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Ročník XVIII., číslo 35
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

ŽALM 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
1: Ez 33,7-9
2: Řím 13,8-10
Ev: Mt 18,15-20
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

Nebuďte nikomu nic dlužni
– jen vzájemnou lásku.
Neboť kdo druhého miluje,
splnil zákon.
Vždyť přikázání
‘nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet,
nebudeš krást,
nebudeš žádostivý’,
a je-li ještě nějaké jiné přikázání,
všecka jsou shrnuta v tomto:
‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’
Láska bližnímu neubližuje.
Naplněním zákona je tedy láska.

Řím. 13,8-10

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM
KOSTELE V ZÁBŘEZE.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 8. září

Svátek narození Panny Marie

MALETÍN. Tuto neděli 4. září poputujeme do maletínského farního kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté v 15 hod.
P. František Eliáš
Příští neděli 11. září v 15 hod.bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině
		
P. František Dostál

HODY

v v Hněvkově oslavíme hody tuto neděli 4. září při mši svaté v 10.30 hod.
v v Rovensku v neděli 11. září bude hodová mše svatá v 8.30 a svátostné požehnání
ve 14.30 hod.
Přednáška Pavla Gábora SJ na téma „VELKOLEPÝ VESMÍR: hrozba či útěcha?“ bude ve středu 7. září v 18.00 hod. v Katolickém
domě v Zábřeze.
Jezuita Pavel Gábor je členem Vatikánské observatoře
v Tucsonu v Arizoně (USA). Jako astrofyzik se podílí na navrhování přístrojů a dalekohledů pro kosmické mise. Kromě vlastní vědecko-výzkumné činnosti se věnuje, především ve své domovině, oblasti dialogu víry a přírodních věd.
Srdečně zvou členové ČKA Zábřeh
ACHAB HAIDLER V ZÁBŘEZE. Pro ty, kteří chtějí porozumět dalším souvislostem mezi starozákonními knihami Tóry (5. knih Mojžíšových), novozákonními listy Pavlovými a listem Židům potěší informace, že se budou moci v pátek 9. září znovu setkat s mužem znalým
Starého zákona, s praktikujícím židem Jaroslavem Achabem Haidlerem. Podmínkou je připravenost, to znamená, mít alespoň lehce načteny výše jmenované knihy Písma svatého. Aktivitu očekávám především
od biřmovanců i již biřmovaných.
P. František Eliáš
katecheté z celého děkanátu se sejdou na faře v zábřeze ve čtvrtek 8. 9. od 19.30 hod.
		
Zve p. františek dostál
SETKÁNÍ KATECHUMENŮ. Katechumeni, kteří již vstoupili do přípravy na křest,
se sejdou poprvé po prázdninách v neděli 11. září v 15.30 hod. v Zábřeze na faře.
P. František Eliáš
P.S. Kdo další uvažuje o přijetí svátosti křtu či biřmování, ať se hlásí na faře v Zábřeze.
BIBLICKÉ HODINY zahájíme po prázdninách v úterý 13. září v 17.00 na faře v knihovně. Zváni jsou i noví zájemci, kteří by chtěli ve společenství číst a studovat Bibli.
		
Jana Nováková
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 14. září ke společné
schůzi děkanátní rady. Mši svatou budou spolu s věřícími slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
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ŽEHNÁNÍ KŘÍŽŮ O SVÁTKU POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE.

Ve středu 14. září na svátek Povýšení sv. Kříže požehná P. Lev Eliáš OFM v 18 hod. kříž
za Rovenskem.
V Zábřeze v tentýž den požehná P. František Dostál v 19 hod. kříž u cesty do Leštiny.

POUTĚ

VŘESOVÁ STUDÁNKA. V sobotu 10. září bude na Vřesové Studánce ve 14.30 hod. slavena mše svatá ke cti Panny Marie Bolestné. odjezd ze zábřeha ve 13 hodin z valové.
hlaste se u paní korgerové - 583 414 512 nebo na faře.
P. František Eliáš
PATROCINIUM ŠUBRTOVY KAPLE. Ve čtvrtek 15. září o památce Panny Marie Bolestné bude u Šubrtovy kaple v 18.00 hod. slavena poutní mše svatá.
		
P. František Eliáš

HNÍZDO, Mateřské a rodinné centrum a MODLITBY MATEK

* S ohledem na pohřeb pana Majstršína, který bude v pondělí 5. 9. se plánovaná mše svatá, která měla být obětovaná za
děti a vnoučata neuskuteční.
* POUŤ DO HOŠTEJNA. O to srdečněji Vás zveme na již
tradiční pouť rodin do Hoštejna, která proběhne v sobotu
17.9.2011. Pouť rodin a mši svatou chceme obětovat za naše
děti, vnoučata a celé rodiny naší farnosti a vyprošovat pro nás
všechny Boží požehnání, ochranu a pomoc. Sraz pěších poutníků bude jako každoročně u Šubrtovy kapličky ve 12 hodin,
odkud společně poputujeme do kostela sv.Anny v Hoštejně.
Mši svatou budeme společně slavit v 15 hodin. Trasa pouti do
Hoštejna je vhodná pro všechny věkové katogorie, včetně kočárků s nejmenšími dětmi. Po mši svaté nebude chybět opékání špekáčků (vezměte si s sebou) ani zábava pro malé i velké poutníky. Těší se na Vás
a srdečně zve
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum a společenství Modlitby Matek
POUŤ K PANNĚ MARII LA SALETTSKÉ. V pondělí 19. září v den výročí zjevení Panny Marie v La Salettě bude ve Svébohově v 18 hod. slavena mše svatá ke cti Panny Marie.
Po skončení mše půjdeme ke kapličce zasvěcené Panně Marii La Salettské. P. Lev Eliáš
VÍKEND PRO TÁTY S DĚTMI. Tátové s dětmi ve věku 5-12 let jsou zváni na dobrodružný víkend „Expedice Annaberg III.“, který bude na Anenském vrchu poblíž Andělské Hory ve dnech 23. – 25. 9. 2011. Bližší informace a přihlášky na mailu osikora@seznam.cz nebo na tel. 737 517 102.
		
Za děkanátní centrum „Rodina v akci“ srdečně zve Ondřej Sikora
7. září oslaví 80. výročí narození

Miroslav Killar.

pan
Do dalších let života mu hojnost Božích milostí i ochranu Panny Marie
přejí zábřežští farníci.
3

UČÍCÍ SE CÍRKEV - CHYBY A POHORŠENÍ V CÍRKVI – bratrské napomenutí.

S odkazem Mt 18,15-20

Pohoršení je postoj nebo konání člověka anebo nějaké organizace, které vede druhého k páchání zla. Kdo pohoršuje,
stává se pokušitelem svého bližního (KKC 2847).
To se může týkat i církve. Je možné ublížit jí slovem anebo nějakým činem, ale stejně tak může být i ona pohoršením
pro druhé. Pokud je u ní narušena v očích světa její vizáž, pak
se jeví jako nevěrohodná, zkažená, ba až zavrženíhodná. Kolik
takových příkladů ublížení bychom mohli uvést za její dvoutisíciletou historii.
Jsou vichry, krize, otřesy, které ohrožují církev zvenku. To
jsou její nepřátelé, jako byli římští césarové typu Nerona anebo moderní vládcové typu Hitlera a Stalina, kteří církev pronásledovali do krve a v krvi ji chtěli utopit. Ale výsledek je
vždy opačný a platí starokřesťanské poznání z dob pronásledování prvotní církve: Krev mučedníků je semenem nových
křesťanů.
Mnohem horší a nebezpečnější jsou však vichry, bouře a útoky nepřátel vnitřních, samých členů církve, i když nesou honosný titul doktor teologie, nebo profesor teologie na universitě. Ti svým pochybným, často až bludařským učením nahlodávají církev jako dřevomorka zevnitř a staví se nad učitelský úřad. A z řad věřících je to na denním pořádku. Jsou lidé,
kteří na církvi všechno kritizují, pomlouvají ji, ve všem vidí její chyby, a to bez lásky a často
bez pravdy. Ovšem v dějinách církve byli špatným příkladem a pohoršením pro věřící a pro
svět vůbec také někteří kněží, ano i biskupové, ba v době renesanční i papežové. Takové temné století pro církev bylo z těchto důvodů 15. století, ve kterém vystoupil Martin Luther, a téměř celá severní Evropa byla odtržena od katolické církve v prospěch nově založené církve
protestantské.
Když někdo z našich řad kritizuje církev a ukazuje na její chyby, pak si uvědomme, že to
není církev, která je špatná, ale že jsou to její nedokonalí členové, kteří církev tvoří a tím na ni
vrhají špatný stín. Jedna dobrá duše se vždy, když v její blízkosti někdo poukazoval na chyby
církve, otázala: „Jste pokřtěn?“ Když odpověděl ano, tak mu pravila: „Vy jste tedy církev a ta
církev je ve vaší blízkosti taková, jakým členem té církve jste vy!“ A má pravdu.
Na druhé straně jsou zas lidé, naši věřící, kteří nepřipouštějí na církvi žádných chyb a pohoršení a každou kritiku považují za neoprávněný útok proti církvi a snaží se všechny chyby
utajit a omluvit.
Ovšem nejlepší obranou církve je pravda. Chyby je třeba vždy uznat, ale také uvádět kladné příklady, které převažují, a církev jich má tolik, jako žádná jiná světská organizace.
Vzpomeňme řad světců, mravních to hrdinů, papežů, biskupů, vědců i státníků, podnikatelů a rodičů, ano i dětí a mládeže. Bez síly a hodnot křesťanství si nedovedeme představit
Evropu, ani náš národ. Byli bychom ještě na úrovni rozvojových států třetího světa!
Je třeba si uvědomit, že církev je společenství boho-lidské. Kde je člověk, kde je lidský prvek, tam, kromě ideálních lidí v jakémkoliv povolání jsou i lidé hříšní, chybující. Je tam prvek
zranitelný. Přes lidské chyby, o které nikdy nebylo v církvi nouze, církev stále ještě existuje. To
ukazuje na to, že církev navzdory hříšníkům musí opravdu držet někdo jiný, mocný - a tím
držitelem je její zakladatel Ježíš Kristus a jeho příslib: „Já jsem s vámi po všechny dny, až do
skonání světa... A brány pekelné ji nepřemohou.“
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Z církve stále povstávají vysoké charaktery lékařů, právníků, dělníků, sester, kteří nabízejí i
vlastní život v péči o zdraví a život v rozvojových zemích.
U lidí moudrých, čestných, spravedlivých, je církev stále krásnější, jak se projevilo v tyto
dny na setkání mládeže se Svatým otcem a biskupy v Madridu.
Je třeba mít také na paměti mnohé ztráty věřících a celých krajů, kde dříve kvetla církev
a blahodárně působila, jako byla severní Afrika, Maroko, Tunis, Egypt a Malá Asie: Sýrie, Libanon, Turecko (do 7. století). Tedy země sv. Augustina, Cypriána, Kateřiny, Jana Zlatoústého,
dvou Řehořů, Atanáše... Všude tam se objasňovaly základní prvky a články křesťanské církve,
zvláště při tamních sedmi ekumenických koncilech.To všechno bylo pohřbeno násilím islámu, s nepatrným zbytkem hrdinných křesťanů.
Každý člen katolické církve nese odpovědnost za stav církve. Jaký je on, taková je církev,
jaká je rodina, jaká farnost, to vše je církev. To vše je malá část světové církve, chybující nebo
svatá. To je její lidská stránka. K očistění této lidské stránky církve, její nedokonalosti, která je
v každém z nás, může být zdravá a někdy i nutná kritika chybujících. Děje se to zvláště bratrským napomenutím. Vyzývá nás k tomu sám Ježíš: „Když tvůj bratr (sestra) zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra (sestru).“ (Mat 18,15). Takto
se zachovat vůči svým bližním, zvláště členům katolické církve, je projevem opravdové lásky, lásky k chybujícímu, ale také lásky k církvi. Neboť každý její dobrý člen chce, aby církev
byl čistá, milá, přitažlivá pro všechny. Krásná Snoubenka Ženicha Ježíše Krista... A k tomu je
vždycky třeba (u někoho, a možno říci i u nás všech) očištění bratrským napomenutím, s poukazem, kde je třeba se změnit a tak přispět k dobru církve, a tím i každého z nás tak, abychom
se mohli čestně druhým podívat do očí.
P. Antonín Pospíšil

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ
1. a 2. třída - Čtvrtek 12.35 - Mgr. Emilie Janů
3. třída - Středa 13.00 - P. František Dostál
4. třída - Středa 12.30 - Mgr. Jan Jílek
5. třída - Čtvrtek 13.30 - Mgr. Emilie Janů
6. třída - Čtvrtek 14.10 - Mgr. Emilie Janů
7. a 8. třída - Středa 14.05 - Mgr. Emilie Janů
ZŠ SEVEROVÝCHOD
1. a 2. třída - Pondělí 13.00 hod. - Mgr. Bc. Jana Kratochvílová
3. třída - Čtvrtek 13.00 hod. - P. František Dostál
4. třída - Pondělí 13.50 hod. - Mgr. Bc. Jana Kratochvílová
JINDE
Oratoř - 5. třída - Čtvrtek 16.30 hod. - Ing. Anna Krňávková
Charita Zábřeh - 7.třída - Mgr. Ludmila Ryšavá (sraz u recepce pondělí 14.00 hod.)
Gymnázium - 9. třída a střední školy - Pátek 14.00 hod. - P. František Eliáš
VYUČOVÁNÍ ZAČNE V TÝDNU OD PONDĚLÍ 12. 9. 2011. PROSÍME DĚTI, KTERÉ MAJÍ VYUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH, ABY NA SVÉ KATECHETY POČKALY
PŘED HLÁVNÍM VCHODEM DO ŠKOLY.
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KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI (3)

Jakmel musel být kdysi velmi pěkným městem s nádhernými koloniálními
domy – tedy KDYSI nádhernými. I přes poměrně velkou devastaci časem, lidmi i zemětřesením bylo vidět, že lidé se snaží dávat věci v rámci svých možností
postupně do pořádku. Po jednodenním odpočinku jsme se druhý den přesunuli
do zmíněné nemocnice. Zažívali jsme také velmi pěkné situace. Například, když
jsme pozdravili místní slovenský personál pro ně nečekaně česky. Najednou
bylo vidět, jak patříme k sobě hranice- nehranice.
S lítostí jsme ale viděli, jak potenciál tohoto zařízení není zcela využit, protože v Jakmelu je poměrně velká místní nemocnice. Hned jsme se rozhodli po návratu do ČR vyjednávat
o možnosti přesunu nemocnice na jiné místo, kde by mohla pomoci mnohem většímu počtu lidí. Při návratu jsme projeli tzv. červenou, to je „zakázanou zónou“. Je to místo, kde jsou
dva největší slumy v Port au Prince. Žije tu několik set tisíc lidí v těch nejstrašnějších podmínkách, jaké si lze představit. Společným jmenovatelem všeho, je beznaděj. Z ní, kromě věcí,
které sužují tělo vyplývá spousta věcí, které dopadají na duši. Pasivita, rezignace, zoufalství,
nevzdělanost. A důsledkem je mimo jiné také nepředstavitelně vysoká kriminalita. Policie se
tam bojí vstoupit bez silného doprovodu jednotek UN. Po této zkušenosti jsme moc klidný
spánek neměli a moc jsme se těšili na návštěvu míst, kam jsme alespoň nějakou naději přinést
mohli.
To se nám splnilo hned následující den. Brzy ráno jsme vyrazili na cestu do hor, které se
strmě tyčí nad hlavním městem Haiti do výšky přes dva tisíce metrů. Cílem bylo navštívit dvě
školy, které Charita Česká republika vybudovala na místech zřícených škol společně s Caritas
Italiana, Caritas Haiti a Slovenskou katolickou charitou, a to v oblasti Duval a ve velmi vzdálené a nepřístupné vesnici Des Gourdes. Zpočátku jsme jeli po relativně slušné asfaltce, ale čím
jsme byli dál za hlavním městem, tím byla cesta horší a horší. Počasí bylo velmi nestabilní,
chvílemi poprchávalo. Haitská asistentka Joana nás na „strategické křižovatce“ od další cesty
zrazovala a nechtěla dál s námi jet. Nakonec jsme se dohodli na tom, že to zkusíme, a pokud bude riziko neúměrné, že
se vrátíme. Později jsem pochopil, proč nás Joana varovala.
Pokračovali jsme převážně na redukované rychlosti, s náhonem na všechna kola a často i s uzávěrkou diferenciálu.
Cesta byla neskutečně kamenitá s hlubokými výmoly, strmá
a od deště kluzká. Odměnou nám byly nádherné výhledy
z vysokých hor. Potkávali jsme místní lidi, kteří šli většinou
pěšky, s plnými koši všeho možného na hlavách. Také pro
vodu se chodí i několik kilometrů. Nejspolehlivějším místním dopravním prostředkem jsou zřejmě osli, ale byla místa, kde je museli táhnout nebo jim naopak pomáhali z kopce, aby s nákladem nespadli. Překvapilo nás, že malá políčka byla na prudkých svazích opět až po vrcholky hor. Mezi
nimi rostly převážně mangovníky a tu a tam banánovníky.
Občas bylo vidět velké sesuvy půdy, které jsou v období dešťů velmi časté. Na nejvyšším místě jsme se zastavili u malého kostelíčka, a když jsme se podívali dolů, vážně jsme zvažovali návrat zpět. Převýšení bylo několik set metrů, a pokud by se spustil déšť, auto by se nazpět nedostalo a my bychom zůstali odříznuti v horách. Touha vidět školu v Des
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Gourdes a dovézt svědectví o naší společné
pomoci ale zvítězily. Využili jsme nabídku
jednoho místního člověka, který nám slíbil,
že nás do Des Gourdes dovede. Po několikahodinové cestě jsme nakonec v pořádku dorazili, a to hlavně díky klidu a trpělivosti našeho řidiče Jamese. Děti ještě byly ve škole,
kde to hučelo jako v úle. To je všude na světě
stejné. Prohlížely si nás, sahaly nám na kůži
a hlavně ty menší stále opakovaly „bla, bla“
(bílí, bílí). Bylo zjevné, že některé z nich bělocha možná doposud neviděly.
Vlastní škola je jednoduchá dřevěná
budova, ale jen dopravit sem materiál dalo
zřejmě obrovskou práci. Charita pomohla
zaplatit a dopravit materiál, práce na škole provedli místní lidé. Školu navštěvuje více než 200
dětí a musejí se střídat na dvě směny – dopoledne a odpoledne. Děti ale školu milují a chodí
do ní velmi rády, přestože některé musí jít i několik hodin denně tam a zpět. Pozdravili jsme
děti, pana ředitele a učitele, udělali fotky a bez zbytečného prodlení jsme se vydali na zpáteční
cestu, protože počasí bylo velmi vrtkavé. Na zpáteční cestě se naše auto opět postupně měnilo
v taxík, neboli v místní řeči „tap tap“. Na korbě jsme měli několik lidí včetně dětí, kterým jsme
ten den ušetřili dlouhou cestu. Když jsme dojeli zpátky ke kapličce, velmi jsme si oddechli,
protože nejtěžší kus cesty jsme měli za sebou. Rozloučili jsme se s naším průvodcem, kterému
jsme dali malou odměnu. On ale velmi stál o to, abychom vyfotili celou jeho početnou rodinu.
To jsme už dělali v dešti, který rychle sílil, takže jsme spěchali do Duvalu, kde byla spoluprací stejných partnerů postavena další škola. Tentokrát na místě zříceného kostela, ze kterého
zbyla jen původní dlažba a torzo oltáře. Budova je jednoduchými, nevysokými přepážkami
rozdělena na jednotlivé třídy, které se tísní vedle sebe. V neděli slouží škola vesnici ke společnému slavení bohoslužby. Tady jsme měli trochu více času na popovídání s místním učitelem
a na fotky i video. Do Port au Prince jsme se vrátili pozdě odpoledne, unavení, ale spokojení.
Nejšťastnější ale byl James, že má cestu za sebou a Joana, která s námi původně vůbec nechtěla jet. Večer jsme si sdělovali dojmy a porovnávali jsme rozdíly mezi těmito místy a Baie de
Henne, kde až do prosince loňského roku působil český misionář, otec Roman Musil, který se
poté co farnost Baie de Henne opustil, vrátil do České republiky. Byli jsme zvědaví na další
spolupráci s jeho nástupcem, Haiťanem otcem Rodolphem Baltazarem, kterého jsme znali zatím jen z mailů. Na setkání s ním a lidmi z této naší satelitní farnosti jsme si ale museli ještě
dost dlouho počkat, protože tam jsme měli namířeno až ve druhé polovině cesty.
		
Václav Keprt, pokračování příště

HAITI BEZ NADĚJE?

Česká televize uvede ve čtvrtek 15. září 2011 dokument o Haiti s názvem „Haiti bez naděje?“ navazující na práci Charity v této těžce zkoušené zemi. Padesátiminutový snímek o lidech z Baie de Henne, kteří mnohdy přežívají jen díky pomoci z Česka, připravil zábřežský
filmař Martin Strouhal s tvůrčím týmem ostravského televizního studia.
Předpremiéra filmu se bude konat za účasti autorů v kině Retro v neděli 11. září v 10 hodin a odpoledne od 16.30 hod. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude poukázán ve prospěch dětí v Baie de Henne.
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V ZEMI OPEŘENÉHO HADA JEZUITÉ Z ČESKÉ PROVINCIE V MEXIKU 17. - 18. STOLETÍ

Výstava představí jezuitský řád reprezentovaný rodákem z našeho kraje Matějem Kukulínem a současně přiblíží zajímavou tematiku mise jezuitů v Mexiku etnologem doc.
dr. Oldřichem Kašparem, CSc., během jeho
dvacetiletého působení v Mexiku. Výstava se
koná pod záštitou velvyslance Spojených států mexických pana Josého Luise Bernala Rodrígueze. Vernisáž se uskuteční 9. září v 17
hodin a úvodní slovo přednese doc. PhDr.
Oldřich Kašpar, CSc.
Prostřednictvím trojrozměrných originálních předmětů (keramiky, oděvů, nástrojů,
ad.), kopií dobových dokumentů (dopisů, map, vedut apod.) a současných fotografií misijních budov, kostelů i krajiny, do níž jsou zasazeny, mapuje výstava každodennost původního mexického obyvatelstva i těch, kteří se do této dodnes exotické země v zámoří
vypravili, jak napsal význačný český historik Zdeněk Kalista v titulu jedné ze svých knih
„Cestou ve znamení kříže“ .

CHARITA ZÁBŘEH

NOVINKA V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ NA MOHELNICKU

Od začátku září přinesla Charita Zábřeh, středisko pečovatelské služby,
svým klientům na Mohelnicku novou kvalitu ve službě - rozvážce obědů.
Z čistého výtěžku letošního 11. charitního benefičního plesu (51 tis. Kč) a z
účelového příspěvku Olomouckého kraje (50 tis. Kč) pořídila pro své klienty nové nerezové jídlonosiče v termoobalu. Ty jsou upraveny tak, aby v nich jídlo zůstalo teplé až do
tří hodin od nabrání v jídelně. To, že tomu tak opravdu je, má Charita již bezmála 10 let
vyzkoušeno na středisku v Zábřehu s obdobnými typy termoportů.
Pro 35 uživatelů této služby na Mohelnicku (převážně seniorů) to od 1.
9. znamená, že již nemusí vlastnit nebo pořizovat si svůj jídlonosič; stávající jim byly vráceny a vyměněny za nové. Charita pořídila celkem 98
nových nádob, pro každého klienta jsou nachystané k zapůjčení 2 sady.
Věříme, že zkvalitnění služby přispěje k větší spokojenosti uživatelů. Zatím sice jen na Mohelnicku, ale postupně se počítá s dovybavením termonosiči i v ostatních střediscích – ve Štítech, v Postřelmově a na Dubicku. (redakčně zkráceno)
Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí Charitní pečovatelské služby, tel.: 736 509 449
Ing. Jana Skalická, asistentka pro propagaci, tel.: 736 509 431
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST.
Charita Zábřeh hledá náhradu za odcházejícího kolegu - pracovníka/pracovnici pro zajištění přepravy klientů, rozvozu obědů, výkon pečovatelské služby a osobní asistence v
domácnostech klientů oblasti Zábřežska. Zájemci najdou více potřebných informací
na webu www.zabreh.charita.cz
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NABÍDKY AKCÍ ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUC
CENTRA PRO RODINU
v Víkend pro seniory na Svatém Hostýně se koná 23. - 25. září
2011 a je určen pro ty, kteří prožívají „třetí věk“ svého života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání,
adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437,
765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141
v Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně. Poslední zářijový víkend (23.-25.9.)
je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Program
víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. Víkend povede P. Antonín Krasucki OP.Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 253,
e-mail: reznickm@arcibol.cz, nebo je najdete na našich stránkách.
v Víkend pro seniory na Velehradě se koná 14. - 16. října 2011 a stejně jako na Sv.
Hostýně jsou součástí víkendu přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního životaPřihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.:
608 407 141
v Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně na téma „Spiritualita
manželství dle teologie J.Pavla II.“ je naplánována na víkend 21.– 23. října 2011. Připraven je souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno
hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy kněze (P. Jan Balík), společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem a pro
děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na našich internetových stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením. Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail:
zaboj@arcibol.cz
v Škola partnerství. Nabízíme kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner
není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových
setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové
práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Začíná se víkendem 14.-16.
října 2011. Pro bližší informace a přihlášky: ADCŽM Přístav, 768 71 Rajnochovice 12, tel:
573 391 156, e-mail: pristav@centrum.cz ; web: www.ado.cz/mladez
Nabízíme také rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Poradna pro duševní zdraví – MUDr. Michaela Krtičková
Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz
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červenovodsko

červenovodsko

- Sbírky z neděle 14. 8: Šanov 1.984; Písařov 748;
- Sbírky z neděle 21. 8: Červená Voda 2.636; Písařov 820; Jakubovice 962;
- Sbírky z neděle 28. 8: Moravský Karlov 4.242; Domov důchodců sv. Zdislavy 220; Písařov 926; Jakubovice 1.232; Janoušov 330 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
V neděli 11. září jste srdečně zváni na poutní mši svatou do Mlýnického Dvora, začátek bude v 9.00 hod.
P. Radek Maláč

lošticko lošticko lošticko
„POČÁTEK LEPŠÍHO SVĚTA...” Když před třiceti lety hledali motto
pro 13. mezinárodní mariánský kongres (6. – 11. srpna 1971) v Zagrebu,
povšiml si nejmenovaný profesor nápisu na klenbě malého vesnického
kostela: “Mundi melioris origo” – Počátek lepšího světa. Nad nápisem je
namalována archa Noemova, ve které se zachránil zbytek lidstva proto,
aby skrz něho povstal svět lepší... Archa je obrazem Panny Marie, která
oznamuje éru jejího Syna a Církve, epochu lepšího světa.
Svátek Narození Panny Marie – 8. září – je darem. Připomíná Boží lásku k nám, lidem...
Ctít si Pannu Marii a snažit se žít v praxi podle jejího příkladu znamená: dělat tento náš
komplikovaný svět lepším... Fandíme Vám všem a skromně i sobě.
loštičtí misionáři
POZVÁNKA. Farnost Vyšehorky Vás srdečně zve v neděli 11. září 2011 na tradiční
mariánskou pouť na Střítež. Program začíná ve 14. 00. hod. pobožností Křížové cesty.
Po skončení rozjímání nad utrpením Páně bude mše svatá. Celebruje P. František Lízna,
SJ, promluvu bude mít P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický. O hudební doprovod se postará Vyroubalova dechovka.
Sbírka „Bible” z neděle 28. srpna: Loštice 3.645 Kč, Pavlov 400, Moravičany 5.636 Kč. 		
Všem milým dárcům ať odplatí svým požehnáním Pán!

postřelmovsko postřelmovsko
v Pouť v Brníčku k svátku Narození Panny Marie bude v neděli 11. září v 11 hodin.
v Biřmovanci se setkají po prázdninách k pokračování přípravy v pátek 9. září v 19.30
hod. v Postřelmově na faře.
P. Vladimír Jahn
Před dvaceti lety přijal svátost kněžství náš duchovní správce

P. Vladimír JAHN.

U této příležitosti mu děkujeme za jeho službu a vyprošujeme hojnost darů Ducha
svatého, pevné zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Ať jej Pán chrání a
provází na všech cestách. S poděkováním za službu farníci z Postřelmovska

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 28. srpna: Lubník 480; Tatenice ; Hoštejn 1.300; Kosov 280 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 21.a 28. srpna: Mohelnice 4.462 a 4.362; Úsov 5.558 a 1.755;
St. Loučka 390 a 440 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Ve čtvrtek 8. září zveme maminky i děti na první poprázdninové setkání v Mateřském
centru Ovečka Mohelnice. Sejdeme se tradičně na faře v Mohelnici v 9 hodin. Domluvíme se na programu a činnosti centra na další rok. Více se dozvíte na internetových stránkách www.oveckamohelnice.estranky.cz
Na setkání se těší Andrea Nevrlá

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 28. srpna: Štíty 1.910; Cotkytle 2.640; Horní Studénky 1.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať
P. Stanislav Suchánek
Zveme vás NA VÝSTAVU JIŘIN v Kulturním domě v Herolticích v neděli 11. září od
13.00 do 16.30 hodin. K vidění bude přes sto druhů rostlin, po ukončení výstavy budou
všechny květiny rozdány návštěvníkům. Doplňková výstava - drobné výrobky ze dřeva.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu varhan v heroltickém kostele.
FARNOST HORNÍ STUDÉNKY. V neděli 11. září Vás zveme do kostela sv. Linharta v Horních Studénkách. Od 14.30 hod. se budeme modlit
CESTU SVĚTLA a pobožnost zakončíme svátostným požehnáním.
P. Stanislav Suchánek
vvv

farnost zvole

farnost zvole

v Pouť na Mariánskou Horu v Horní Čermné se uskuteční v neděli 11. září. Cena
100 Kč. Odjezd: Jestřebí 13.00; Zvole 13.10; Zábřeh-Valová 13.15 hod. Hlaste se u Heleny Pěničkové tel. 608 311 469.
v Putování za Pannou Marií Turzovskou. Pro velký zájem věřících pojedeme opět na
Turzovku. Pouť se uskuteční v sobotu 17. září, cena 400 Kč. Trasa a odjezd budou upřesněny. Přihlášky: Helena Pěničková tel. 608 311 469

FARNOST SVÉBOHOV

JE ČAS STAVĚT DRAKY – DRAKIÁDA SE BLÍŽÍ.
Farnost Svébohov chystá už XiI. ročník tradiční drakiády v neděli 18.
září od 14 hod. Na Padělku.
Pastorační rada farnosti

FARNOST KLÁŠTEREC. Obec Vyšehoří pořádá v neděli 18. září v 10.30 hod. v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří benefiční koncert pro „uzdravení“ kaple FRANCOUZSKÁ HUDBA V PROMĚNÁCH STALETÍ. Hrají: Žofie Vokálková - flétna a Zbyňka Šolcová – harfa. Vstupné dobrovolné. V rámci koncertu můžete přispět do dobrovolné sbírky na nutné opravy kaple. Výsledek sbírky bude řádně zveřejněn. Těšíme se na
Vaši přízeň a předem děkujeme.
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Sbírky z neděle 28. srpna: Zábřeh 20.750 (na kostel sv. Barbory); Jedlí 2.200; Svébohov
1.500; Klášterec 1.830; Zvole 3.260 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000; na
kostel sv. Bartoloměje 1.000; na Haiti 1.500; Jedlí – na opravy 2.000; Zvole – na likvidaci
lepry 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v srpnu do kasičky ve farním kostele darovali 4.250 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

S důvěrou, kterou nám přináší Kristovo vzkříšení,
odešel v pondělí 29. srpna do Boží náruče,
zaopatřen a posílen svátostmi
dlouholetý zábřežský kostelník
a člen Sekulárního řádu sv. Františka
pan

Jindřich Majstršín.

S panem Jindřichem Majstršínem se rozloučíme
v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze v pondělí 5. září v 15 hod.
V roce 1995 v interview pro FI nám pan Majstršín o své
cestě ke službě Církvi řekl: Otec byl katolík a také babička,
která mě vedla k Bohu, byla velmi zbožná žena. A tak jsem se
nějak „vyvedl“. Jinak je to docela zajímavá věc. V roce 1944,
když zuřila 2. světová válka probíhalo v Zábřeze velké zatýkání všech odpůrců režimu a byl zatčen i stávající kostelník – Jan
Jašek. Byl jsem požádán, abych se věnoval kostelní službě. Milerád jsem to přijal a snažil jsem se tuto práci vykonávat usebraně, jak se sluší a patří. Čekal jsem, že se pan Jašek brzy vrátí, ale ono se to protáhlo až do konce války. Když se pan Jašek
koncem května roku 1945 vrátil z Terezína, tak jsem mu kostelničení předal a koncem července jsem odešel do Olomouce ke
kapucínům. Chtěl jsem nastoupit do kláštera jako pomocný bratr. Zkušební rok jsem prožil
v Opočně a pak, až do roku 1947 v Praze. Nato jsem se vrátil do „civilu“, protože mi bylo řečeno, že i tak mohu udělat mnoho dobrého, ale brzy jsem se přesvědčil, jak je to těžké. Nabídl jsem panu Jaškovi své služby pro horní kostel sv. Barbory. Sloužím dodnes a budu sloužit,
dokud nepadnu, protože z této služby se neutíká...
Slovo kostel vzniklo z latinského castellum, což značí pevnost, tvrz, hrad. Správcem a strážcem chrámu je kostelník, vlastně kastelán. Pan Jindřich Majstršín po celou dobu své služby
zábřežskému farnímu společenství podával všem svědectví o své pevnosti a vytrvalosti a jeho
jméno se pro mnohé stalo synonymem služby kostelníka.
Naše modlitby, prosby a přímluvy ať jej provázejí do Božího království, se kterým ve svém
pozemském životě skutečně počítal.
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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