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11. 8. 2013
Ročník XX., číslo 32

19. 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 VE 14.30 HOD. VE SVÉbOHOVě.

Neboť 
kde je váš 
poklad, 
tam bude 
i vaše srdce.

Lk 12,34

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; 
a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, 
abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. 
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 33   blaze národu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
1: Mdr 18,6-9                                       2: Žid 11,1-2.8-19                                    Ev. Lk 12,32-48
Ordinárium: břízovo č. 503               příště Ebenovo č. 504
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ROZHOVOR S NOVÝM ZÁbŘEŽSKÝM KAPLANEM 
LADISLAVEM SOVADINOU (nar. 11. 6. 1967)
můžete se nám krátce představit a říci něco o sobě?
 Narodil jsem se v Přílepech u Holešova, kde skutečně byla, až 
do roku 1984, porodnice. Tady jsem se nejenom narodil, ale také 
jsem v této vesnici na úpatí Hostýnských hor, kde žijí moji rodiče, 
prožil bezmála třicet let. Jsem ze dvou sourozenců. bratr, který je 
mi podle mnohých k nerozeznání podobný (i když mi to tak ne-
připadá) je mladší o pět let. Je ženatý a se svou manželkou vycho-
vávají dvě dcery. Starší budou na podzim 4 roky, mladší se narodi-
la letos v lednu. 
 Co se týká školy, tu jsem měl rozloženou pěkně na tři etapy. 
Čtyři roky „základky“ v Přílepech, další čtyři v Holešově a poté 
čtyři na strojní průmyslovce ve Zlíně, tehdy vlastně ještě v Gottwaldově. Že budu někdy stu-
dovat vysokou školu mě v té době opravdu ani nenapadlo. Na vojně jsem byl „klasicky“ na 
dva roky, a to ve Stříbře u Plzně. Poté jsem pracoval v různých profesích, ale zásadní bylo 
strojírenství. Dělal jsem programátora, seřizovače i obsluhu frézovacích NC strojů, převážně 
v Tajmacu-ZPS Zlín. Určitým zlomem byl pro mě rok 1998, kdy jsem začal pracovat v ba-
rum-Continentalu v Otrokovicích a později jsem se do tohoto města také přestěhoval.
Koníčky, zájmy, záliby?
 Odpovím oblíbeným slovem: všestranné. Ale nejvíce asi sport, i když spíše pasivně. 
Hlavně hokej a jeho historie. Před časem jsem založil internetové stránky s touto tematikou, 
ovšem teď už se jim moc nevěnuji. Rád se podívám na dobrý film a také si něco přečtu. Za 
poslední rok to však s tou četbou bylo docela slabší… Také mě zajímá historie, zejména na 
události nesmírně bohatého 20. století. 

A co „historie“ vašeho duchovního povolání? 
 Pocházím, dá se říci, z tradiční křesťanské rodiny. Rodiče a hlavně babička mě od mala 
vedli k víře; ve třetí třídě jsem byl u prvního svatého přijímání, ale od páté třídy nám tehdejší 
ředitelka školy náboženství sice přímo nezakázala, ale spíše nedoporučila, s tím, že bychom 
mohli mít problémy s přijetím na střední školu. Tehdy nám to příliš nevadilo…Moje víra 
však potom trochu zeslábla, jako bych se od boha vzdálil. Když se však na to dívám zpětně, 
bylo v mém tehdejším životě mnoho situací, zvláště na vojně, které bych lidskými silami na-
prosto nezvládl. bůh stál při mně, aniž bych si to tenkrát uvědomoval. Když mi bylo už přes 
třicet let a neprožíval jsem zrovna dobré období, zasáhl bůh znovu. Najednou jakoby mi při-
pomněl všechny ty prožité události a že to, jak dopadly, nebyla žádná náhoda. byl jsem ne-
smírně rád, že jsem se mohl vrátit ke kořenům, zasazeným už dávno. Začal jsem znovu cho-
dit pravidelně do kostela a přihlásil jsem se také na přípravu k biřmování v Otrokovicích. 
 Krátce po biřmování jsem pak vedl s bratrem jakýsi „filosofický“ rozhovor o tom, proč 
lidé jednají tak, jak jednají, a co je k tomu vede. V jednom momentě bratr prohlásil: „Člově-
če, ty mluvíš skoro jako kněz, nechceš jít náhodou do semináře?“ Odpověděl jsem, že ne, ale 
zřejmě zrovna v ten okamžik bylo „zaseto“ a z „ne“ bylo nakonec „ano“. 
Jak jste prožil roky vašeho působení v semináři a na fakultě?
 Obavy jsem měl zvláště ze studií, protože od doby, kdy jsem maturoval, uplynula řada let. 
Ale nakonec to bylo dobré. Největší problém byl většinou v době, kdy na konci semestru za-
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čínalo zkouškové období. Vždycky mi trvalo, než jsem se „rozkýval“ a odhodlal se jít na prv-
ní zkoušku. Většinou to bylo tak po dvou týdnech, kdy někteří spolužáci šli třeba už na tře-
tí zkoušku. Ale nakonec jsem všechny semestry dokončil v termínu. Velký dík patří hlavně 
mým spolužákům, většinou pilným studentům, jednak za jejich příklad, ale také za vypraco-
vání řady skript, o které byla jinak nouze. 
A co jáhenský pastorační rok? 
 Ten jsem strávil v Přerově. Musím říci, že to byl obrovský rozdíl od předchozích let v se-
mináři. Tedy hlavně co se týká lidí. V semináři bylo za ty roky všechno už tak nějak „čitelné“ 
a někdy možná i trochu stereotypní. V pastoraci to bylo něco jiného a bylo to docela pestré. 
Setkával jsem se opravdu se všemi kategoriemi lidí. S dětmi ve školce, se školáky, s mládeží, 
s rodinami, se seniory…Zajímavé zkušenosti jsem získal také při setkávání s Romy a s bez-
domovci…V Přerově jsem zažil opravdu pestré a většinou také radostné období.
A potom už následovalo kněžské svěcení a nástup do zábřeha…
 Na kněze jsem byl vysvěcen 22. 6. v Olomouci. Když otec arcibiskup oznámil, že mám na 
první kněžské místo nastoupit do Zábřeha, hned jsem si vzpomněl na to, že jsem zde už před 
šesti lety pár dní strávil. bylo to na jedné „misijní“ akci s Teologickým konviktem. Tak mě na-
padlo, že Pán bůh má zřejmě smysl pro humor, když mě, který jsem spíše typ služebníka, než 
misionáře, posílá právě sem. Také si však často vzpomenu na větu, kterou mi ještě v konvik-
tu řekl jeden kněz: „Když tě bůh pošle do nějaké situace, dá ti také síly a schopnosti, potřeb-
né k tomu, abys to zvládnul.“ Milí farníci, těším se na spolupráci s Vámi, prosím o modlitbu 
a slibuji, že svou modlitbu také přidám. Kéž bůh naše dobré snahy požehná!  
  P. Ladislav Sovadina

HoRA mATKY boŽí U KRÁlíK oŽívÁ, vRACí Se TAm dUCHovní SPRÁvA
 V neděli 18. srpna v 10 hodin při obnovené hlavní pouti k Nanebevzetí Panny Marie ce-
lebruje slavnostní mši svatou biskup Jan Vokál. 
 Farnost Zábřeh vypravuje na Horu Matky boží autobus, odjezd v 8.30 hod. z Valové. Hlá-
sit se můžete u paní Ludmily Korgerové, tel. 583 414 512, mobil 732 805 427.
 Na zpáteční cestě se stavíme ve Svébohově na svátostné požehnání ve 14.30 hod.

Ludmila Korgerová
Obvyklé svátostné požehnání  v Zábřeze v 15 hod. nebude.  P. František Eliáš

Ohlášky
V sobotu 17. 8. v 11.00 hodin v kostele sv. Vavřince v Přerově si vzájemně udělí svátost 

manželství Tomáš John ze Zábřeha a Klára Adamíková z Přerova 
* * *

V sobotu 24. srpna v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli
si navzájem udělí svátost manželství

Marek Papoušek ze Zábřeha a Veronika Václavková z Rájce
* * *

Miroslav Janků ze Zábřeha a Petra Divišová z bohdíkova
chtějí v sobotu 31. srpna 2013 

uzavřít církevní sňatek v kostele v bohdíkově
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Učící se církev – zÁvAŽnoST HŘíCHU  Luk 12,32-38; KKC 1852 -1864
 Co je to vlastně hřích? HŘÍCH je slovo, skutek nebo tou-
ha, které se staví proti věčnému zákonu. Je to přestoupení zá-
kona božího. Je to urážka boha, pohrdnutí jeho láskou. Zra-
ňuje přirozenost člověka a narušuje lidskou solidaritu. Kris-
tus svým utrpením jasně odhaluje závažnost hříchu a přemá-
há jej svým milosrdenstvím.
 ROZMANITOST HŘÍCHU je veliká. Hříchy lze rozli-
šovat podle jejich předmětu nebo podle ctností či přikázání, 
proti nimž se staví. Mohou se týkat přímo boha, bližního nebo nás samých. Mohou se roz-
lišovat na hříchy myšlením, slovem, skutkem, žádostivostí a opomenutím. Podle ZÁVAŽ-
NOSTI se hřích rozlišuje na malý a velký, smrtelný a všední.
 Člověk se dopouští SMRTELNÉHO HŘÍCHU, když s plným vědomím a s uváženým 
souhlasem koná skutek, jehož předmětem je závažná látka. Smrtelný hřích ničí v člově-
ku lásku, zbavuje ho posvěcující milosti, ničí spojení s bohem, je tedy smrtí nadpřiroze-
ného života duše. Z těchto důvodů zasluhuje věčného trestu, věčné smrti pekla. Proto je 
také největší NEŠTěSTÍ, jež může potkat člověka zde na zemi, pokud se aspoň před smrtí 
neobrátí. Obvyklou cestou k odpuštění je dokonalá lítost, svátost křtu a svátost pokání, 
zpověď.
 VŠEDNÍHO HŘÍCHU, jenž se podstatně liší od hříchu smrtelného, se člověk dopouš-
tí, když se proviňuje v nepříliš závažné věci, nebo když jde o věc závažnou, ale bez plného 
vědomí či bez plného souhlasu. Všední hřích nenarušuje smlouvu s bohem, ale oslabuje 
lásku. Neničí v duši milost posvěcující, ale oslabuje víru. Projevuje se dále nezřízenou ná-
klonností ke stvořeným věcem; je překážkou v pokroku duše při uskutečňování ctností 
a při konání mravního dobra. Z těchto důvodů zasluhuje časných očistných trestů - jako je 
utrpení, nemoc, ztráta hmotných věcí...a po smrti vstup do očistce.
 Mezi častý pojem v otázce hříchu a jeho závažnosti patří tak zvané bLUDNÉ SVěDO-
MÍ. Pokládá často věc lehkou za závažnou anebo naopak věc závažnou za malou. Jestliže 
člověk podle svého svědomí jedná a svůj čin považuje za závažný, těžký, ač je to skutek věc-
ně malý, přesto těžce hřeší. Neboť by ten skutek vykonal, i kdyby byl objektivně těžký.
 Velmi závažnou záležitostí našeho duchovního života je skutečnost HŘÍCHU PRO-
TI DUCHU SVATÉMU: „Kdo by se však rouhal proti Duchu Svatému, nedojde odpuště-
ní na věky, ale bude vinen věčným hříchem.“(Mar 3,29) boží milosrdenství nezná hranic, 
když však je někdo vědomě odmítá přijmout, odmítá odpuštění vlastních hříchů a spásu 
nabídnutou Duchem Svatým. Taková zatvrzelost může vést k definitivní nekajícnosti a tím 
i k věčné záhubě.
 Vzpomenuté hříchy jsou vlastně pohrdáním nadpřirozenými dary, které by člověka 
přivedly k pokání a odpuštění hříchů. Je to například odpírání poznané pravdě, setrvání 
v nekajícnosti, a zatvrzelost v hříchu. O těchto hříších stojí v Písmu svatém, že nebudou 
odpuštěny zde a ani na věčnosti. Ne sice proto, že by nemohly být odpuštěny, vždyť milosr-
denství boží a láska boha k člověku - viz Kristovu oběť na kříži - neznají hranic, ale proto, 
že hříšník vědomě nechce odpuštění, ani konat pokání. Když někdo vědomě nabídnutou 
pomoc odmítá, kdo mu může za neštěstí, do kterého se řítí? (Mar 3,29)
 Svatý farář arský uvažoval často o důsledcích těžkého hříchu pro člověka opravdu kla-
sicky: 
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 „Vyrobil jsem drahocenný popel: spálil jsem nedopatřením pětisetfrankovou bankov-
ku. Ale co, není to zdaleka tak hrozné, jako kdybych spáchal jediný všední hřích.“ To po-
tvrdil sám Ježíš ve svém evangeliu: „Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj 
život?“ (Mar 8,36)
 Co v nás působí hřích smrtelný? Ničí v nás lásku, bez níž je nemožná věčná blaženost, 
ale věčná smrt v pekle, vyloučení z božího království, k čemuž se odsuzuje sám hříšník, ne-
ní-li hřích napraven lítostí a božím odpuštěním. 
 „Kdyby v církvi neexistovalo odpuštění hříchů, neexistovala by naděje na věčný život 
a na věčné osvobození. buďme bohu vděčni za to, že dal církvi takový dar.“ (sv. Augustin)
 Jsme-li moudří, prozíraví, opatrní vzhledem ke své budoucnosti, budeme dělat to, 
k čemu nám obrazně radí starozákonní Sirachovec: „ Před hříchem utíkej jako před ha-
dem, přiblížíš-li se, uštkne. Jeho zuby jsou jako zuby lva, rozsápou duše lidí.“(Sir 21,2)
   P. Antonín Pospíšil 

PŘiPRAvUJeme Se nA oSlAvU PATRoCiniA
KoSTelA Sv. bARToloměJe 
Sobota 24. srpna – den svátku sv. bartoloměje je adoračním dnem 
zábřežské farnosti. 
Mše svatá, jako každou sobotu bude v 7 hod. 
Od 10 do 18 hod. bude adorace před Nejsvětější svátostí, kterou po-
vedou jednotlivá společenství. Adorační den zakončíme svátostným 
požehnáním v 18 hod. 
v neděli 25. srpna oslavíme patrocinium s loštickým misionářem 
P. Stanislavem bindasem, CM, který dlouhodobě působí v Hondu-
rasu. P. Stanislav bude celebrovat nedělní mše svaté a odpoledne ve 
14.30 hod. udělí svátostné požehnání. 

K účasti na požehnání budou pozváni také bývalí zábřežští kaplani, se kterými se odpo-
ledne můžeme vidět v revitalizované zahradě „za Katolickým domem“ , kde bude probíhat 
setkání farnosti. 

CHARiTA zÁbŘeH - přebytky ze zahrádek
 Urodilo se vám na zahrádce víc, než stačíte spotřebovat? brambory, cukety, 
dýně, jablka či jakékoliv jiné plody vašich zahrádek rádi přijmeme do našeho 
Střediska potravinové pomoci. Pomoc je určena lidem v nouzi či jinak potřeb-
ným. Potraviny můžete přinést na recepci Charity každý den od 7 do 16.30 ho-
din. (tel: 583 412 587). Děkujeme!

farnosti spravované z  tatenice

*  AdoRAČní den farnosti Lubník prožijeme v sobotu 17. srpna. Výstav Nejsvětější 
svátosti od 16 do 19 hod. Po celou dobu bude také příležitost ke svátosti smíření.
*  PoUŤ nA KoRUně. Srdečně zveme v neděli 18. srpna na pouť k Panně Marii do kap-
le na Koruně. Mše svatá zde bude slavena ve 14.30 hod.
*  FARní den v TATeniCi se uskuteční v neděli 25. srpna (bližší informace budou 
uvedeny později).                                           P. Jaroslav Přibyl
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 4. 8.2013: Domov důchodců Sv. Zdislavy 150, Mlýnický Dvůr 452, Červe-
ná Voda 2.850, Písařov 679, Jakubovice 818. Dary: Na Haiti - Písařov 324, Mlýnický Dvůr 
2.014. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč
 Farnost Jakubovice zve všechny srdečně na pouť do Jakubovic (Nanebevzetí Panny 
Marie) a to v sobotu 17. 8. ve 14.00 hod. Po skončení mše svaté se koná tradiční, již 31. roč-
ník Koštu vína.
 Farnost Červená voda zve srdečně na pouť do Šanova, a to v neděli 18. 8. v 9 hod. 
Večerní mše svatá v Červené Vodě již nebude. 
V předvečer poutě – v sobotu 17. 8. se v šanovském kostelíčku bude v 18.18 hod. konat tra-
diční koncert, zazpívají a zahrají: farní schola, studenti ZUŠ Králíky, skupina Kapky z Čer-
vené Vody a Eva Vlčková, absolventka pěvecké katedry JAMU v brně.
Farnost Červená Voda zve všechny v sobotu 24. 8. 2013 v 18 hod. na vARHAnní Kon-
CeRT při příležitosti ukončení opravy varhan. 
Na varhany mj. zahraje Marek Kozák, vítěz mezinárodní soutěže Petra Ebena v roce 2008, 
zazpívá Jana Kurečková, sólistka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. 
    P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

oPATRnoST Je moUdRoSTí SRdCe (lk 12,32-48)
 Starý mnich řekl jednomu kupci: „Tak jako umírá ryba na souši, zemřeš i ty, uvízneš-li 
v tomto světě. Ryba se musí vrátit do vody a ty se musíš vrátit k Duchu!“
 Kupec zůstal naprosto ohromený: „Chceš mi tím říct, že mám zanechat svých obchodů 
a vstoupit do kláštera? “Starý mnich odpověděl: „Ale vůbec ne! Chci ti jenom říct, abys zů-
stal věrný své práci, ale současně abys vstoupil také do svého srdce!“
K zamyšlení: Život člověka nezávisí na tom, co dělá, ale na srdci, které v něm tepe. Přeji 
nám všem moudrost srdce u každé činnosti ke cti a slávě boží!
motto: „Když lidé vstupují do manželství, musí se vzdát všeho pro vzájemnou lásku.“
  (bl. Matka Tereza)

 w
Oznamujeme, že OLDŘICH SULTUS a OLGA VÖLFLOVÁ
si dne 24. srpna 2013 v 11 hodin slíbí lásku, úctu a věrnost

v kostele sv. Jiří v Moravičanech.

 
FARní PodveČeR v loŠTiCíCH. 15. srpna 2013 v 16. 30 hod. Vás srdečně zvu na mši 
svatou, při které chci spolu s Vámi poděkovat bohu za dar 50 let života.
 Po skončení bohoslužby se přesuneme na farní zahradu, kde vykopeme již 10 let ulože-
nou slivovici. (Doufám, že ji krtci nevypili...)
 Následně budeme pokračovat v kavárně Sirkárna u pojídání „raubířské“ z dílny manže-
lů Konečných a dalších dobrot. 

Těší se na Vás nezasloužený jubilant P. Pavel Kavec, kaplan loštický
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štítecko štítecko štítecko

Sbírky z neděle 4. srpna: Štíty 2.390; Cotkytle 620; Horní Studénky 3.350 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

TRAdiČní vÝSTAvA JiŘin, drobných výrobků ze dřeva a různého nářadí z dob minu-
lých proběhne v KD Heroltice v sobotu dne 17. 8. 2013 od 13.30-18.00 hod. a v neděli dne 
18. 8. 2013 od 13.30-16.00 hod. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opra-
vu místního kostela.  František Haltmar

PoUŤ ve ŠTíTeCH. V neděli 18. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii Na-
nebevzaté do Štítů. Mše svatá je v 9.00 a svátostné požehnání je ve 14.30 hod.  
                                                                                             P. Stanislav Suchánek
 Toto požehnání bude doprovázet hrou na housle studentka Janáčkovy aka-
demie múzických umění v brně Adéla Ševčíková. Po skončení svátostného po-
žehnání zahraje několik skladeb ze svého repertoáru.

K PoUTi nA HoRU mATKY boŽí v KRÁlíKÁCH Vás zveme ve čtvrtek 15. srpna. 
Mše svatá ve 14.30 hod. Odjezd autobusu: Klášterec 12.45, Zborov 13.00, Horní Studénky, 
rozcestí 13.10, Horní Studénky u kostela 13.15, Štíty náměstí 13.30 hod. 
   P. Stanislav Suchánek 

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 4. srpna: Mohelnice 5.238; Úsov 1.138; Studená Loučka 858 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara 

z mohelnické farní kroniky.
Hudební odkaz Cyrila Wolfa - 1900. Jistý Cyril Wolf, vídeňský občan, tamější ředitel chóru 
a profesor hudby, nositel zlatého kříže s korunou za zásluhy, syn bývalého mohelnického uči-
tele a ředitele chóru, daroval při svém odchodu do důchodu, všechny svoje hudebniny a mezi 
tím i některé svoje hudební skladby, svému mateřskému kostelu v Mohelnici. Celý odkaz měl 
hodnotu 1200 korun.
oprava oken a oltáře v kapli Svatého Kříže - 1901. V tomto roce byl z milodarů, za cenu 600 
korun vyzdoben hlavní oltář v kapli Svatého Kříže. Z kostelního jmění, nákladem 317 korun, 
byla do kaple zabudována nová okna. Fasáda budovy fary byla nově nastříkána.
nový pokus o prosazení luterství v mohelnici – 1901. Po určité době klidu, se opět v Mo-
helnici častěji konaly protestantské bohoslužby. Tyto, za plné finanční podpory a přispění 
zábřežského továrníka brasse, zde míval pastor ze Zábřeha. brass také ve snaze v Mohelnici 
a okolí získat co nejvíce stoupenců pro svoje vyznání, rozšiřoval zde protikatolické časopisy 
a literaturu. Největšími pomocníky v jeho počínání, byli úředníci jeho mohelnického cukro-
varu. Také universitní studenti se během prázdnin ukázali velkými propagátory paroly (pryč 
od Říma). Ale bez úspěchu. bylo až s podivem, že vláda zůstává shovívavá k těmto antidy-
nastickým novotám. buď se bojí, že by opět mohl být zablokován parlament, který konečně 
začal nouzově fungovat, nebo je chce použít jako protiváhu českých požadavků.V šumperské 
(čarodějnické) oblasti odpadlictví v neztenčeném tempu pokračovalo. Vina za to se dávala 
českým kněžím. Avšak ani výměna těchto kněží za kněze německé národnosti, nedokázala 
tento vývoj zastavit.                    Bartoš H.
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Sbírky z neděle 4. srpna: Zábřeh 10.090; Jedlí 2.400; Svébohov 1.500; Klášterec 1.750; Zvo-
le 3.430; Postřelmůvek 400 Kč. 
Dary: Zábřeh – na misie v burundi 5.000, na pluh pro Afriku 1.500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 12. srpna  sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Středa 14. srpna památka sv. Maxmiliána Marii Kolbeho, kněze a mučedníka
Čtvrtek 15. srpna  Slavnost nanebevzetí Panny marie 
Mše svatá v Zábřeze, v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 hod. 

Pátek 16. srpna  sv. Štěpána Uherského 

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. začal pro farníky a jejich domácnos-
ti nabízet výhodnější ceny za dodávky energií. Tentokrát bude na 
faře v Zábřeze ve středu 14. srpna od 9 do 16 hod. přítomna i pra-
covnice, která má na starosti energie pro domácnost. 
Kompletní ceníky energií pro domácnost najdete na našich webo-

vých stránkách http://rkfzabreh.rps.cz
 Jako každý měsíc, bude ve stejnou dobu na faře v Zábřeze také pracovnice servisní 
společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří 
jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nová zapojení je souhlas faráře 
či děkana.  P. František Eliáš, děkan

PoUŤ K PAnně mARii nAnebevzATÉ ve SvÉboHově. 
V neděli 18. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii Nanebevzaté do 
Svébohova. mše svaté v 7.30 a v 10.30 hod., svátostné požehnání 
ve 14.30 hod.                                                                   P. František Eliáš
Po skončení požehnání bude krátký koncert scholy Gaudium. 

mAleTín. V neděli 18. srpna v 15 hod. v kostele sv. Mikuláše 
v Maletíně bude slavena mše svatá.                               

                                           P. František Eliáš

Pojeďte s námi na PoUŤ. Především všechny mariánské ctitele 
zveme na poutní zájezd, jehož cílem je známé moravské poutní 
místo ŽAROŠICE. Mši svatou celebruje spirituál pražského se-
mináře pater Miloslav Kabrda SDb (mnohým důvěrně známý z 
rádia PROGLAS). Přihlásit se můžete na kontaktech: Josef Kli-
mek, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-
Ráječek, mobil 737 618 172. Odjezd v úterý 13. srpna v 16 hodin 
z Valové, předpokládaný návrat ve 23 hodin. Cena 250 Kč splatná 
v autobuse.                      Za Spolek Metoděj Josef Klimek
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