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24. 8. 2014
Ročník XXI., 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

Ty jsi Petr – Skála – 
a na té skále zbuduji 
svou církev 
a pekelné mocnosti ji 
nepřemohou. 
Tobě dám klíče 
od nebeského království; 
co svážeš na zemi, 
bude svázáno na nebi, 
a co rozvážeš na zemi, 
bude rozvázáno na nebi.

Mt 16,18-19

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

Žalm 138   Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!
1: Iz 22,19-23                                               2: Řím 11,33-36                               Ev. Mt 16,13-20
Ordinárium: latinské č. 509                       příště Olejníkovo č. 502
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Středa 27. srpna  Památka sv. Moniky 
Čtvrtek 28. srpna  Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
Pátek 29. srpna  Památka umučení sv. Jana Křtitele 

PATRoCiniUm KoSTelA Sv. bARToloměJe 
 Tuto neděli 24. srpna slavíme svátek patrona děkanské-
ho kostela sv. bartoloměje a zábřežské hody. Slavnostní boho-
služby jsou stejné jako v neděli a ve 14 hod. slavnostní požeh-
nání.           P. František Eliáš

od 14.30 hod. jste zváni na zahradu za Katolickým domem na 
FARní den, který bude v režii Spolku metoděj, orla a Hníz-
da. o překvapení nebude nouze, občerstvení všeho druhu 
a program pro děti i dospělé.

 Za spoluorganizátory členové Metoděje, Hnízda, Orla a Charity

PoUTě nA vŘeSovoU STUdÁnKU. 
v sobotu 30. srpna vás zveme na pouť do Jeseníků, na Vře-
sovou Studánku. Poutní mše svatá začíná ve 14.30 hod. 

Pouť na Vřesovou studánku k Panně Marii Bolestné bude 
také v sobotu 13. září. Mše svatá začíná ve 14.30 hod.  
 P. František Eliáš

  V pátek 29. srpna uplynou tři roky od odchodu na věč-
nost pana Jindřicha Majstršína. Vzpomeneme na něj při 
večerní mši svaté v 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje. 

   Příští neděli 31. srpna po mši svaté v 8.30 hod. požehnáme, pokud si je přinesou s sebou 
do kostela, prvňáčkům jejich aktovky.  P. František Eliáš

PŘiHlÁŠKY do nÁboŽenSTví. Prosíme rodiče (zejména dětí, které v září nastoupí 
do první třídy), aby vyplnili přihlášky do náboženství pro školní rok 2014/2015. 
Pomůžete nám a urychlíte naplánování výuky na příští školní rok. 
 Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje (u novin) a vyplněné je mů-
žete předat na faře, případně hodit do farní poštovní schránky.  P. František Eliáš

mŠe SvATÁ nA zAČÁTeK ŠKolníHo RoKU 
Slavnostní zahájení nového školního roku pro žáky zábřežských škol proběhne v pondělí 
1.9.2014 v kostele sv. Barbory. V 9 hodin se sejdeme k bohoslužbě slova s jáhnem Marti-
nem Rumíškem. Srdečně jsou zváni nejen žáci, učitelé a rodiče.

Charita zábřeh - nabídka zaměstnání. Aktuálně hledáme vedoucí(ho) naší 
zábřežské sociální služby - centra denních služeb OÁZA pro lidi s mentálním 
postižením a psychickým onemocněním. Nástup na plný pracovní úvazek od 
října/listopadu, případně dle domluvy. Podrobné informace najdou zájemci 
na webu www.zabreh.charita.cz
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miniSTRAnTSKÁ PoUŤ v KRoměŘíŽi 6. 9. 2014
Srdečně zveme všechny ministranty, rodiče ministrantů, kněze a jáhny na Arcidiecézní minis-
trantskou pouť do Kroměříže v sobotu 6. 9. 2014. Veškeré informace naleznete na www.minis-
tranti.info. Přihlašovat se můžete do 31. 8. 2014.

 jáhen Martin mail: MartinRumisek@seznam.cz, telefon 721 448 816

červenovodsko    červenovodsko
zvu všechny děti i dospělé na „zavírák“ – táborák za farou v Červe-
né Vodě u příležitosti zakončení prázdnin. Akce začíná v sobotu 30. 
srpna od 17.00 hod. Špekáčky a chleba si vezměte s sebou, pití bude 
zajištěno.                                                          Otec Radek Maláč

štítecko štítecko štítecko
PŘiHlÁŠKY do nÁboŽenSTví. V kostelích ve Štítech, Cotkytli a v Horních Studénkách 
jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok, které po vyplnění odevzdejte přímo otci Jo-
sefovi, nebo do poštovní schránky fary. 

ŽeHnÁní AKToveK. V neděli 31. srpna při mši svaté budou na začátek školního roku žeh-
nány aktovky ve Štítech, Horních Studénkách i v Cotkytli.  P. Josef Altman 

farnosti spravované z tatenice
FARní den v TATeniCi. Tuto neděli 24. srpna vás všechny srdečně zveme na již tradiční 
farní den. Začneme mší svatou ve 13.30 hod. Po jejím skončení jste zváni na farní dvůr k po-
sezení, hrám, zábavě, koupání. Občerstvení zajištěno.
*  Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde na faře v Tatenici v neděli 31. srpna v 18 hod. 
    P. Jaroslav Přibyl* * *
Jak pravil Hamlet…(Zamyšlení nad náboženskými přenicemi)
Co se to děje na východní Ukrajině? Křesťané proti křesťanům! Co se to děje na Blízkém východě? 
Sunnité proti šiitům, na Dálném zase buddhisté proti muslimům – a všichni proti křesťanům… 
 Násilně skončila tisíciletá komunita katolických křesťanů v okolí Mosulu pod ná-
porem islámských fanatiků, navždy končí úctyhodné ostrůvky křesťanů v Sýrii, Egyptě, 
v Palestině…
 Křesťané jsou dnes nejpostiženější entitou nejen na Blízkém východě. Při zprávách 
z Gazy se nám vybaví léta tvrdého bojování Palestinců s Izraelem, nyní vystupňovaném Ha-
másem. „Vymknutá z kloubů doba šílí“ – by mohl opakovat Shakespeare. Politici se namáhají 
umenšit tu hrůzu vyjednáváním, a když ani náboženství nejsou schopna (pro svou vzájem-
nou nesmiřitelnost) pomoci, ujímá se toho umění. Ve městě Ram-Alláh, v centru nepokojů, 
soustředili hudebníci a dirigenti děti a učí je – uprostřed zabíjení a nenávisti – hrát a zpívat. 
„Friends school“ – školy radosti. Zaznívá tam Mozart i Beethoven, mladí zkoušejí Wagnera, 
židovské děti nic netušíce opěvují (latinsky) Ježíše, malí moslemští Arabové zpívají biblické 
žalmy…
 Jsme rádi, že v našich „liduškách“ hrají a zpívají děti věřící i nevěřící pospolu; že lidé vě-
řící i nevěřící slyší z rozhlasu líbeznou hudbu z období „temna“. Politici se namáhají, nábo-
ženství je bezmocné, umění to „umí“: vnášet pokoj a radost. I za to Bohu díky!   
  P. Jan Rybář, SJ
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Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 10. srpna nejsou uvedeny, protože Farní informace byly připraveny 
v předstihu. 

39. moHelniCKÝ doSTAvníK® 2014 se tradičně uskuteční v závěru letních 
prázdnin a to od 28. do 31. srpna 2014.

V bohatém programu vystoupí 47 kapel a tak bude jistě z čeho 
vybírat. Mimo jiné v pátek 29. srpna od 19.30 hod. na „Scéně 
TV NOE“ vystoupí Žamboši, Ivo Cicvárek (trio), Jitka Šuran-
ská (trio) a Tempo di vlak.
V neděli ráno se návštěvníci Dostavníku mohou zúčastnit do-
stavnické mše svaté (liturgii doprovodí schola z Hejčína). Po 
mši svaté proběhne na hlavní scéně tzv. Scéna Radia Proglas. 

Na ní uvede moderátor Radia Proglas Milan Tesař kapely Rendez-fou z Jihlavy, Hluboké 
nedorozumění z Prahy, Jiřího Smrže & Benjamina Lovetta (housle) – Texas (USA) a Pavlí-
nu Jíšovou s přáteli. I letos svou cenu na Dostavníku předá TV NOE i Radio Proglas. 
 Nejen proto, že k nám stále více jezdí diváci ze Slovenska, spolupracujeme i ze sloven-
skou křesťanskou rozhlasovou stanicí Radio Lumen. 
 Kromě mnoha recitálů vám mohu doporučit vystoupení Pavla Helana, Žalmana a spol., 
Marien, Pouta, Zrcadla, Rangers – Plavci, …. Především vám doporučuji slovenskou kapelu 
Funny Fellows, která zahájí sobotní galapřehlídku hostů pořadem „Švejkoviny“ (k výročí 100 
let od vypuknutí 1. světové války), kde svou účast přislíbil  populární herec Marián Labuda.
 Pro děti je mimo jiné připravena i nedělní pohádka a soutěž dětských kreseb.

Pavel Nenkovský

lošticko    lošticko    lošticko

Co soudíte o Kristu? (mt 16, 13-20)
 Nejednou slyšíme, že Ježíš byl veliký člověk. Ale JENOM člověk. Velikých lidí bylo 
mnoho. Byli filosofové - Sokrates, Platón, Aristoteles... Byli malíři, sochaři – Michelangelo, 
Rembrandt, Picasso... Byli velicí objevitelé – Pasteur, Nobel, Ampér... Vděčíme jim za mno-
ho, ale když je nám zle, když jsme v tísni nebo v nebezpečí smrti, nevoláme Platona ani Pas-
teura. Tehdy zvoláme: Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou!
naše odpověď: Ježíš Kristus je stejný, včera, dnes a navěky. On je náš Bůh, Mesiáš, Syn ži-
vého Boha. Stále živý, stále milovaný.
naše prosba: Pane Ježíši, smiluj se nad námi a žehnej nám!  P. Pavel Kavec, CM
 

Pozvánka na koncert 
 V rámci 39. Mohelnického dostavníku Vás srdečně zveme na akustický 
koncert pardubické skupiny POUTA, v pátek 29. srpna 2014 v loštickém kos-
tele sv. Prokopa v 19. 00 hod. Vstupné dobrovolné. Radek Novák a jeho kape-
la představí kromě svých známých snímků i něco ze svého nového alba Mo-
zaika, které vyšlo letos v červnu. Přijďte se v závěru prázdnin nechat spoutat 
Poutama...                                                                                    Aligátor a P. Pavel


