25. 8. 2013
Ročník XX., číslo 34
21. 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 vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom,
co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu,
v čem je pravá radost. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium

ŽALM 117
1: Iz 66,18-21
Ordinárium: latinské č. 509

2: Žid 12,5-7.11-13
příště Olejníkovo č. 502

Ev: Lk 13,22-30

Chvalte Hospodina,
všichni lidé,
– oslavujte ho,
všechny národy.
Neboť mocně vládne
nad námi jeho milosrdenství –
a Hospodinova věrnost
trvá navěky.

Žalm 117

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V děkanském kostele v zábřeze
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 27. srpna 		památka sv. Moniky
Středa 28. srpna		památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Čtvrtek 29. srpna 		památka Umučení sv. Jana Křtitele, mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 9.40 hod. (29.8. před dvěma lety odešel na věčnost zábřežský kostelník pan Jindřich Majstršín)

PATROCINIUM KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

Tuto neděli 25. srpna slavíme patrocinium a hody s loštickým misionářem P. Stanislavem Bindasem, CM, který dlouhodobě působí v Hondurasu. P. Stanislav bude celebrovat nedělní mše svaté a odpoledne ve 14.30
hod. udělí svátostné požehnání.
(Další neděli 1. září bude ve farnosti Zábřeh sbírka na misie v Hondurasu).
P. František Eliáš

FARNÍ DEN

Po svátostném požehnání vás zveme na zahradu Katolického domu na FARNÍ DEN.
Pozvali jsme také kněze, kteří působili v naší farnosti.
Občerstvení zajištěno. Program: od 15.30 hod. fotbalový zápas „Ženatí proti svobodným“ (sportovní oblečení s sebou) a od 16.00 hod. program pro rodiny a děti.
„Jaký si to uděláme, takové to budeme mít .... a proto to bude báječné.“
		
Za pořadatele Spolek Metoděj, Orel Zábřeh, MRC Hnízdo a Rodina v akci.
POUŤ NA VŘESOVOU STUDÁNKU. V sobotu 31. srpna pořádá farnost Velké Losiny již tradiční pouť na Vřesovou studánku. Poutní mše svatá začíná ve 14.30 hod.
Ze Zábřeha – Valové bude vypraven na Červenohorské
sedlo autobus, odjezd ve 12 hod.
Hlaste se na čísle tel. 583 414 512, nebo na mobil 732 805
427 u paní Ludmily Korgerové.
 Pouť na Vřesovou studánku k Panně Marii Bolestné
bude také v neděli 15. září. Mše svatá ve 14.30 hod. red.
* HODY V HNĚVKOVĚ OSLAVÍME v neděli 1. září při mši svaté v 10.30 hod.
		
P. František Eliáš
* V neděli 1. září v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
		
P. František Eliáš

MŠE SVATÁ NA ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok 2013/2014 zahájíme v pondělí 2. září společně mší svatou v 9.00 v kostele
sv. Barbory v Zábřeze. Srdečně zveme všechny žáky, učitele, katechety a rodiče, aby si přišli
vyprosit požehnání do nového školního roku.
P. František Eliáš
V kostele sv. Bartoloměje bude 2. září mše svatá v 9.40 hod. jako obvykle.
SVÁTOST SMÍŘENÍ. O prvním pátku v měsíci, v pátek 6. záři, můžete od 15.00 hod. přijmout svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje.
P. František Eliáš
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BRAVO PŘEDSTAVÍ SLAVNÉ WIHANOVO KVARTETO

Bravo Zábřeh, hudební cyklus věnovaný interpretaci klasické hudby, představí
hned v úvodu nové koncertní sezony 2013/2014 skutečnou hudební lahůdku
– koncert světoznámého smyčcového kvarteta, které si za takřka třicet let své
existence získalo mimořádný věhlas. Wihanovo kvarteto vystupuje s úspěchem
doslova po celém světě, pravidelně ve Spojených státech, dlouhodobě působí ve
Velké Británii. Jeho vystoupení v Zábřehu by mělo být svátkem pro příznivce
klasické hudby ze širokého okolí. Soubor se představí v kostele sv. Barbory, a to
ve čtvrtek 5. září od 18 hodin. Vstupenky již nabízí infocentrum v kulturním domě. 		
		
Zdeněk David
Občanské sdružení Sv. Barbora Zábřeh o. s.

Vás zve na mši nejen pro studenty, ale i pro všechny mladé duchem,
s následnou besedou se Zbigniewem Janem Czendlikem

Občanské sdružení připravilo na zahájení nového školního
roku netradiční mši spojenou s požehnáním všem studentům pro
zdar jejich studia v začínajícím školním roce.
Chceme navázat na dobu nedávno minulou, kdy právě na začátku školního roku přicházeli studenti společně na „ Barborku“
prosit o zdar svého konání ve studiu.
Na mši svatou, kterou bude celebrovat lanškrounský děkan
Zbigniew Jan Czendlik naváže beseda o všem, co Vás v současné
době provází a co Vás zajímá a na co i Vy sami hledáte odpověď.
Zbigniew Jan Czendlik, přezdívaný Zibi je výjimečnou osobností. Narodil se 6. září 1964
v polském městečku Brenna; teologii studoval v Katovicích a ve Varšavě a v roce 1992 byl vyslán na misijní pobyt do Čech. Nejdříve působil jako farní vikář v Náchodě a od 1. října 1993
je děkanem v lanškrounské farnosti.
V rámci svého povolání se věnuje charitě. Shání peníze pro projekty jakými jsou svoz dětí
s postižením do speciální základní školy v Lanškrouně, založil senior dopravu, a vybudoval
dům pro pěstounské rodiny. Za svého působení v Lanškrouně zrekonstruoval mnoho církevních objektů… To všechno by ale nebylo nic neobvyklého - zajímavější je, dalo by se říct, civilní podoba Czendlikova života a tou je právě lanškrounský kněz populární.
Neuzavírá se totiž jenom v okruhu své lanškrounské farnosti. Má spoustu přátel ve světě
politiky, sportu a showbyznysu... Jeho velkým koníčkem je sportování – dříve hrával aktivně
kopanou, dnes je vášnivým golfistou. Kardinálem Dukou byl pověřen duchovní péčí o české olympioniky. Zazní to v kontextu jeho povolaní možná zvláštně, ale je i odborníkem na
módu, což svým outfitem zdůrazňuje. Často se účastní veřejných akcí, hlavně těch spojených
s charitou. Bývá hostem na televizní obrazovce, jen namátkou – televizní pořad Bolkoviny,
Krásný ztráty či Uvolněte se prosím, a v mnoha dalších. Moderuje různé společenské akce a
za zmínku stojí každoroční moderování turné Lucie Bílé „Bíle Vánoce Lucie Bíle“.
Od jara 2011spolumoderuje na ČT 2 pořad „Uchem jehly“. Stál také u zrodu televizního
pořadu „U pastýře“ vysílaného živě televizí NOE z Lanškrouna.
Přes to všechno však Zbigniew Jan Czendlik nezapomíná na to, co je pro něj nedůležitější; na život spojený s vírou. Bůh dává životu „drive“ – to je heslo tohoto usměvavého charismatického muže, se kterým i Vy můžete prožít zajímavý pondělní podvečer 9. září 2013 od
18 hod. v kostele sv. Barbory v Zábřeze.
Jaroslav Jašek
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Učící se církev – PEKLO

Luk 13,22-30; KKC 1033-1037
T éma - zřejmý článek víry a přece... jak těžko se dnes o něm mluví. Ano, peklo je a nejen
prázdné. Pravda je tato:
Každý člověk spěje k bodu svého života, kterému říkáme smrt. Okamžikem smrti je
rozhodnuto o věčném údělu člověka. Jsou tři stavy, ve kterých se lidský duch po smrti nachází: nebe, peklo, očistec.
Člověk je stvořen, aby Boha miloval, jemu sloužil a po smrti došel společenství se svým
Stvořitelem, Pánem ve stavu věčné blaženosti. Podmínkou však je, aby se rozhodl svobodně. Ale nemůžeme Boha milovat, pokud těžce hřešíme proti němu, proti svému bližnímu a
proti sobě samému. „Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je
vrah - a víte, že žádný vrah nemá v sobě trvalý věčný život.“ (1. Jan 3,15) Zemřít ve smrtelném hříchu, aniž by byl smyt dokonalou lítostí, svátostí smíření, a nepřijmout milosrdnou
Boží lásku, to znamená zůstat navždy odděleni od Boha v důsledku našeho svobodného
rozhodnutí. A tento stav konečného sebe-vyloučení ze společenství s Bohem a blaženými
je označován slovem „peklo“.
Ježíš často mluvil o pekle o „neuhasitelném ohni“ (Mat 5,22,29+13,42;50), vyhrazeném
tomu, kdo až do konce života odmítá uvěřit a obrátit se. Tam mohou zahynout jak duše,
tak tělo. (Mat 10,28) Ježíš ohlašuje, že „pošle své anděly, ti posbírají z jeho království ty, kdo
dělají nepravosti a uvrhnou je do ohnivé pece“ (Mat 13,41-42), a že vynese rozsudek: „Pryč
ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně!“(Mat 25,4.)
Naše svoboda připouští i takové rozhodnutí, že bychom mohli v okamžiku smrti pohlédnout do tváře absolutní Lásce a stále ještě bychom dokázali říci „ne“.
Ježíš nás varuje, abychom se neuzavírali bídě jeho bratří a sester, jelikož by nás takové jednání mohlo od něho navždy odloučit: „Potom řekne těm po levici: Pryč ode mne, vy
zlořečení....Cokoliv jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste
neudělali.“ (Mat 25,41+45)
Není to Bůh, který zatracuje člověka. Je to člověk sám, který odmítá milosrdnou Boží
lásku a kdo se dobrovolně připravuje o věčný život tím, že se sám vylučuje ze společenství s
Bohem. Bůh touží po společenství i s tím posledním hříšníkem, přeje si, aby se všichni obrátili a byli zachráněni. Avšak Bůh stvořil člověka svobodného a respektuje jeho rozhodnutí, které zpečetí na „věčné časy“. Ani Bůh sám si nemůže lásku VYNUCOVAT. Jako milující
je „bezmocný“, pokud si někdo místo nebe zvolí peklo.
Když se roku 1917 zjevila Panna Maria ve Fatimě, při jednom zjevení ukázala třem dětem peklo: „Hleďte, děti, jak velice trpí lidé v pekle. Aby jich co nejméně do tohoto stavu
bolesti přišlo, vyzvala je, aby sdělily světu modlitbu, kterou je třeba se modlit po každém
desátku růžence: „Pane Ježíši, odpusť nám hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do
nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“
Děti k vidění pekla ještě dodávaly: „Kdyby nám Panna Maria předem neřekla, že tu
hrůzu přežijeme, tak bychom hned zemřely.“ Podobně sestra Faustina, která nás seznámila
s Božím milosrdenstvím, dostala milost pohlédnout do hrůzy věčného zavržení, do stavu
pekla. Podle jejich slov, tam nejvíce trpí ti, kteří popírali existenci pekla. Peklo ovšem není
to, co si lidé často představují: Rohatí čerti, oheň hořící pod kotlem plným hříšníků, kteří
se tam smaží a čerti je obracejí vidlemi a kousek od nich u stolu hříšníci a čerti hrající karty
a pijící pivo a kolem nich hezké dívky...To by bylo nebe, nebo aspoň ráj na zemi. Kolik lidí
by tam chtělo jít, třeba hned. Ovšem skutečnost je jiná, hrůzostrašná.
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Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají
ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí pekelné tresty, „věčný oheň“. Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha, neboť pouze v Bohu
může mít člověk život a štěstí, pro které byl stvořen a po nichž touží.
Výpověď Písma svatého a nauka církve o pekle jsou VÝZVOU K ODPOVĚDNOSTI,
s níž má člověk užívat své svobody se zaměřením na svůj věčný osud. Současně jsou i NALÉHAVOU VÝZVOU K OBRÁCENÍ: „Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a
široká cesta, která vede k záhubě a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána
a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou.“ (Mat 7,13-14)
Protože neznáme den ani hodinu, je třeba, jak nás napomíná Pán, stále bdít, abychom
si po skončení svého jediného pozemského života zasloužili přijít s ním ke svatební hostině a přidružit se k požehnaným, a ne, aby nám bylo rozkázáno jako špatným a lenivým služebníkům odejít do věčného ohně, do vnější temnoty, kde „bude pláč a skřípění
zubů“.
	Bůh nikomu předem neurčuje, že půjde do pekla. Je to následek svobodného odvrácení
od Boha - smrtelný hřích, v němž se setrvává až dokonce. Ve mši svaté a v každodenních
modlitbách věřících prosí církev o milosrdenství Boha, který „nechce, aby někdo zahynul,
naopak chce, aby se všichni dali na pokání.“ (2 Petr 3,9)
„Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny...Dej našim dnům
svůj řád a mír. Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených.“
		
P. Antonín Pospíšil
Jen poznámku na okraj: Kde je vlastně nebe, je to stav anebo i místo? Jsoucna nejsou všudypřítomná jako Bůh. Neboť jsoucno, které by nebylo ani všude, ani někde, nebylo by vůbec. Je tedy třeba u nich počítat s jistým druhem místní přítomnosti. Proto je i peklo nejen
stav, ale i místo. Kde to místo je? To nikdo z lidí neví a nezjistí, to je plná záležitost jen samého Boha. (Dle Václava Wolfa: „Syntéza víry“)

LETOŠNÍ POUŤ ZA OBNOVU RODIN
A ZA NOVÁ KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ

Letošní pouť děkanátů Svitavy, Konice, Šumperk a
Zábřeh bude u příležitosti 300. výročí posvěcení kostela
Svatého Kříže, v sobotu 14. září na Kalvárii u Jaroměřic.
Farnost Zábřeh vypraví na pouť autobus. Začátek
programu je naplánován na 16. hodinu, autobus vyrazí
s předstihem, aby si poutníci mohli prohlédnout krásný areál poutního místa. Hlavním celebrantem poutní
mše svaté v 17 hod. je Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký, který také požehná kříže, které budou mít
poutníci s sebou.
P. František Eliáš
***
V úterý 17. září v 18 hod. bude za zábřežského tuláka dálného severu JANA ESKYMO WELZLA sloužena mše svatá k výročí 65 let od jeho smrti.
Liturgii mše svaté doprovodí sbor Carmen.
P. František Eliáš
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 18. 8. 2013: Červená Voda 2.459, Písařov 1.232, Jakubovice 781 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
* Farnost Červená Voda pořádá pěší pouť na Horu Matky Boží v Králíkách. Odchod v neděli 1. září ve 13.00 hod. od fary v Červené Vodě, návrat autobusem v podvečerních hodinách.
Všichni jste srdečně zváni.
* 	Naše farnosti pořádají v sobotu 28. září pouť do Křtin spojenou s návštěvou punkevní
jeskyně v Moravském krasu. Máme ještě v autobuse asi 10 volných míst. Kdo byste měli zájem
putovat s námi, můžete se přihlásit u paní Kubitové (737 869 214). Orientačně můžete počítat s
těmito cenami: autobus 170 (pro děti bude sleva), vláček + lanovka Macocha 100 Kč, punkevní
jeskyně 100 Kč, event. Kateřinská jeskyně 60 Kč. Duchovní doprovod P. Radek Maláč. Dobu odjezdu včas upřesníme.

lošticko

lošticko

lošticko

SV. BERNARD – MUŽ 12. STOLETÍ. 20. srpna 2013 uplynulo úctyhodných 860 let od úmrtí cisterciátského mnicha, opata a učitele Církve, sv. Bernarda z Clairvaux (+1153). Historie ho
právem nazvala „mužem 12. století“. Zasloužil se o šíření reformy v časech nelehkých. Založil
160 klášterů, urovnával spory, bojoval proti bludům. Sv. Bernard se vyznačoval hlubokou mariánskou úctou s úsilím o pokoru a heroickou lásku.
Tři myšlenky tohoto světce k zamyšlení:
1. „Když tě Bůh zkouší, je to známka, že tě nechce zavrhnout.“
2. „Nemáme užitek z toho, že něco víme, ale z toho, že jsme pochopili.“
3. „Rodíme se, abychom zemřeli, umíráme, abychom žili.“
P. Pavel Kavec,CM
38. MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK PŘIVEZE OBLÍBENÝ DÁREK
– DOBROU MUZIKU
V pátek 30. srpna Vás v rámci Dostavníku zveme v 19. 00 hod. do chrámu sv.
Prokopa v Lošticích na koncert brněnské kapely MOŠNY.
P.S. Více v článku Pavla Aligátora Nenkovského v „Mohelnicku“.
Red.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 18. srpna: Tatenice 690, Hoštejn 1.000, Kosov 430, Koruna (pouť) 300, Lubník
1.090 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
NA FARNÍ DEN V TATENICI vás zveme tuto neděli 25. srpna. Začneme mší svatou ve 13.30
hod. Po jejím skončení jste zváni na farní dvůr k posezení, hrám, zábavě, koupání. Občerstvení
zajištěno.
P. Jaroslav Přibyl

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 18. srpna: Štíty 4.640 (pouť); Cotkytle 1.590 (na anděly); Horní Studénky 1.000
Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
* V neděli 1. září při mši svaté budou na začátek školního roku žehnány aktovky ve Štítech,
Horních Studénkách i v Cotkytli.
P. Stanislav Suchánek
* FARNÍ DEN pro všechny farníky z Cotkytle, Horních Studének a Štítů se koná v neděli 1.
září od 14 hodin na farním dvoře ve Štítech. Soutěže pro děti, opékání, občerstvení zajištěno.
		
P. Stanislav Suchánek
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Síbrky z neděle 18. srpna 2013: Mohelnice 4.951; Úsov 5.057; Studená Loučka 749 Kč.
38. MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK® 2013 (ČTVRTEK 29. 8. - NEDĚLE 1. 9. 2013).
Vše začne tradičně ve čtvrtek na hradě Bouzově 29. 8. od 18 hod.,
kde vystoupí skupina Stráníci se svými hosty a po nich Nezmaři.
V dalších dnech (pátek od 16 hod, sobota a neděle od 8.30 hod.)
nás očekávají recitály, soutěž kapel, filmová soutěž. Připravena je
scéna TV NOE a RADIA PROGLAS.
Z bohaté nabídky festivalu si dovolím vybrat Pouta, Freďáky, Marien, Žalmana a spol., Tempo di vlak, Oboroh, Zrcadla, F.T. Prim.
Kromě hlavní scény bude v provozu i tzv. Duhová scéna a rovněž
budete mít příležitost posedět si u osadního táborového ohně (v
sobotu od 21 hod.).
Po nedělní katolické mši svaté, která začíná v 7.30 hod. a je určena návštěvníkům Dostavníku, proběhne na hlavní scéně tradiční Scéna Radia Proglas, kterou uvede Milan Tesař. Již po jedenácté bude udělena cena Radia Proglas a TV NOE „Za krásu slova“. Jako poslední kapela 38. Mohelnického dostavníku® vystoupí
v neděli od 11 hod. SPIRITUÁL KVINTET Praha. Více informací na www.mohelnickydostavnik.cz. Srdečně Vás zve pořadatel Pavel Aligátor Nenkovský
P.S. Originální Cenu Radia Proglas „Za krásu slova“ můžete spatřit na snímku.

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – L. P. 1902

	Barevná vitráž na chóru - na chór farního chrámu bylo pořízeno nové okno v barevném
provedení. Malování na skle, které znázorňuje sv. Lucii, provedl královský dvorní dodavatel
Zetter z Mnichova, nákladem 2063 korun. K tomuto účelu přispěl částkou 1200 korun místní
pan farář, zbytek byl uhrazen z kostelního fondu.
Nový bílý ornát - s ohledem na to, že bílý slavnostní ornát byl již ve velmi špatném stavu,
byl u firmy Osiander v Dornbirnu zakoupen nový za cenu 950 korun.
Po Dr. E. Kusym, uvádí kronika jako druhou významnou osobnost 18. stol. mohelnického rodáka, Dr. Richarda Schuberta, c. k. oberleutnanta, profesora geologie.
Narodil se v Mohelnici 18. prosince 1876. V létě 1908 se oženil Schubert s Marií, dcerou
okresního zvěrolékaře Gottfrieda Deutschera z Mohelnice. Paní uvedl do nově založeného domova, který s velkou pečlivostí vybavil. Schubert byl vynikajícím badatelem, učencem, skvělým pracovníkem. Jeho práce se zabývaly Moravou a Dalmácií. Celou řadu pojednání poslal
Dr. Schubert do časopisu německé geologické společnosti (Zeitschrift der deutsch. geol. Gesselschaft). Shubert zemřel jako důstojník na bitevním poli 3. května 1915. Kronika uvádí, že na
něj na vedení c. k. geologického říšského ústavu přišlo z velitelství batalionu nejvyšší ocenění
tohoto znění: „Dr. Schubert byl charakterní, vynikající důstojník, pečlivý, podřízenými milovaný, přáteli ctěný a jako vynikající společník vysoce oceňovaný. Tento důstojník prokázal svou
vynikající statečnost a neohroženost. Nalezl v čele svého oddílu, který vedl do útoku hrdinskou
smrt.“ – Dr. Schubert byl pochován na hřbitově ve Wietrzychowicích, později převezen do vlasti
a 2. července 1915 s vojenskými poctami uložen do rodinného hrobu v Mohelnici. Pamětní list
od profesora Otto Ampferera byl ponechán k použití farního úřadu. V kronice je vlepeno úmrtní oznámení.
Bartoš H.
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Sbírky z neděle 18. srpna: Zábřeh 6.530; Jedlí 1.400; Svébohov 6.600; Klášterec 1.680; Zvole 1.970; Postřelmůvek 270; Maletín 1.280 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
VZNIKÁ HRA O ŠUMPERSKÉM DISIDENTOVI JULKOVI VARGOVI
Životní příběh fr. Julia Augustina Vargy, OP, dominikánského terciáře ze Šumperka
a vůdčí osobnosti protikomunistického odporu v regionu, se už brzy může dostat na divadelní prkna. Hru Julek, inspirovanou jeho životem, připravuje v současnosti brněnský režisér a dramaturg Ondřej Elbel a její scénické čtení se má uskutečnit 29. září 2013 v Praze
a následně v našem regionu. Premiéra hry by měla být v Šumperku v neoficiálních prostorách.
Nadějný brněnský divadelní režisér a dramaturg Ondřej Elbel se narodil v roce 1976
v Opavě. S divadlem začínal v opavských amatérských souborech a pak jako jevištní technik v Dejvickém divadle v Praze. U Arnošta Goldflama vystudoval činoherní režii a na Divadelní fakultě JAMU absolvoval v roce 2006.
Pokud jste někdo znal Julka Vargu a jste ochotni své vzpomínky na tohoto statečného
člověka, postiženého těžkou nemocí napsat, byl bych Vám velmi vděčný. Své postřehy z Julkova života, zemřel ve svých 33 letech, adresujte buď přímo na pana režiséra Ondřeje Elbela
- elbelo@gmail.com, nebo na mne - srovnal@arcibol.cz. Přispět může každý pamětník! 		
		
František Srovnal
HNÍZDO NAŠLO NOVÉ HNÍZDO!
Od září přijďte do nového Hnízda na Horním náměstí! Začátkem měsíce srpna získalo Mateřské a
rodinné centrum Hnízdo nové prostory pro své
působení a své aktivity. Rohový dům má adresu
Masarykovo náměstí 7. Jsou to prostory bývalé šicí dílny Charity blízko zámku – Městského úřadu. Tato změna byla vynucena novou situací na základní škole B. Němcové na konci
školního roku. Před plným nastěhováním ještě proběhnou úpravy pronajatých prostor, vymalování a podobně. A od září už jistě bude vše připraveno a začne plný provoz v novém.
Těšíme se na Vás na všechny.
Irena Švédová

Ohlášky
V sobotu 7. září si v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
navzájem udělí svátost manželství

Alois Juránek z Bartoňova a Ivana Dobešová ze Zábřeha
a
v sobotu 14. září v kostele sv. Barbory
si navzájem udělí svátost manželství

Luděk Kacele a Zdislava Krieglerová ze Zábřeha
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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