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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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

„Kdo chce jít za mnou, 
ať zapře sám sebe, 
vezme svůj kříž a následuje mě! 
Neboť kdo by chtěl 
svůj život zachránit, 
ztratí ho, kdo však 
svůj život pro mě 
a pro evangelium ztratí, 
zachrání si ho.“

Mk 8,34-35

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 116    budu kráčet před Hospodinem v zemi živých
1: Iz 50,5-9a                                                2: Jak 2,14-18                                      Ev. Mk 8,27-35
Ordinárium: Ebenovo č. 504                   příště  latinské č. 509
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Čtvrtek 20. září památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, 
  Pavla Chöng Ha-sanga a druhů mučedníků 
Pátek 21. září  svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

mAleTín. V neděli 16. září můžete putovat do maletínského farního kostela sv. Mikuláše. 
Začátek mše svaté je jako obvykle v 15 hod.  P. František Eliáš

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 19. září. Mši 
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

PoboŽnoST K PAnně mARii lA SAleTTSKÉ ve SvÉboHově 
bude ve středu 19. září v den výročí zjevení Panny Marie v La Salette. Mše 
svatá ve farním kostele v 18 hod., po jejím skončení průvod ke kapličce za-
svěcené Panně Marie La Salettské. 

oPRAvA. Svatohubertská mše svatá v minulých FI 37 avizovaná na sobotu 
22. září v 9 hod. – se ruší. Sbor sv. Huberta se nemůže sejít. Zato pouť rodin 
do Hoštejna platí.  P. František Eliáš

PoUŤ do HoŠTeJnA. Srdečně vás zveme na tradiční pouť rodin 
do Hoštejna v sobotu 22. září 2012. Pouť rodin a mši svatou chceme 
obětovat za naše děti, vnoučata a celé rodiny naší farnosti, a vyprošo-
vat pro nás všechny boží požehnání, ochranu a pomoc. Sraz pěších 
poutníků bude jako každoročně ve 12 hodin u Šubrtovy kapličky, od-
kud společně poputujeme do kostela sv. Anny v Hoštejně. V 15 hodin 
oslavíme mši svatou. Jejím celebrantem bude nový zábřežský kaplan 
P. Pawel Zaczyk. Trasa pouti do Hoštejna je vhodná pro všechny vě-
kové kategorie, 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 
zvou Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum a společenství Modlitby matek.

PRvní miniSTRAnTSKÁ SCHŮzKA v novém školním roce se koná v sobotu 29. 9. 
2012 v 8 hod. budeme se setkávat jednou za dva týdny. Seznam setkání je na nástěnce v sa-
kristii. Na schůzky zve otec Pawel, nový kaplan, a také Marek Hackenberger, akolyta.
Předem děkuji všem ministrantům za službu u oltáře, zvláště těm, kteří si najdou čas pro 
Pána Ježíše také během týdne.
Zvu také nové kluky, aby se zapojili do služby oltáře Páně, a prosím rodiče i prarodiče, aby 
je podpořili.  P. Pawel Zaczyk 

SedmiKRÁSeK. Po prázdninové přestávce zveme děti každou neděli do 
Sedmikrásku (nedělní mše svatá 8.30 hod.).                       Lucka Velzlová 

PoděKovÁní. Děkujeme panu Václavu Kupkovi za opravu a nátěr fa-
sády fary v Zábřeze. 
                                                           P. František Eliáš
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CHARiTA zÁbŘeH
bAbí lÉTo S CHARiToU. Udělejte si čas a prožijte s námi pří-
jemné odpoledne - v úterý 25. září 2012 od 14.30 hodin před kul-
turním domem v Zábřeze. babí léto už voní podzimem, ale ještě 
má „šmrnc“ letní pohody. Prožijte tuto pohodu s námi! 
 Dlužím odpověď na otázku z minulého týdne, tedy: klien-
ti Oázy a Okýnka využívají služeb našeho denního centra a sta-
cionáře, pan Gereš je dobrovolník Charity a členové skupiny 
A.M.Úlet jsou dlouholetými pomocníky-koledníky při Tříkrálo-
vé sbírce a v současnosti navíc podporují Oázu 50 Kč z každého prodaného kusu svého no-
vého CD. 
 Těšíme se na vás!!!
domovinKA SPoRTUJe. Přijďte si zasportovat nebo se jen tak podívat na Domovinku. 
Ve středu 26. září 2012 budou od 13 hod. zahájeny „Sportovní hry pro seniory a zdravotně 
postižené osoby“. Čekají vás netradiční disciplíny, stolní tenis i zdravotní stánek. 
Veškeré informace ke hrám i činnosti Domovinky vám podá vedoucí stacionáře Mgr. Jaro-
slav Člupný, tel: 736 509 438, domovinka@charitazabreh.cz
PozvÁní nA mŠi. Přijměte pozvání ke společnému slavení mše sv. ve čtvrtek 27. září 
2012 v 17.30 hod. do kostela sv. bartoloměje v Zábřeze. Společně poděkujeme za charitní 
dílo, její zakladatele, pracovníky, klienty, rodiny a všechny příznivce. budete-li chtít se zú-
častnit a jste upoutáni na vozík či jinak hendikepovaní, nabízíme zdarma přepravu našim 
speciálně upraveným vozem. Nahlaste se, prosím, 5 pracovních dní předem paní Lence 
Klimentové, tel: 736 509 478, e-mail: preprava@charitazabreh.cz 
FRiTovACí HRneC A SvíČKY PRo oÁzU. Do Oázy-centra denních služeb sháníme 
nepotřebný, ale ještě funkční fritovací hrnec s vyndavací vložkou. Používá se k tavení vos-
ků pro další výrobu svíček. Zároveň děkujeme všem, kteří nám přinášíte zbytky vosků a 
svíček. Máme o ně stále zájem – v jakémkoliv množství, jakýchkoliv barev. Výsledky naší 
práce- svíčky nezvyklých tvarů i barev si můžete prohlédnout i zakoupit v recepci Charity 
(otevřeno každý den od 7-16.30 hod). Děkujeme!
   Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

v v v
zÁbŘeŽSKÁ mAdonA. Na výstavě v zábřežském muzeu „Moje 
město Zábřeh“ je vystavena Zábřežská madona, která je jinak sou-
částí stálé expozice muzea v Šumperku. Soška pochází ze Šubrto-
vy kapličky, kde byla dlouho ukryta „pod pláštěm“ domnělé lido-
vé plastiky z 18. století. V roce 1964 byla uložena do sbírek muzea 
Zábřeh, které byly převedeny ke správě do Šumperka. Po zrestau-
rování akademickým sochařem Karlem Stádníkem z Prahy se uká-
zalo, že se jedná o gotickou plastiku z 15. století. Více viz příspěvek 
Mgr. Jitky Srovnalové v 63. svazku časopisu Severní Morava z roku 
1992. Výstava dále nabízí pohlednice, fotografie, mapy, plány, kni-
hy a drobné tiskoviny, které vypovídají o městě Zábřeze a potrvá 
do 3.11. letošního roku. RNDr. František John
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UČíCí Se CíRKev – TRPíCí „boŽí SlUŽebníK“ - iz 50, 5 - 9
 Dnešní téma nám dává za úkol nahlédnout do dávných 
dob izraelských dějin, dějin vyvoleného národa, a to nejméně 
2.800 roků zpět. Už tenkrát se v lidu začalo objevovat úsloví 
„boží Služebník“ a to dokonce „trpící“. 
 Mesianismus má svůj počátek už v ráji v protoevangeliu, 
první radostné zvěsti o vykoupení lidstva. Hospodin vynáší 
trest nad hadem/ďáblem, který končí jeho definitivní poráž-
kou potomkem ženy („Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i 
mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš 
patu.“ Gen 3,15.) Tato zpráva se pak rozvíjí uprostřed vyvole-
ného národa a nachází své vyplnění a dovršení v křesťanství. 
 SLUŽEbNÍK je osoba, která svou činností, prací, uspoko-
juje určitou potřebu svého pána - ať jednotlivce nebo společ-
nosti - službu individuální nebo službu kolektivní. Z tohoto 
hlediska máme chápat i Mesiáše, který jako boží Služebník svým utrpením přinesl naše vy-
koupení.
 První, kdo pod tímto výrazem „Služebník“ zachytil boží činnost Mesiáše, byl prorok 
Izaiáš. Ve 42. kapitole své knihy představil Hospodin svého tichého a věrného služebníka: 
„Zde je můj Služebník..., neměl vzhled ani důstojnost..., byl v opovržení..., muž plný bolesti...“ 
(viz Iz 42,1). Ačkoliv Služebníka čeká utrpení, pochopí Hospodinův záměr a bude nakonec 
vyvýšen: „Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší.“ (Iz 
52,13 - 15). Měl-li se stát Služebník zachráncem druhých, musel ale sestoupit do jejich nej-
hlubší bídy. (Iz 53,1 -12).
 Podle lidských měřítek by se dalo očekávat, že spíš severní království izraelské o síle de-
seti kmenů bude mít větší budoucnost a důležitost než malé království jižní - judské- o dvou 
kmenech. Ale činy boží jsou jiné než naše lidské. Prvenství Judovo bude zachováno navěky 
(2. Sam 7,16), jen cesta ke spáse bude užší. „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho 
kořenů vydá ovoce“ (Iz 11,1). A kdo jiný je tím proutkem než budoucí Mesiáš? boží Slu-
žebník u proroka Izaiáše je královsko-kněžská osobnost. A prorok Micheáš už dává jasně 
najevo, odkud toto ovoce vzejde. „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judský-
mi rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode 
dnů věčných“ (Mich 5,1). 
 Přes krátký zákmit svobody a nezávislosti v době říše Makabejských (142 - 63 před 
Kristem - makabejským povstáním dosáhl Šimon Makabejský roku 142 před Kristem úpl-
né nezávislosti a založil dynastii Hasmoneovců) ztratil Izrael svůj vlastní stát. To probudilo 
nové náboženské síly a vyvolalo i horečné očekávání mesiášské říše a mesiášského zachrán-
ce. Ve výzvách a promluvách oněch dob zaznívají vždy znovu slova Izaiášova: „Připravte 
cestu Pánu! Napřimujte jeho stezky!“ (Iz 40,3). Tato slova výzvy známe i z úst posledního 
proroka, hlasatele očekávání a pokání - Jana Křtitele. (Mk 1, 2, Luk 3,3, Mt 3,1).
 Způsob, jakým si židé mesiášskou říši představovali, to, co mělo splnit všechny naděje 
politicky ujařmeného židovského národa, se upínalo k myšlence, že Mesiáš s boží nadvlá-
dou nastolí současně i viditelnou, slavnou a mocnou říši Davidovu s leskem svobody. Ale 
bůh zvěstoval už ve Starém zákoně poselství – „Mesiáš je knězem navěky podle řádu Melchi-
zedechova“ (Žalm 110). Jeho oběť spočívá v dobrovolném obětování vlastního života. 
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 „Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před 
střihači zůstal němý, ústa neotevřel“ (Srov. Iz 53,7)
 „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, 
vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v posluš-
nosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži“ (Fil 2, 6-8). 
 A to bylo největším překvapením, které bůh uchystal izrelskému národu, a se kterým 
se Izrael musí těžce vypořádávat až do dnešní doby! Proto je pro něj i dnes aktuální otázka 
Kristu: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ (Mal 11,3). A jindy: „Židé ho ob-
klopili a řekli mu: Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi-li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!“ 
A stejně se ptal dokonce sám velekněz Kaifáš před židovskou veleradou: „Zapřísahám tě při 
Bohu živém, abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží?“ (Mt 26,63).
 A Mesiáš, Muž bolesti, Kristus, boží Syn, který si nechal nasadit trnovou korunu a říká: 
„Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu.“ (Žalm 22,7).
 Zaslouží si od nás hříšných vděčnost, lásku a utváření našeho života podle jeho vůle k na-
šemu dobru a to věčnému. Neboť „každý, kdo ve mně věří, bude žít věčně“. Nestojí to i za ně-
jaké, případné oběti? buďme moudří a prozíraví v záležitosti své věčné budoucnosti!
    P. Antonín Pospíšil

KAToliCKÝ dŮm 
SPoleK meToděJ žádá své členy a příznivce o účast na brigádě v so-
botu dne 22. 9. 2012 od 8.00 hodin. budeme dokončovat úpravy zahra-
dy za Katolickým domem. Z důvodu plánovaného občerstvení potvrďte 
prosím svou účast předem na tel. 602 463 219 (Petr Janů). Děkujeme.“

GoodbYe lÉTo - taneční zábava. Mladí křesťan-
ští demokraté a Spolek Metoděj Zábřeh vás zvou na 
taneční zábavu, která se uskuteční ve čtvrtek 27. září 
2012 od 20 hodin v Katolickém domě v zábřeze. 
Hraje DJ LuckyIN z Rajnochovic. Vstupné 50 Kč (po-
kud přijdete do 21.00 hod. jen 35 Kč). Občerstvení 
za „lidovku“. Po skončení akce možnost přespání ve 
vlastním spacáku v Katolickém domě. Případné dotazy na mkdzabreh@atlas.cz.
Tak neváhejte a přijďte se s námi rozloučit s létem.

 Za MKD Zábřeh Renata Johnová a Petr Bartoš

SvATovÁClAvSKÝ bRAmboRÁK. Zveme všechny malé i velké ke společnému proži-
tí svátečních chvil o slavnosti sv. Václava. V pátek 28. září od 12 hodin vám kromě tradič-
ní „chuťovky“, podle které je akce nazvána, burčáku a bohatého občerstvení všeho druhu,l 
nabídneme i bohatou tombolu a příjemné melodie v podání dvojice Vašek a Pepa, pro děti 
bude připraven skákací hrad …zkrátka a dobře PřIJĎTE PObEJT.

 Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

leTeCKo-modelÁŘSKÝ KRoUŽeK zÁbŘeH obnovil po prázdninách svoji činnost 
v klubovně Katolického domu Sušilova 35, Zábřeh. Schůzky se konají každý čtvrtek v době 
od 16 do 18 hod. Zveme všechny zručné chlapce nastupující do 4. třídy ZŠ a výše. 
  Kontakt: tel. 602 463 219 (Petr Janů)
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z neděle 9. září: Červená Voda 465; Mlýnický Dvůr 1.933; 
Domov důchodců sv. Zdislavy 210; Písařov 506; Jakubovice 633 Kč.  
Všem dárcům Pán bůh zaplať.

PoUŤ Ke Sv. mAToUŠi. Farnost Červená Voda všechny srdečně 
zve na pouť do farního kostela sv. Matouše, a to v neděli 23. září. Li-
turgii mše svaté v 9.00 doprovodí sbor pod vedením Josefa Hrocha. 
Svátostné požehnání v 15.00 hod. 

zpovídání před poutí ve farnosti Červená voda (bude přítomen 
i cizí zpovědník) v pátek 21. září od 17 do 19 hod.  P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko
PoSTŘeH z moHelniCKÉHo doSTAvníKU. 37. ročník festivalu Mohelnický dostav-
ník je již minulostí. Účastníkům zůstanou nadlouho vzpomínky, zkušenosti, přátelství mezi 
muzikanty a velkou rodinou posluchačů. Poděkování za všechno prezentoval v minulém čís-
le Aligátor. Na dostavnickém webu (www.mohelnickydostavnik.cz) naleznete ohlasy na fes-
tival, nebo taky přesnou citaci duchovního poselství, které odeznělo v rámci mše svaté v ne-
děli 2. září 2012.
 Dovolím si touto cestou poděkovat Aligátorovi, že v průběhu programu prezentoval nové 
digitální nosiče skupin, které na festivalu vystupovaly, jako „PREMIÉRU“ a ne jako „KřEST“. 
vysvětlení: „Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Du-
chu. Křtem jsme osvobozeni od hříchu, stáváme se Kristovými údy, jsme přivtěleni k Církvi. 
Křest je nejvelkolepějším z božích darů...“ (porov. KKC 1212 a nasl.). Uznejme proto, že výraz 
„křest“ ve vztahu k věcem je nevhodný a zavádějící. Jsem rád, že se Aligátor letos na festivalu 
v Mohelnických sadech, za nelehkých okolností, snažil této „zaužívané chybě nedat šanci “ a 
nahradil ji správným termínem. Díky!  P. Pavel Kavec, kaplan loštický, účastník Dostavníku

postřelmovsko      postřelmovsko

bibliCKÁ HodinA bude ve středu 19. září od 19.30 hod. v Postřelmově na faře. Všich-
ni jste srdečně zváni. 
PoUŤ Ke CTi Sv. mAToUŠe. V neděli 23. září oslaví farnost Postřelmov svého patrona 
sv. Matouše. Poutní mše svaté budou v 8.00 a v 11.00 hodin. Odpoledne v 15.00 hod. svá-
tostné požehnání. 
mŠe SvATÉ S nedělní PlATnoSTí budou v sobotu 22.9.: v Chromči v 18.00 a v Sud-
kově v 16.30 hodin.    P. Vladimír Jahn

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 2. září: Štíty 2.390; Cotkytle 600; Horní Studénky 1.250 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.    P. Stanislav Suchánek

v v v

dUbiCKÉ HodY. V neděli 16. září v 10 hodin bude slavena poutní mše svatá a ve 14.30 
hodin svátostné požehnání a křížová cesta.   Zvou dubičtí farníci
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle z 9. září: Mohelnice 3.991; Úsov 1.134; Studená Loučka 150 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Petr Šimara

 V úterý 25. 9. 2012 ve 14.00 hod. na faře se koná zahájení dalšího ročníku setkávání se-
niorů. Zvou: V. Vykydalová a V. Šléšková

z moHelniCKÉ KRoniKY. 
LP 1668 - Ignác z Wiesengrundu, vratislavský kanovník.
Toho času vykazoval kostelní inventář:
 - bratrstva měla vlastní paramentra, 1 stříbrnou monstranci, 1 po-
zlacený kalich, 1 pohár, 14 luk, 1 pole a 464 marek zůstalých (zadrže-
ných?) peněz. 
 Pozn. 1 lot byla rakouská obchodní jednotka váhy - 17,5 gramů
 K obročí patřily desátky vesnice Pobuč a Jestřebí, u prvně jmenované vesnice ještě les. 
Část tohoto lesa musel v roku 1848 farář odstoupit ve prospěch pobučského rychtáře, jako 
odškodnění za právo na palivové dřevo, které rychtář až do roku 1848 z tohoto lesa dostá-
val.
 Dále farář dostával kopu kaprů za odejmuté právo rybolovu v bušínském potoce. Faře 
také náleželo stavební místo po vyhořelých lázních, ve městě čtyři výčepní domy, které v té 
době již náležely městu, které z nich platilo roční nájem ve výši pěti bílých grošů, mlýn na 
farním pozemku, který však dával jen malý výnos.
 Celý desátek obnášel 59 a ¼ měřice pšenice, 280 měřic žita, 390 a ¼ měřice ovsa, dvě 
měřice ječmene. Slepičí domovní daň 6 a ½ zlatých a 27 grošů. Robotní kus polí o výměře 
pět a čtvrt lánu, k tomu jeden dvůr, jedna stodola, jedna zahrada, která byla ve směru k Loš-
ticím. Tři louky, z toho ale jedna patřila bratrstvu, ale farář ji užíval. Za jídlo které byl farář 
povinen dávat varhaníkovi a kantorovi musel platit 25 zlatých, kostelníkovi 15 moravských 
zlatých. Za hrob v kostele se platilo 10 zlatých, na hřbitově kolem kostela 3 funty vosku.
 Poznámka: obročí znamená příjem spojený s určitou službou, nebo úřadem. byl to je-
diný způsob jak v naturálním hospodářství trvale zajistit obživu, např. faráře. O obsazení 
obročí rozhodoval biskup. Podobně panovník uděloval léna. Obročí zaniklo s přechodem 
k peněžnímu hospodářství.

CenTRUm oveČKA. Po prázdninách začíná opět činnost Mateřského centra Ovečka 
v Mohelnici. Poprvé se setkáme 20. září 2012 v 9 hodin na faře v Mohelnici. Těšíme se 
i na nové maminky a jejich děti. 
 Další informace na www.oveckamohelnice.estranky.cz.  Andrea Nevrlá

v v v
PŘebYTKY ze zAHRÁdeK
brambory, jablka, cukety, dýně či jakékoliv jiné plody vašich 
zahrádek, které sami nespotřebujete, rádi přijmeme do našeho 
Střediska potravinové pomoci. Pomoc je určena lidem v nouzi 
či jinak potřebným. Potraviny můžete přinést na Recepci Cha-
rity každý den od 7-16.30 hodin. 
(tel: 583 412 587).          Děkujeme!
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Sbírky z neděle 9 září: Zábřeh 7.330; Jedlí 2.300; Svébohov 1.500; Klášterec 877; Zvole 
3.210 Kč. dary: zábřeh – na kostel sv. barbory 3.000; Jedlí na opravu kostela 1.000 Kč (od 
dárce ze Zábřeha) – Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

FARnoST zvole
oPRAvY KoSTelA ve zvoli. 
I když ještě rok nekončí, kostel ve Zvoli prošel, a ještě stále pro-
chází mnoha opravami. Poděkování patří všem, kteří se do díla 
zapojili nejen „vyhrnutými rukávy“ tedy organizací a prací, ale 
také modlitbou a finančními dary. Snad nejnáročnější byly interi-
érové sanační omítky podél celého vnitřního obvodu kostela. Na 
jedničku se díla zhostili pánové Jaroslav Poláček, Petr Polášek a 
Sergiu Pinzari. Za to jim patří dík. Sanačním omítkám předchá-
zelo ještě položení nízkonapěťových rozvodů. K tomu je třeba si 
všimnout zajišťování „nekonečného“ úklidu mnohými ženami a 
na to navazující výzdoby kostela, o kterou se po celý rok trpělivě 
stará paní Otýlie Valentová. 
 Pan Jiří Hroch zajistil opravu střechy, která byla poškozena 
zimními pády sněhu a ledu z věže.
 Pan břetislav Zemene se s horolezeckou technologií dostal až ke kříži věže kostela, za-
tmelil čep u kříže na věži, kterým zatékalo do trámoví. Natažená horolezecká lana zároveň 
využil pan Milan Malát, demontoval starý hromosvod a instaloval od kříže z věže hromo-
svod nový, který je sveden do melioračního výkopu u hřbitova. 
 Zároveň skupina obětavých mužů, kterou koordinuje pan Jiří Hampl, pracuje dále na 
odvedení povrchových vod z rýn a odvlhčení nosné zdi kostela pomocí nopové fólie. 
Účetně je farnost lehce v mínusu, ale štědrost farníků to zřejmě brzy vyřeší. Necháme se 
překvapit.
 Všem výše jmenovaným i nejmenovaným, kterých je daleko více, děkuji za péči o spo-
lečný chrám všech farníků a zároveň vyprošuji boží požehnání.   P. František Eliáš

v V neděli 23. září v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí

FARnoST SvÉboHov – dRAKiÁdA. římskokatolická farnost 
Svébohov srdečně zve všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a 
legrace (všech věkových kategorií) na XIII. ročník „Podzimní draki-
ády“, který se koná v neděli 23. září 2012 od 14.00 hod ve Svébohově 
„Na padělku“ (pole u silnice ve směru na Rovensko). Soutěží se v kva-
litě zpracování „domácích“ draků a v létání. Letová soutěž je otevřená 
i pro „kupované“ draky. Kromě hlavní „dračí“ soutěže budou odpo-
ledne probíhat klání v doprovodných disciplínách (hod polenem, hod 
válečkem), kanadský dřevorubecký závod! Občerstvení (včetně tra-

dičních bramboráků) je zajištěno.   
  Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé
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