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20. 9. 2015
Ročník XXII., číslo 38

25. 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

brno, náměsTí svobody
17. října 2015

Pak vzal dítě, 
postavil ho před ně, 
objal ho a řekl jim: 
„Kdo přijme jedno 
z takových dětí kvůli mně, 
mne přijímá; 
a kdo mne přijme, 
nepřijímá mne, 
ale toho, 
který mě poslal.“                Mk 9,37

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, 
neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, 
abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. 
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 54  Pán mě udržuje naživu  

1: Mdr 2,12a.17-20              2: Jak 3,16 – 4,3            Ev. Mk 9,30-37  
Ordinárium: Břízovo č. 503             příště Ebenovo č. 504 
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sváTKy a PamáTKy TÝdne
Pondělí 21. září  Svátek sv. Matouše, apoštola
Středa 23. září  Památka sv. Pia Pietrelciny, kněze

v Tuto neděli 20. září v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně. 
v Patrocinium kaple v Postřelmůvku oslavíme v neděli 27. září při mši svaté v 9 hod. 
v Patrocinium v Hněvkově budeme slavit při mši svaté ve čtvrtek 1. října v 18. hod. 
v Pannu Marii Růžencovou, které je zasvěcena kaple v Pivoníně oslavíme v neděli 
 4. října při mši svaté ve 14.30 hod. 

národní eUCHarisTiCKÝ KonGres
 Ve dnech 15. – 17. října se v Brně, poprvé od vzniku České republi-
ky koná Národní eucharistický kongres. Akce bude předstupněm celo-
světového kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 na Filipínách. 
vyvrcholením celého programu bude slavnostní bohoslužba na ná-
městí svobody, která bude slavena v sobotu 17. října od 10.30 hod.
 Ze Zábřeha doporučujeme využít vlakového spojení. Přímý rychlík 
(R 914 bez přesedání) odjíždí v 6.32, příjezd do Brna v 8.44 hod. 
 Od vlakového nádraží v Brně na Náměstí Svobody je to chůzí cca 5 minut. 
 Ve 12.30 se vydá Masarykovou třídou průvod na Zelný trh, kde bude NEK ukončen 
vyznáním víry a obnovou věčné smlouvy s Bohem skrze tajemství eucharistie.
 V centru města je na odpoledne připravená pestrá nabídka programů. 
  Více na www.nek2015.cz
Přímé zpáteční rychlíky jedou z Brna ve 13.13, 15.13 a v 17.13 hod. 
Pokud se rozhodnete k účasti, nahlaste se svým farářům kvůli zajištění vstupenek do 
sektorů.  redakce

CHariTa
seTKání domáCíCH PeČovaTelŮ „Výživa v nemoci“ bude tématem 
zářijového setkání pečujících v rámci svépomocné skupiny. Setkání proběh-
ne ve středu 23. září od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh. Lek-
toruje Mgr. Marta Třísková, DiS.

babí lÉTo s CHariToU. Již čtvrtý ročník stej-
nojmenné akce startuje 25. září od 15 hodin před 

kulturním domem v Zábřehu. Výtěžek akce bude věnován na po-
řízení lineárního dávkovače léků pro pacienty v terminálním stá-
diu nemoci.
 Program zahájí známá moravičanská kapela A. M. Úlet, spo-
lečně s kapelou si zazpívají také děti ze zábřežské MŠ Severáček. 
Vrcholem odpoledne bude společné bubnování přítomných návštěvníků pod vedením 
členů sdružení Rytmus pro život. 
 Pořadatelé nezapomněli ani na nejmenší. Děti se mohou těšit na skákací hrad, hry, 
soutěže, tvoření, malování na obličej. Vstup na akci je zdarma. Srdečně vás všechny 
zveme. 

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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slavnosT svaTÉHo váClava
Sv. Václav stojí u kořenů naší státnosti a provází náš ná-
rod ve všech dějinných okamžicích, zvláště v těch nejtěž-
ších. V takové chvíli se na něj neobracejí jen věřící, ale 
básníci, malíři, divadelníci či hudebníci i nejprostší lidé, 
kteří v něm vidí jednu z klíčových postav našich dějin. Po-
stava sv. Václava se tak stává sjednotitelem celého národa. 
Toho národa, který by si měl být vědom svého významu, 
svého místa v Evropě i svatováclavských, tedy křesťan-
ských kořenů. Rád bych, abychom se my všichni, kdo se s 
myšlenkou na sv. Václava spojíme v modlitbě nejen zde, 
ale třeba i ve svatováclavské katedrále olomoucké na Mo-
ravě a na dalších místech, dokázali spojit i v úsilí o obno-
vu křesťanství v naší vlasti. 

+ Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
k národní pouti ve Staré Boleslavi

národní PoUŤ ve sTarÉ boleslavi
 Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi – poutní mši svatou v 10.00 hod. celebruje Mons. 
František Radkovský, kazatel kardinál Dominik Duka OP
 Chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi – 14.00 modlitba za národ u Pal-
ladia země české 
KaTedrála sv. váClava v olomoUCi
 Pondělí 28. 9. – 6.30 modlitba sv. Václava, mše svaté: 7.00, 8.30, 10.00 hod. V 17.00 
zpívané nešpory. V 18.00 hod. celebruje mši svatou biskup Václav Malý, kazatel – kardinál 
Dominik Duka, OP. 
KosTel sv. barToloměje zábřeH - mše svatá v 8.30 hod. 
váClavov.  Mše svatá v kapli sv. Václava v 10.00, svěcení kříže na křižovatce v dolní 
částku obce 11.15 hod. (mši svatou celebruje a kříž posvětí děkan P. František Eliáš) 

KaToliCKÝ dŮm
v  Dobrá zpráva pro všechny hospodyňky – v pondělí 28. září nemusíte vařit. Na ten-
to den totiž připravujeme tradiční akci nazvanou SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK 
a kromě „chuťovky“, podle které je akce nazvána, Vám nabídneme i bohaté „bramboro-
vé“ menu. Připraven rovněž bude bílý i červený burčák, pivní speciály a bohaté občerst-
vení všeho druhu. Od 12 hodin pak příjemné melodie k poslechu i tanci zahraje populár-
ní dvojice VAŠEK a PEPA. V rámci odpoledního programu se představí dechová hudba 
ROZMARÝNKA, pro děti bude připraven skákací hrad, oblíbená tombola . . . zkrátka 
a dobře PŘIJĎTE POBEJT.
v  PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Spolek Metoděj připravuje na sobotu 17. 
října tradiční a přesto zase jiný podzimní výlet do Prahy. Pro účastníky výletu je připrave-
na komentovaná prohlídka dalších zajímavostí hlavního města – Stromovky, Troje a Troj-
ského zámku. Sraz na nádraží ČD v 07.20 hod., plánovaný návrat v 19.20 hod. Přihlášky 
do 9. října na telefonu 732 552 732 - pí. Hedrichová.

  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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bÝT slUŽebníKem maliČKÝCH 
Když se v kostelích čte evangelium o malých dětech, myslíme 
většinou jen na naše děti. Aby je rodiče v lásce přijali a my kněží 
je vedli ke Kristu Pánu. 
Těsně před slovy: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, 
mne přijímá…“, je napsáno: „Kdo chce být první, buď ze všech 
poslední a služebník všech.“ A kazatelé mluví o pyšných předsta-
vených, kteří mají pokorně sloužit těm nejmenším. Je to všecko 
správně.  Ale i ty maličké děti i ti služebníci mohou mít ještě jiný 
důležitý rozměr. 

Církvi katolické, jmenovitě nám kněžím mnozí vytýkají, že ve svých promluvách nemlu-
víme o tématech, která právě hýbají společností. A i v tom je kus pravdy!
 Poslední události nám ukazují, že je třeba v sobě budovat ctnost milosrdenství. Soucit 
s nešťastnými a ctnost pomoci potřebným.
 V době strachu z jinakosti lidí jiné kultury je třeba připomenout událost z nedávné 
doby. 
 Papež Jan Pavel II. blahoslavil na svatopetrském náměstí skupinu mučedníků za víru, 
zavražděných španělskými republikány – komunisty, během občanské války konce tři-
cátých let minulého století. Byl mezi nimi také Jimenez Malla, přezdívkou El Pelé, vůbec 
první blahoslavený Rom v dějinách. Byl znám svou horlivou zbožností. V roce 1935 byl 
přijat do třetí řádu sv. Františka. Záhy po rozpoutání španělské občanské války dal El Pelé 
veřejně najevo svou oddanost církvi. Při republikánském pogromu na katolickou komu-
nitu v Barbstru veřejně vystoupil na obranu zatýkaného kněze. Byl ihned zatčen. Po výzvě, 
aby odevzdal zbraň, vytáhl z kapsy růženec. Poté, co odmítl růženec odevzdat, byl eskor-
tován do bývalého kláštera kapucínských sester, kde strávil posledních patnáct dní svého 
života. „Svobodu za růženec“ zněla nabídka. El Pelé zvolil smrt. 
 K čemu je nám tento příběh v situaci, kdy se potýkáme s problémovými Romy a bojí-
me se běženců ze Sýrie? 
 Kristus Pán často zdůrazňuje, že máme svým jednáním a vůbec životem napodobovat 
nebeského Otce. Spravedlnosti se učit nemusíme, tu zvládne každý, kolikrát tím lépe, čím 
méně má charakteru. Horší je to s milosrdenstvím, s odpuštěním těm, kteří nám ublížili 
– s úctou a láskou k těm, kteří jsou vyřazeni z  lidské společnosti, či zabírají na společen-
ském žebříčku spodnější příčku než my sami. Vždyť všichni lidé jsou si před Bohem rovni 
a jím stvořeni, krví Krista vykoupeni a všichni k věčné blaženosti oprávněni. 
 Matka Terezie z Kalkaty, nositelka Nobelovy ceny míru, která byla zvána „andělem 
z Kalkaty“ měla jeden cíl své práce: Abychom lásku vnášeli tam, kde je utrpení, radost 
tam, kde je bída a chudoba, usmíření tam, kde je nesvornost. Jak krásný a důležitý pro-
gram pro jedince, pro rodiny, ano i pro celou společnost a národy.  Jde jen o to jej naplnit, 
abychom pomohli společnosti a život kolem nás byl krásnější a šťastnější. Amen. 
                                                                                                                 P. Antonín Pospíšil

 Vroucně si přeji, aby křesťané přemýšleli o skutcích tělesného a duchovního milosrden-
ství. To bude způsob, jak probouzet naše svědomí často ukolébané pohledem na dramata 
chudoby a jak hlouběji pronikat k jádru evangelia, ve kterém jsou chudí božským milosrden-
stvím upřednostňováni. 
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 Ježíšovo kázání nám tyto skutky milosrdenství prezentuje, abychom mohli chápat, zda 
žijeme jako Jeho učedníci či nikoli. Objevme proto znovu skutky tělesného milosrdenství: dá-
vat najíst tomu, kdo má hlad, a napít žíznivým; odívat toho, kdo nemá, co na sebe; přijímat 
cizince, pomáhat nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé. 
 A nezapomínejme na skutky duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, učit nezna-
lé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky, trpělivě snášet protivné lidi, modlit 
se k Bohu za živé i mrtvé. 
  (z buly papeže Františka vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství).

PasToraČní vzdělávaCí KUrz v zábřeze 
 Vzdělávací kurz zahájíme v sobotu 26. 9. 2015 v 7.00 hod., mší sva-
tou v chrámu sv. Bartoloměje. Hlavním celebrantem bude P. Antonín 
Krasucki OP. 
 Po mši svaté se přesuneme do sálu bývalé hudební školy, kde proběh-
nou první dvě přednášky na téma „Rozum a víra“ a „Rozhovor o víře“. 
 Při prvním setkání budou také představena jednotlivá témata, struktura kurzu a jeho 
časový rozsah. Na jednotlivé přednášky zveme také ty, které osloví právě nabízené téma 
a nechtějí se kurzu účastnit pravidelně. 
 Prosím všechny, kteří mají zájem (či alespoň „pokušení“) se tohoto kurzu účastnit, 
aby na první setkání přišli. Seznámíme se s osnovou kurzu, popřípadě ji ještě (dle zájmu 
a možností) upravíme a domluvíme se na čase setkávání.    
                                                                Vše dobré přeje Mgr. L. Diblík (tel. 731 626 549)

Ohlášky
V sobotu 3. října v 11.00 hodin ve farní kapli v Loučné nad Desnou

vstoupí do stavu manželského
Petr Krňávek ze Zábřeha a Kristýna Tkadlecová z Loučné nad Desnou

Ráda bych pozvala všechny na nové modlitební společenství děTi víry, které je zaměře-
no především na modlitby za rodiče a kmotry. Budeme se setkávat každý pátek po večerní 
mši svaté v Hnízdě. V případě dotazů, pište na email: t.svedova@seznam.cz. 
 Těším se na Vás!  Tereza Švédová
Hnízdo - KlUbovna. 
Úterý 29. září v 9.30 hod. – vaše oblíbená kniha zaměřená na výchovu 
dětí. Těšíme se na Vaše tipy a doporučení.       Více na www.hnizdozabreh.cz 

ČTvrTeČní mŠe svaTÉ Pro děTi a rodiČe. S ukončením prázdnin 
zveme opět všechny děti a rodiče (prarodiče) na čtvrteční mše svaté, které jsou tradičně 
slaveny zvláště s dětmi a pro děti. Mše svaté začínají v 17.30 hod. a přede mší je možnost 
přijetí svátosti smíření.  P. Martin Rumíšek 
 Pokud by měl někdo zájem o záznam primiční mše svaté P. Martina Rumíška, ať se při-
hlásí ve farní kanceláři v Zábřeze (případně na tel. 583 414 531 nebo 731 626 509).  Red.
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 13. září: Domov důchodců sv. Zdislavy112, Červená Voda 2.558, Jakubo-
vice 312, Písařov 1.078, Moravský Karlov 220 Kč. 
Dary: Písařov – 2.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

 Senioři v Červené Vodě se setkají ve čtvrtek 24. září v 8.45 hod. na faře
 Zájemci o biřmování se setkají v sobotu 26. září v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě
 Mše svatá v Janoušově bude v neděli 27. září v 16.00 hod.  P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

blaHoPřání
P. Vladimíru Jahnovi přejeme k půlkulatému výročí jeho narození: 
„Ať mu Pán žehná a dá mu hodně sil i vytrvalosti 
k práci na své vinici“.                                                                 redakce

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 13. září: Štíty 3.810; Cotkytle 1.600; Horní Studénky 1.000 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

 V neděli 27. 9. bude ve Štítech bohoslužba pro děti 
 V pondělí 28. 9. Vás zveme na pouť na Horu Matky Boží v Králíkách. 
 Mše svatá v poutním kostele bude v 17.30 hod. P. Josef Altman

lošticko    lošticko    lošticko

sbírka z minulé neděle: Moravičany 4.064; Loštice 3.169 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štěd-
rost!  P. Lubomír Konfederák CM 
 V neděli 20. září Vás zveme na promítání dokumentárního filmu o slovenské misii na 
Hondurasu. Začátek 16.30 hod. v kavárně „Sirkárna“.
 V neděli 27. září při mších svatých oslavíme sv. Vincenta de Paul, zakladatele Misijní 
společnosti. 
 V neděli 27. září bude navíc mše svatá ve 14.00 hod. v Obectově. (V případě pěkného 
počasí.)  P. Lubomír Konfederák CM 

 George Washington byl prvním prezidentem USA. Když byl ještě malým klukem, dostal 
k narozeninám od tatínka novou sekyrku. Zachtělo se mu ji vyzkoušet. Vyběhl na dvůr k 
hromadě dřeva a rozštípal z ní několik polen. Pak vyběhl do sadu a zkoušel ostří sekyrky na 
mladém třešňovém stromku. 
 Po chvíli se mu podařilo stromek podseknout a George tehdy pocítil ve svém nitru divný po-
cit. Vzpomněl si, s jakou láskou pečoval jeho tatínek právě o tento stromek. Tatínek právě vešel 
do sadu. Chlapec se schoval. Otec zůstal stát u pokácené třešně celý ohromený. „Kdo to udělal?“, 
zvolal rozhořčeně. George předstoupil a řekl: „Táto, neumím lhát. Já jsem to udělal sekyrkou, 
kterou jsi mi dal.“ Otec se podíval na chlapce a řekl: „Velmi mě to bolí. Zničil jsi mi nejmilejší 
strom. Ale raději snesu stokrát tuto ztrátu, než kdybys třeba jen jednou neříkal pravdu.“     
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 13. září: Mohelnice 3.946; Úsov 1.357 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Petr Šimara

z mohelnické farní kroniky, dr. jaschek, lP 1947, dokončení
 V neděli sv. Marka a v neděli před křížovými dny byly obnoveny prosebné průvody 
do polí. Účast v první neděli byla krásná. V druhou neděli se však zájem nesoustředil na 
zbožné prosby, nýbrž na motoristickou soutěž „na úpatí Jeseníků“, pro kterou musel prů-
vod býti veden pouze městským sadem a jeho nejbližším okolím.
 Měsíc květen byl letos májovými pobožnostmi oslaven důrazněji, každodenně s pro-
mluvou. Námět byl brán z modlitby Panny Marie „Magnificat“ dle zpracování Dr. Koláře, 
bývalého faráře zábřežského. Docházka farníků k těmto pobožnostem byla uspokojivá a 
odměnila tím obětavost duchovních správců, kteří střídavě kázali.
 Na Boží Tělo konal se přes ranní déšť průvod k chystaným čtyřem oltářům na Bene-
šově náměstí, za krásné a uspořádané účasti věřících. Obětavá spolupráce katolických far-
níků pod vedením dp. kaplana Sedláře opět umožnila provedení nutných příprav pro tuto 
manifestaci víry ve svátostného Spasitele.
 Druhá slavnost eucharistického rázu v květnu, byla na Svatodušní neděli slavné první 
svaté přijímání školních dítek. 68 dětí bylo z fary průvodem odvedeno do kostela a po sva-
tém obřadu, místní farní charitou na faru.   Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 13. září: Lubník 820, Tatenice 1.460, Hoštejn 1.100, Kosov 350 Kč. 
 Pán Bůh zaplať.   P. Jaroslav Přibyl 

 SPOLEČENSTVÍ MODLITBY CHLAPŮ se sejde tuto neděli 20. září v 18.00 hod. 
 v Tatenici na faře.  
 Na pouť do Krasíkova k andělům strážným jste zváni v neděli 4. října. 
 Mše svatá ve 14.00 hod. 
 O Slavnosti sv. Václava budou slaveny mše svaté: Lubník 7.20; Tatenice 8.40; 
 Hoštejn 10.00 hod. (Kosov nebude) P. Jaroslav Přibyl 

blaHoPřání
V tyto dny oslavili v Lubníku padesátileté výročí sňatku manželé Karlovi. 
Přejeme Boží požehnání i ochranu Panny Marie do dalších let společného života. 
    P. Jaroslav Přibyl a farníci z Lubníku 

* * *
PojĎTe s námi CesToU dialoGU 

25. – 26. září 2015, olomouc, Kollárovo náměstí 7
Letošní setkání nese název Rodina v církvi. Veřejné diskuzní setkání je pořádáno pod zá-
štitou ČKA a ve spolupráci se sdružením Kampanila a s podporou Nakladatelství Berg-
man.

Informace o podrobném programu a možnost přihlášení na www.nacestekdialogu.cz
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sbírky z neděle 13. září: Zábřeh 9.530; Jedlí 2.100; Svébohov 1.400; Klášterec 1.420; Zvole 
2.490; Pobučí 450; Postřelmůvek 1.600 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

Tuto neděli 20. září 2015 v 17.00 hod. jste zváni do kostela Povýšení Svatého Kříže v Du-
bicku na KonCerT ŽesŤovÉHo KvinTeTa. Účinkují: Ondřej Moťka – trubka, Sta-
nislav Bartošek – trubka, Mikuláš Kostka – lesní roh, Jan Pospíšil – trombon, David Kří-
žek – tuba. Stejný koncert bude tuto neděli v 15.00 hod. také v kapli v LUKAVICI
     Za farnost a KPH Dubicko L+M Kolčavovi
FarnosT jedlí
věČnÉ sliby. Dne 26. září 2015 v 11.00 hodin složí věčné sliby v kostele sv. Karla Boro-
mejského v Praze v Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského sestra Marie 
Iva Linda Bohutínská, která se na ně připravovala v řeholní komunitě v Jedlí. 

PoUŤ do olomoUCe. V pondělí 28. září o Slavnosti sv. Vác-
lava Vás zveme k putování do Olomouce.
 Na programu bude návštěva baziliky na Svatém Kopečku a 
prohlídka arcibiskupského paláce. Slavností tečkou bude v 18.00 
hod. mše svatá v katedrále sv. Václava (celebruje biskup Václav 
Malý, kazatel bude Dominik kardinál Duka, OP, primas český). 
 A poté se, příjemně unaveni, budeme ubírat k domovu. 
 Z Jedlí vyjíždíme v 11.30 hod. Nástupní místa budou upřes-
něna. 
   Hlaste se na tel.: 605 825 651 (paní Bartoňová) nebo 605 930 371 
(paní Jarmarová).

Hody v drozdovĚ oslavíme v neděli 11. října. Mši svatou v 9.00 hod. celebruje P. 
Bohuslav Směšný.  

PodHájsKa 2016
Po úspěšném loňském pobytu v termálních lázních Podháj-
ska si vás cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. opět dovo-
luje pozvat na relaxační pobyt v těchto známých slovenských 
lázních. 

Pobyt se uskuteční v termínu 19. 1. – 24. 1. 2016. Cena 7 500 Kč zahrnuje autobusovou do-
pravu ze Zábřehu, 5x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 
zařízením, polopenzi a permanentní vstupenku na termální koupaliště.
Součástí programu bude každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem, případně 
další duchovní program.
 Zájemci o pobyt se mohou již nyní přihlašovat v CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh, 
telefon 583 418 297, mobil 731 626 506.              Za AWER TOUR s.r.o.  Lenka Hamplová


