, v roce 1870
dogma o neomylnosti papežské a v roce 1950 článek víry o Nanebevzetí Panny Marie. Jestliže
Bůh vyžaduje přijetí víry ve Zjevení Boží pod trestem věčného zavržení, musel se také postarat o to, aby Boží pravdy nedošly při předávání v církvi nějakého porušení.
Jinověrci a špatně informovaní katolíci mnohdy nerozlišují mezi pojmy neomylnost
a bezhříšnost. V církevních dějinách se setkáváme s papeži a biskupy, kteří přes svou neomylnost v učení chybovali ve svém jednání (viz Alexander VI. vlastním jménem Rodrigo Borgia
1492 - 1503, který přesto, že patřil k nejspornějším církevním představitelům v dějinách, nevyhlásil žádný bludný článek víry).
„Církev živého Boha je sloup a opora pravdy“ (l. Tim 3,15). Takto se věřilo v církvi od pradávna. „Řím promluvil, spor ukončil“ (Sv. Augustin + 430). Již ve 3. století správně zdůraznil
sv. Irenej, biskup z Lyonu: „S touto církv římskou musí souhlasit každá církev pro její vyšší
kněžství“. Odkud víme, že Ježíš udělil církvi dar neomylnosti? Z jeho slov, kterými přislíbil
církvi svou ustavičnou pomoc skrze Ducha svatého: „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až
do skonání tohoto věku“ (Mat 28,20). To znamená, že skrze církev učí sám Ježíš a on se mýlit
nemůže. Apoštolu, svatému Petrovi slíbiĺ: „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl
třídit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím!“ (Lk 22,32). Toto zaslíbení platí i pro nástupce sv. Petra, papeže. Ustavičnou
pomoc Ducha svatého slíbil Ježíš církvi i těmito slovy: „A já požádám Otce, a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky“(Jan 14,16).
Biskup římský, právoplatný Petrův nástupce, má nejvyšší učitelskou autoritu v církvi, neboť na něho se vztahují slova Ježíšova: „Ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pe-
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kelné ji nepřemohou. Tobě dám klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto i v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato i v nebi“ (Mat 16,18 - 20).
Dogmatické prohlášení o neomylnosti papežské příčinou pohoršení a útoků některých
evropských států. Je přirozené, že tento článek víry byl také příčinou protestů zvláště církví
protestantských, anglikánských, pravoslavných. Nelze se proto divit, že i mnozí katoličtí biskupové se ostře stavěli proti vyhlášení dogmatu z důvodu nevhodnosti doby, odpadu od víry
i ztížení návratů nekatolíků do církve. Mezi nimi byl i pražský kardinál Schwarzenberk. Proto
mnozí před hlasováním koncil opustili. Při konečném hlasování a schválení předlohy, kromě
dvou, 533 biskupů bylo pro schválení. Během času se však všichni biskupové - byť s vnitřními
boji - usnesení koncilu podrobili. Prohlášení dogmatu o papežské neomylnosti
dne 18. června 1870 bylo provázeno velkým hromobitím a bouří, což bylo vykládáno jako zuření temných mocí. Přes všechny těžkosti však pokládá církevní historie prohlášení papežské
neomylnosti papežem Piem IX. za jednu z nejdůležitějších událostí 19. století.
My členové katolické církve se radujeme, že patříme k duchovnímu společenství, které založil
Ježíš Kristus na nerozborné skále a na jejím neomylném učitelském úřadě. Ctěme našeho nejvyššího učitele - papeže jako viditelného náměstka Božího Syna, Ježíše Krista a hrdě se k nim
hlasme nejen svým jménem, svým slovem, ale i celým svým životem. S apoštolem Pavlem říkejme: „Vím, komu jsem uvěřil“ (2. Tim 1,12)
P. Antonín Pospíšil

JEŽÍŠ A EVROPŠTÍ SVĚTCI, 4. téma: PÁN JEŽÍŠ JAKO KRÁL
Písmo svaté nám Pána Ježíše na několika místech představuje jako krále.
Ježíš je Král všech králů, ale jeho království není z tohoto světa, jak sám říká Pilátovi. „Já jsem
král. Mé království však není z tohoto světa.“ (J 18, 36-37) Ježíšovo království nemá hranice,
není to kus země, les ani pole. Ježíšovo království je vláda Boží, vláda lásky a dobra nad lidmi,
tam už nemá místo žádné zlo ani utrpení. Do takového království nás Pán Ježíš zve. Pán Ježíš
se oslovení „Král“ vyhýbal. Židé si představovali, že by mesiáš
měl být opravdovým izraelským králem, který si v Jeruzalémě
vystaví sídlo, vyžene římské vojáky a židovské království bude
slavné jako za dnů krále Davida. Proto Ježíše jako izraelského
krále vítali, když na oslátku vjížděl před velikonočními svátky do Jeruzaléma.
Židé záhy zjistili, že Ježíš není takový král, jak si představují.
Neshromažďuje armádu, aby ukázal svou moc. Když nechal
Pilát zhotovit cedulku s nápisem: „Ježíš Nazaretský, král židovský“, kterou vojáci přibili na Ježíšův kříž, měl to být výsměch.
Co je to za krále, který bezmocně visí na kříži? Ježíš však svým
Zmrtvýchvstáním ukázal, že je tím nejmocnějším králem, králem nad smrtí, nad životem, nad každým člověkem.
I já můžu připomínat pozemské krále, kteří se honí za dobrými
známkami za úspěchem, za tím, aby se jim podařilo vydělat nějaké peníze, aby se dostali na nejlepší střední školu... Nakonec
by chtěli být „řediteli celé zeměkoule“. Nesmíme zapomenout, že
Bůh je králem nade vším, nad každým člověkem i nad mým životem. Všechny naše úspěchy a „královstvíčka“ jsou pomíjivá. Není
moudré si na nich postavit své štěstí. Pán Ježíš říká: „Hledejte
nejprve Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám
bude přidáno.“ (Nit 6,33)
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CO PŘINESLA FARNÍ MAILOVÁ POŠTA.
Jmenuji se Petr Trojan. Polovina mé rodiny je česká a druhá německá. Pokouším se sesbírat informace i o německé části své rodiny. Hledám pomoc a nevím kam se obrátit. Dovolte, abych vysvětlil, co mne
k tomu vede. Je to svým způsobem určitá pohnutá historie rodiny, která žila v nelehkém období. Dohledal jsem v písemnostech po dědovi
jeho tovaryšský a výuční list z Mohelnice, pak nějaké rukou psané informace, že praděda byl rolník-zedník ??? a přestěhoval se z Mírova do
Podolí. Prapraděda tkadlec v Mírově. Víc nic nevím, ale chtěl bych o své části rodiny zjistit
více.
Já jsem se narodil v roce 1965 ve Velkém Meziříčí. Táta mé mámy (děda) se jmenoval
Rudolf Kaup a narodil se 1902 na Mírově (Mürau) na Moravě. Nebyl fašista, ale byl Němec,
a proto po okupaci ČSR musel jako Němec narukovat do Wehrmachtu a sloužil v německé
armádě ve Francii. Jeho bratr Willhelm Kaup (vyučil se jako řezník asi v Mohelnici) bojoval
v německé armádě v Rusku. Po roce 1945 odešla (byla odsunuta) celá rodina ze strany maminky do Německa (Stuttgart, Schwäbisch Gmünd). Jediný kdo zůstal, byl děda Rudolf, chtěl
tu zůstat, protože jeho manželka byla Češka a jeho děti byly doma tady. Protože byl Němec
a sloužil v německé armádě (znal prý i hříchy některých českých „vlastenců“ během okupace) byl několik roků vězněn a maminka a její bratři (strýc Rudolf a Roland) nesměli studovat. Druhá část rodiny stála během války na opačné straně (děda byl v obrněném sboru ČsA
v Anglii). V podstatě kdyby se dědové potkali ve válce, asi by se museli zabít.
Byl jsem vychováván k národní hrdosti, ale vždy i k tomu, že i když jsem Čech, tak mám
předky české i německé a i na to mohu být hrdý. Proč to píši? Protože jsem musel přemýšlet
nad svými předky Němci i Čechy. Mohu být hrdý na obojí. Jak na Němce, tak i Čechy, protože byli poctiví a pracovití lidé. Po válce se moji dědové přátelili a rozuměli si, protože si vážili
jeden druhého, i když v průběhu války stáli každý na jiné straně. Stáli na jiné straně proto, že
tehdejší svět je tak postavil. Znali se však před válkou a jeden druhého si vážili. Dědu Trojana (Čech) jsem již nepoznal, protože zemřel dříve, než jsem se narodil, ale jeho názory znám
díky svému otci a děda Rudolf byl pro mne vzorem čestného a správného chlapa a když zemřel, tak si dodnes pamatuji na velké množství lidí, kteří se s ním přišli rozloučit. I to mne
utvrdilo a dodnes utvrzuje v tom, že lidé ho měli rádi a vážili si ho, i když byl Němec.
Děda Rudolf říkával „My Němci jsme si trest zasloužili“. Zde musím říct, že zaplatil on,
jeho žena i děti, přestože babička byla VŽDY Češkou, máma a strýcové také, měli vždy českou národnost. I dnes je vidět v Evropě to, k čemu došlo kdysi v Československu. Vidíme to
na Balkáně. Tam žili dlouho vedle sebe v míru a pokoji Chorvaté, Srbové, Bosňáci... Pak se
začali vraždit. Proč? Přece se soused z vedlejšího domu přes noc nezměnil v netvora. Jak to
tak bývá, zahrál někdo na národní strunu a byly zapomenuty dobré časy. Přišla nenávist a ta
se bude hojit možná ještě déle, než mezi Čechy a Němci.
Promiňte, že jsem se rozepsal, když jen prosím o radu, nebo údaje. Petr Trojan, mobil priv. :
+420 732 166 967, Budovatelská 323, 679 21 Černá hora
OSLAVY VÝROČÍ SV. ANEŽKY PŘEMYSLOVNY. Na začátku školního roku 2010/11
bude vyhlášena MŠMT výtvarná soutěž pro všechny školy na téma Přemyslovna svatá Anežka Česká a její doba. K této soutěži bude na každou školu ministerstvem zaslán jeden výtisk
brožurky Příběh a odkaz sv. Anežky Přemyslovny od Petra Piťhy. Doporučujeme rodičům
tuto soutěž ve školách podpořit, protože je to dobrá příležitost, jak oslovit nejširší společnost
a připomenou cenné hodnoty křesťanství.
P. František Eliáš
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

ZNAK A PRAPOR ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI LOŠTICE
Erby a prapory od nepaměti zdobily průčelí významných míst,
měst, cechů i kostelů. Bohužel jsme zažili doby, kdy se někteří
jedinci, ale především politické systémy snažily o jejich vymýcení z historie. Ty doby jsou, díky Bohu za námi. I my, na loštické faře jsme „vykutáleli“ z archivů symboly, které by mohly dalším generacím po nás připomenout kořeny, ze kterých
historie Římskokatolické farnosti Loštice vyrůstala, a na kterých budovaly život křesťanské víry předešlé generace. Díky
nápadu kaplana P. Lubomíra se rokem 2010 započala novodobá historie erbu a praporu Římskokatolické farnosti Loštice.
Zde je geneze erbu a praporu: Farní kostel v Lošticích je zasvěcen sv. Prokopovi (*k.r.
970 +1053). Ve znaku je světec zobrazen s berlou, insignií opata v pravé ruce. V levé
ruce drží knihu, protože na Sázavě, kde světec žil, se jeho zásluhou udržovala slovanská
liturgie. Na hlavním oltáři kostela jsou situovány sochy sv. Cyrila a Metoděje. Pokračovatelem jejich evangelizačního díla byl také sv. Prokop. Právě proto je cyrilometodějský kříž použit ve znaku. Dolní část erbu na pravé straně zobrazuje znak města Loštice.
Bílá, modrá a červená jsou znaky trikolóry České republiky. Nad štítem je černý kněžský
klobouk. Každá z jeho šňůr je vespodu zakončena jedním střapcem, jak přísluší úřadu
faráře. Blazonování znaku (odborně zpracoval Ctirad Štipl, kronikář města Mohelnice):
„Štít je do středu dělený a pak polcený. V horní, červené části je zlatý tlapatý patriarší kříž. Dolní část je stříbrná, dělená a její horní část nese tři břevna. Levá polovina je
modrá s postavou sv. Prokopa.“ Prapor Římskokatolické farnosti Loštice: List tvoří zlatý
tlapatý patriarší kříž v modrém poli.
Milí přátelé! Dovolujeme si, pozvat Vás na VINCENTINSKÉ
DNY, v průběhu kterých požehná erb a prapor Římskokatolické farnosti Loštice, Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký. A zde je program dnů, na které se těšíme spolu s Vámi
Pátek – 1. 10. 2010 - 17.00 hod. děkovná mše svatá k 10. výročí působení Misijní společnosti; 18.00 hod. Kulturní dům Loštice: digitální projekce: Misionáři v Lošticích 2000 – 2010, občerstvení
Sobota – 2. 10. 2010 - 9.00 hod. slavnostní mše svatá za účasti vincentinské rodiny, hlavní celebrant a kazatel: P. Jozef Noga CM, provinciální představený; 16.00 hod. Taneční divadlo: Stvoření světa, Kulturní dům Loštice,
účinkuje Sdružení mariánské mládeže Nitra (Slovensko)
Neděle – 3. 10. 2010 - 9.30 hod. slavnostní mše svatá k ukončení jubilejního roku sv.
Vincenta, žehnání erbu a vlajky farnosti Loštice, hlavní celebrant a kazatel: Mons. Josef
Hrdlička, pomocný biskup olomoucký. 15 hod. - taneční divadlo Stvoření světa Katolický dům Zábřeh, účinkuje Sdružení mariánské mládeže Nitra (Slovensko)
otcové vincentini
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 19. září: Červená Voda 4565; Písařov 660; Mlýnický Dvůr 440; Jakubovice 343; Moravský Karlov 360; Domov důchodců sv. Zdislavy 1332;
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 19. září: Mohelnice 4.909; Úsov 888 ; Studená Loučka 356 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
BLAHOPŘÁNÍ. V neděli 26. září oslaví 90. narozeniny pan Pavel Entr z Mohelnice.
Hodně zdraví a Božího požehnání do dalších let mu přejí synovec Mila s rodinou.
„ABRAHÁMOVINY MARTINA HOLÍKA“. Ředitel Radia Proglas P. Martin Holík se letos v květnu dožil krásných 50 let. I když se toto připomenutí může mnohým zdát
poněkud opožděné, tak důvodem je skutečnost, že mu organizátoři Mohelnických dostavníků chtěli osobně a veřejně poděkovat při příležitosti jeho osobní návštěvy koncem
srpna na 36. ročníku tohoto známého hudebního festivalu.
Napřed P. Martinovi Holíkovi veřejně za vše poděkoval P.
Pavel Kavec při letošní ranní „dostavnické mši svaté“. Otec
Martin Holík byl pak osobně přítomen i na hlavní scéně
Dostavníku, kde od 9 hod. za moderování hudebního redaktora Milana Tesaře probíhala tzv. scéna Radia Proglas.
Zde pak P. Martin Holík osobně předal tradiční cenu Radia
Proglas „Za krásu slova“. Tu letos obdržel Jakub Horák ze skupiny ZHASNI Nový Bor.
Hlavní pořadatel Mohelnického dostavníku® využil přítomnosti ředitele Radia Proglas
a veřejně mu před mnohačetným publikem poděkoval za jeho kladný vztah a osobní
přínos k tomuto hudebnímu festivalu. Poněkud zaskočený, mile překvapený a velice
skromný otec Martin Holík pak jako poděkování dostal symbolické „Dostavnické perníkové srdce“.
Pavel Aligátor Nenkovský

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 19. září: Štíty (v příštích FI); Cotkytle 660 ; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
NA PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK Vás zveme v úterý 28. září. Vycházíme v 8.00
z Horních Studének, v 16.00 bude slavena mše svatá na Hoře Matky Boží.
P. Stanislav Suchánek
VARHANNÍ KONCERT. Římskokatolická farnost Štíty a Město Štíty Vás
v pátek 8. října v 18 hod. srdečně zvou do farního kostela na varhanní
koncert KOUZLO VARHAN. Hostem koncertu bude Mons. Josef Hrdlička,
biskup olomoucké arcidiecéze. Účinkují žáci ze třídy prof. Ester Moravetzové a prof. Rudolfa Berana z Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Vstupné dobrovolné.
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 3. října bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2690Kč), na
opravy fary v Chromči (minule 2440Kč) a v Sudkově (minule 1165Kč). Všem dárcům ať Pán
odplatí jejich štědrost.
V sobotu 2. října bude v Postřelmově od 8.00 hodin mariánská pobožnost – Večeřadlo.
Všichni jste srdečně zváni.
V pátek 1.10. bude v Postřemově od 15.00 hodin adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
Ve čtvrtek 30.9. bude v Chromči od 17.00 hodin adorace a příležitost ke svaté zpovědi.
Na slavnost sv. Václava bude nedělní pořad bohoslužeb.

P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 19. září: Lubník 2.200; Tatenice 960; Hoštejn 3.500; Kosov 550 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
O SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA budou slaveny mše svaté jako v neděli kromě kaple
v Kosově, kde mše svatá nebude.
BLAHOPŘÁNÍ. Na svátek sv. Václava oslaví 90. narozeniny
paní Anežka Šimečková z Tatenice,
dlouholetá hospodyně zesnulého otce Agapita Pátka.
Přejeme jí hojnost Božích milostí, sil a zdraví. Zvláště hlasivky ať jí slouží,
aby nás mohla těšit svým zpěvem.
P. Jaroslav Přibyl a farníci

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY SVATOVÁCLAVSKÉHO SLOUPU
Pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP odhalí 27. 9. 2010 ve 14 hod. pamětní desku Svatováclavského sloupu na předpolí Karlova mostu na Starém Městě pražském.
Již 150 let stojí socha sv. Václava ve výklenku kostela sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí. Socha ani sloup však nejsou původní. Původní dřevěný sloup s obrázkem
sv. Václava označoval místo, kde se při přenesení těla sv. Václava ze Staré Boleslavi na Pražský hrad stal zázrak. V té době břehy Vltavy spojoval ještě dřevěný most a průvod s tělem
sv. Václava se zastavil na staroměstské straně u rozvodněné řeky. Vůz, který tělo převážel,
nemohl projet. Voda však podle legendy náhle klesla. Truhla s ostatky byla složena z vozu
a muži vyzvedli břemeno a přešli na druhou stranu řeky. Na památku zázračného přenesení postavili zbožní křesťané u mostu dřevěný sloup s obrazem sv. Václava.
Tento původní sloup byl nahrazen, když Karel IV. nechal postavit most kamenný. Sloup
však časem zchátral a byl roku 1676 snesen a nahrazen novým, který se zachoval a jehož
autorem je Jan Jiří Bendl. Místo, kde stával původní sloup z doby Karlovy, bylo roku 1778
za staroměstského primase Friedenberga označeno ve dlažbě kamennou deskou. Bendlova
socha však byla kvůli sílícímu provozu přesunuta, a sice k rohu celnice. Zde sloup vydržel
do roku 1847, kdy došlo k úpravě Křižovnického náměstí a postavení sochy Karla IV., a socha sv. Václava byla konečně přemístěna ke kostelu sv. Františka.
Podle tiskového střediska ČBK
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SBÍRKY Z NEDĚLE 19. ZÁŘÍ: Zábřeh 32.150; Jedlí 1.550; Svébohov 1.710; Klášterec 2.260;
Zvole 3.820; Postřelmůvek 1.200 Kč. DARY: Zábřeh – Růžencové společenství 500,- na TV
NOE. Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE – ANO ČI NE?
V kostele sv. Bartoloměje ve vývěsce si k této problematice můžete přečíst článek Mgr. Ing. M. Novákové (článek byl přílohou srpnových akt curie arcibiskupství Olomouckého).
V kostelích jsou od této neděle také petiční archy, ve kterých můžete vyjádřit svůj nesouhlas s povinnou sexuální výchovou na základních školách.

Prohlášení ČBK k záměrům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti sexuální výchovy na základních školách.
Čeští a moravští biskupové na svém zasedání zhodnotili materiály MŠMT vydané k realizaci koncepce podpory a ochrany zdraví ve školách jmenovitě Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách (dále Doporučení) a metodickou příručku Sexuální výchova – vybraná témata (2009) (dále Příručka) – a zveřejnili
následující prohlášení:
Biskupové vnímají závažnost zmíněných materiálů, které jsou podle vyjádření autorů
počátkem pro vytváření jednotné strategie rámcového vzdělávacího programu a odborné
formace vyučujících.
ČBK považuje za nezbytné, aby tak závažnému kroku předcházela diskuse pedagogů
s dalšími zainteresovanými skupinami, k nimž v prvé řadě patří rodiče dětí. Nic takového
se dosud nestalo. Přitom platná novela tzv. školského zákona zakládá právo zákonných zástupců vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání.
S uplatněním tohoto práva Doporučení nepočítá.
Za nepřípustné považujeme vyznění metodické Příručky, která diskriminujícím způsobem zvýhodňuje výchovu výlučně zaměřenou na individuální prospěch jednotlivce.
Nabízené didaktické náměty nejenže popírají záměr Doporučení, aby si žáci „osvojili a
kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím“, ale doporučují takové formy a metody, které ohrožují mravní výchovu mládeže, což je jednání, které má
trestněprávní charakter. Při aplikaci zmíněných postupů způsobem uvedeným v Příručce lze
očekávat, že bude zraňována důstojnost dětí i samotných pedagogů.
ČBK podporují snahu podávat dětem i mládeži dostatek informací, které by posloužily
pro utváření zralé lidské osobnosti. Je však přesvědčena, že by se tak mělo dít s respektem ke
kulturnímu, sociálnímu a rodinnému kontextu.
V Praze dne 21. dubna 2010
Čeští a moravští biskupové
LAST MINUTE PRO MANŽELE. Po osm večerů budete mít možnost vyjít si sami, jen tak
bez dětí, občerstvit svá těla a hlavně duši. Manželské večery začínají 11.10.2010, probíhat budou vždy v pondělí od 19 hod. do cca 21.30 hod. v Katolickém domě. Přihlášky a podrobnější
informace na tel. 737517102 (po 18. hod.) nebo na rodinazabreh@gmail.com.
M.Sikorová
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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