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27. 8. 2017
Ročník XXIV., číslo 34

21. neděle v mezidobí
zábřeh

zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

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: Olejníkovo č. 502         příště Břízovo č. 503

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
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 28. srpna Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
Úterý 29. srpna Památka umučení sv. Jana Křtitele 

PATRoCiniUm A HodY – neděle 27. SRPnA 
Tuto neděli 27. srpna doprovodí zpěvem mši svatou  v 6.50 hod. schola pod vedením Pavly 
Houserkové, mši svatou v 8.30 hod. pěvecký sbor Carmen pod vedením Karola Ozorov-
ského. (Mše svatá bude slavena také v 18.00 hod.) 

Svátostné požehnání udělí ve 14.30 hod. P. František eliáš a od 15.00 hod. jste všichni 
srdečně zváni na tradiční FARní den do Katolického domu.

FARNÍ DEN
 Hlavním hostem FARníHo dne bude náš bývalý fa-
rář a děkan P. František eliáš, jemuž bychom i touto for-
mou chtěli poděkovat za jeho dlouholeté působení v naší 
farnosti. 
v RÁmCi FARníHo dne vYHlAŠUJeme SoUTěŽ 
o neJlePŠí ŠTRŮdl – nemusí být nutně s jablky, každá va-
rianta, třeba i slaná je možná. Vámi přinesené štrůdly bude 
hodnotit odborná porota ve složení P. František Eliáš, P. Ra-
dek Maláč a P. Bohuslav Směšný. Štrůdly je třeba doručit na 
zahradu za Katolickým domem do 16.00 hod. 
Pokud byste přinesli i nějaké jiné hodové dobroty k pohoštění 
spolufarníků, bude to vítáno – není to však podmínkou. Mož-
nost zakoupení pohoštění, např. párku v rohlíku, piva i nealka bude samozřejmostí. Pro 
děti skákací hrad, soutěž v lukostřelbě, jízda na poníkovi (a možná přijde i kouzelník)…
Přijďte všichni povykládat a posedět se svými spolubratry/sestrami i se svými kněžími.
   O. Radek Maláč

PRAvidelnÁ AdoRACe v kostele sv. bartoloměje ve čtvrtek 31. srpna 15 – 18 hod. 
Od 15 do 17 hod. bude přítomen kněz s nabídkou svaté zpovědi či duchovního rozho-
voru. 
PRvní PÁTeK v měSíCi. Také v pátek 1. září od 15.30 hod. můžete přijmout v kostele 
sv. Bartoloměje svátost smíření.  P. Radek Maláč
ČeSKomoRAvSKÁ FATimA – KoClíŘov vás v roce Fatimského jubilea zve v sobotu 
2. září na program Mariánské soboty. Odjezd ze Zábřeha – Valové v 11.30 hod. Hlásit se 
můžete osobně nebo na tel. 732 805 427.  Ludmila Korgerová 

Ohlášky
V sobotu 2. září v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Svatém Janu 

spojí své životy před Bohem v nerozlučnou jednotu lásky a věrnosti 
Josef Sitta ze Zábřeha a Magda Kohoutová ze Skrýšova.
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HodY v neděli 3. zÁŘí 
RovenSKo – hody a patrocinium v kapli Narození Panny Marie oslavíme při mši svaté 
v 8.00 hod. Po skončení mše svaté, požehná otec Bohuslav Směšný nové hasičské vozidlo. 
HněvKov – hodová mše svatá v kapli sv. Andělů strážných v 10.30 hod. 

zAČÁTeK novÉHo ŠKolníHo RoKU
Školní aktovky si nejenom letošní prvňáč-
ci mohou dát požehnat v kostele sv. barto-
loměje v neděli 3. září při mši svaté v 8.30 
hod. 

Školní rok otevřeme v pondělí 4. září v 9.00 
hod. v kostele sv. barbory mší svatou, kte-
rá bude sloužena za žáky zábřežských škol, 
rodiče žáků a pedagogy. Všichni jste srdečně 
zváni k modlitbě za nový školní rok.  
                                                       Josef Kroul

Se začátkem školního roku začnou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze pravidelné večerní 
mše svaté pro rodiče s dětmi. Poprvé ve čtvrtek 7. září v 17.30 hod. 

výuka náboženství. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o výuku náboženství svých dětí,
zvláště prvňáků, případně dětí, kteří výuku v minulých letech neabsolvovaly, aby své děti
přihlásili co nejdříve tak, abychom mohli dokončit rozvrh výuky.
Přihlášky najdete v kostele sv. Bartoloměje u novin, nebo na int. str. farnosti Zábřeh.
Odevzdat je můžete na faře nebo vhodit do schránky tamtéž.  P. Radek Maláč 
 
Sobota 9. září – oslava 625 let obce Pivonín
mši svatou v kapli Panny marie Růžencové bude v 10.00 hod. celebrovat biskup Josef 
Hrdlička. 
PROGRAM: výstava historických a současných fotografií v místnosti osadního výboru Pi-
vonín, po skončení mše bude možnost koupě občerstvení, ve 13.00 hod. zahájení oslav na 
hřišti, k poslechu i tanci hraje dechová hudba Postřelmov a Vašek a Pepa, 21.30 hod. oh-
ňová show Šermířského spolku Šumperk. Programem provází Jindřich Solovský.

Vážení a milí příznivci ČKA,
blíží se pomalu konec prázdnin, dovolte tedy, abychom vás pozvali na nej-
bližší připravovanou akci - na komentovanou prohlídku židovského hřbitova 
v Úsově spolu s Achabem Haidlerem, a to  v neděli 10. září ve 14.30 hod.
Sraz ve 14.30 v Úsově před synagogou. Doprava je možná ze Zábřeha i au-
tobusem ve 13.38 z Valové, přestup v Leštině. Zpět odjíždí autobus z Úsova  

v 18.41 hod. (Pokud by někdo spěchal, je možný i odjezd 16.20 – s přestupem v Leštině.)
Jaroslav Achab Haidler je herec, bývalý ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem, regio-
nální politik, překladatel. Věnuje se také dokumentaci židovských hřbitovů v Čechách a na 
Moravě. Jejich elektronická databáze je dostupná na www.chewra.com. Před několika lety 
přednášel opakovaně také v Zábřeze.  Za ČKA Jana A. Nováková
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miSie U nAŠiCH blízKÝCH
 V dnešním světě, který je tak rozmanitý a otevřený v prolínání kultur, ekonomiky 
i různých institucí, ale také v nabídce různých náboženských směrů je často těžké se správ-
ně orientovat. 
 Není možné si všech těchto směrů všímat – rozvádět jak a čím se liší a jak na sebe vzá-
jemně působí. Svůj pohled zaměříme jen na církev katolickou. 
 Ježíš krátce před svým odchodem do svého „domova“ – nebe, rozesílá své učedníky do 
světa se slovy: „Jděte tedy a učte všechny národy… a učte je zachovávat všechno, co jsem 
vám přikázal“. (Mt 28,20) 
 Tím dal Ježíš své církvi jasné poslání – zvěstovat, upevňovat a věrně šířit zvěst evange-
lia „ať je to komu vhod nebo nevhod“.
 A právě tento jasný Kristův příkaz je dnes jakoby zapomenut. Nejzávažnější přitom je, 
že se vytratil z naší církve Kristův příkaz k misijní činnosti – ne té, která zasahuje daleké 
země – Afriku, Asii, Jižní Ameriku, ale mezi našimi nejbližšími, v rodině, na pracovišti, 
mezi sousedy. „Jedná se o poslání, k němuž je církev povolaná,“ „Věřit znamená také sdí-
let s ostatními radost ze setkání s Kristem“, píše papež František ve své exhortaci „Radost 
z evangelia“. Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo 
se od Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. S Ježí-
šem Kristem se vždycky rodí a obrozuje radost. 
 Základem pro dobrou evangelizaci je milovat Krista a toužit, aby byl poznáván a mi-
lován. Také je třeba, aby celé naše evangelizační úsilí bylo postaveno na moci modlitby. 
Předpokladem je také to, aby nám na lidech kolem nás záleželo, abychom je měli rádi. Dů-
věra v Pána, v moc modlitby a otevření se působení Ducha Svatého to jsou předpoklady 
k tomu, aby se naše evangelizace dařila. 
 V dějinách církve byly situace, kdy se náboženství a kultury prolínaly. Tak hned prv-
ním příkladem je judaismus a rodící se křesťanství. V takových případech je třeba zacho-
vat si a pěstovat vlastní totožnost, dědictví minulých generací, vlastní kulturu a nábožen-
ství. To je to, po čem dnes sekularizovaná Evropa volá: „Vraťme se ke svým křesťanským 
kořenům“.
 Je třeba začít u jednotlivců – sami u sebe. 
 Prohlubujme svůj vztah ke Kristu, žijme s ním a v něm, tak abychom dokázali svou ví-
rou měnit svět.  P. Antonín Pospíšil 
 
SYmPoziUm HRAdeC KRÁlovÉ – KoClíŘov 4. 10. – 7. 10. 2017 

Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá přihlášky na teologicko-
pastorální sympozium o Fatimě. Začne ve středu 4. 10. v Hradci Krá-
lové v novém Adalbertinu a mší sv. v 18. 30 v katedrále Svatého Du-
cha na Velkém náměstí. 
5.-7. 10. bude pokračovat v ČM Fatimě v Koclířově. Ukončení sym-
pozia bude na svátek Panny Marie Růžencové na 1. mariánskou so-

botu mší svatou a odevzdáním naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni 
zasvěcením Bohu. 
Účastnický poplatek 300 Kč nebo 90 Kč/den (pro předem přihlášené). Na požádání lze za- 
jistit ubytování i stravu. Přihl.: recepce@cm-fatima.cz 731 646 800, www.fatima2017.cz
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farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 20. srpna byla ve zvoli 3.940 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

PoUŤ do vídně – SoboTA 30. zÁŘí 2017
Farnost zvole vás srdečně zve v sobotu 30. 9. 2017 na pouť za 
Klementem maria Hofbauerem do vídně. 
Pouť se uskuteční na pozvání otce Jiřího Šindeláře, který působí 
v kostele Panny Marie na Nábřeží. 
V chrámu Panny Marie na Nábřeží „Perly Vídně“, jak je někdy 
nazýván, vzniklo první oficiální centrum duchovní péče o naše 
krajany, a to na pokyn císaře Františka I. Duchovní služba byla 
svěřena kongregaci redemptoristů. Stalo se tak především záslu-
hou našeho rodáka z Tasovic u Znojma, sv. Klementa Hofbauera 
(1751-1820), patrona Vídně.
Odjezd poutníků ze Zvole v 5.00 hod. (může být upřesněn). Ostatní zastávky dle domluvy.  
Program ve Vídni začneme mší svatou v chrámu Panny Marie v 9.00 hod., po mši svaté nás 
otec Jiří provede kostelem, podíváme se také do dómu sv. Štěpána, navštívíme Hofburg – 
sídlo císařů, hrobky Habsburků (180 sarkofágů), radnici a jiná zajímavá místa. Hlásit se 
můžete na tel. čísle 737 440 891.  František Deutsch 

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 20. srpna: Písařov 618; Červená Voda 2.033; Domov Důchodců sv. Zdi-
slavy 201; Jakubovice 717; Mlýnický Dvůr 265 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov 

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 20. srpna: Jedlí 1.700; Klášterec 1.500; Svébohov – sbírka na opravy 5.600; 
Vyšehoří z neděle 6. srpna 800 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 20. srpna: Štíty 1.530 + dar 1.000; Horní Studénky 2.310; Cotkytle – na 
opravy 1.200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

Farnost Štíty:
Děkujeme dárci za dar 1.000 Kč na opravy na faře.  P. Jacek Brończyk
*  Na první pátek  1. 9. bude možnost od 7.30 hod. přistoupit ke svátosti smíření, v 8.00 

hod. bude mše svatá a po ní adorace.
*  V sobotu 2. 9. v 8.00 hod. bude v kostele Mariánské večeřadlo.
*  V neděli 3. 9. při mši svaté bude žehnání aktovek. Školáci – nezapomeňte si přinést ak-

tovku do kostela před oltář.  P. Jacek Brończyk
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farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 20. srpna: Lubník 1.090 + dar 2.000; Tatenice 1.580; Hoštejn 1.470; Kosov 
520 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

změny bohoslužeb:
 v neděli 27. srpna:  Kosov 7.45, Hoštejn 9.00, 
 Tatenice 13.30 hod.
 v sobotu 26. srpna: Lubník v 18.30 hod.

FARní den v TATeniCi  v neděli 27. SRPnA. Srdečně 
zveme k prožití společného odpoledne nejen tatenické farníky. 
Začneme mší svatou ve 13.30 hod., po níž budeme pokračovat 
již tradičně na farním dvoře. Občerstvení zajištěno. Za přízni-
vého počasí bude možnost zchladit se v bazénku a ve 20.40 hod. 
zakončí farní den ohňostroj.                               P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 20. srpna: Mohelnice 3.849; Úsov 930; Studená Loučka 310 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

postřelmovsko    postřelmovsko

* O první sobotě v měsíci září 2. 9. bude mariánská pobožnost; večeřadlo v Postřelmově 
od 9.00 hodin.

* V neděli 3. 9. je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.205 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 2.370 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich 
štědrost.

* V neděli 3. 9. bude požehnání dětem a školám do začátku školního roku. Děti ať při-
nesou školní aktovky před mší svatou před obětní stůl.

* v neděli 10. 9. bude v brníčku pouť. oslavíme patrocinium narození Panny marie 
mší svatou v 9.30 hodin. Mše svatá proto ve farním kostele v Lesnici slavena nebude.

Ohlášky
V sobotu 9. 9. budou v 10.30 hodin ve farním kostele v Postřelmově sezdáni

pan Petr Hecl a slečna Marcela Ptáčková.
Gratulujeme a přejeme upřímnou lásku a od Pána Boha stálou ochranu a pomoc.

V sobotu 9. 9. ve 12.00 hodin ve farním kostele v Postřelmově
bude církevně zplatněn civilní sňatek

pana Karla Čížka a paní Markéty Čížkové
Gratulujeme a přejeme vytrvalou a moudrou lásku

a od Pána Boha stálou ochranu a pomoc.
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lošticko        lošticko        lošticko

Sbírka z neděle 20. srpna na potřeby farností: Loštice 2.811 a Moravičany 1.752 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant

nA FAŘe v moRAviČAneCH zAŘizUJeme děTSKoU KlUbovnU. 
Přijmeme nepoškozené hračky, materiál k výtvarné činnosti a bytové doplňky do klubov-
ny. Věci můžete přinášet v průběhu srpna a začátkem září na moravičanskou faru. 
 Děkujeme za pomoc.

V pátek 1. září v 19.00 hod., v rámci Mohelnického dostavníku vystoupí  v kostele sv. Pro-
kopa v Lošticích kapela Hrnek.

Už dnes se u mne můžete hlásit na jednodenní pouť do Wambeřic, která se uskuteční 
v sobotu 4. listopadu.  Otec Ján Jakubovič

miSie, miSie, miSie
Drazí bratři a sestry,  asi se k vám již dostala zpráva, že se 
ve vašich farnostech, v Lošticích a v Moravičanech usku-
teční Vincentinské Lidové Misie. Probíhat budou od 15. 9. 
do 24. 9. 2017. 
Co jsou to lidové misie? Slova jako „misie“ nebo „misi-
onář“ nejčastěji spojujeme s nějakým domorodým kme-
nem v Africe, jehož lidé neumí číst, ani psát a nikdy ne-
slyšeli o Ježíši Kristu. To by byl ovšem jen zjednodušený 

pohled. Misie potřebují všichni, věřící i nevěřící. 
Nevěřící kvůli tomu, aby se jim mohla zvěstovat naděje, kterou přináší Ježíš, naděje na věčný 
život. Radostná zpráva o tom, že Bůh nechce vzbuzovat strach a bázeň, ale touží po něčem 
jiném. Bůh touží po tom, aby si vytvořil s člověkem vztah, aby ho člověk nazýval otcem. 
 No a proč jsou misie důležité i pro nás věřící? Především proto, abychom prohloubili 
svůj vztah k Bohu, aby se náš duchovní život nestal rutinou, která nás ubíjí, aby naše nad-
šení pro život s Kristem neochladlo, ale právě naopak, dodávalo do života odvahu a posilu. 
Prostřednictvím misií si můžeme uvědomit, že náš život s Bohem není jenom o povinnos-
tech, o tom, co všechno musíme – chodit do kostela, modlit se a nehřešit. Misie nás vedou 
k zamyšlení nad tím, jak víra obohacuje náš život. Čas misií ať je pro nás časem, ve kterém 
intenzivně zakusíme milosrdenství Boží. 
 Možná si ještě kladete otázku, proč „vincentinské“. Naším zakladatelem je sv. Vincenc 
de Paul, který žil v 17. století v Paříži. Ve Francii je znám jako otec vlasti, protože se zaslou-
žil o různá charitativní díla. Staral se o žebráky, o odložené děti, které jejich matky nechtě-
ly nebo se o ně nedokázaly postarat, vypomáhal provinciím postiženým válkou. Je známý 
nejen materiálním, ale také duchovním pozvednutím tehdejšího obyvatelstva. Posílal své 
kněze, aby šli do vesnic, vyučovali katechizmus a zpovídali lidi, aby nezůstávali ve svých 
hříších. A Bůh žehnal jejich dílu. Lidé se navraceli zpět k Bohu i k sobě samým. Neboť jak 
říká sv. Jan Evangelista: „Není možné milovat Boha a nenávidět svého bližního.“
Drazí bratři a sestry, najděte si čas, misie jsou obdobím nesmírných milostí. Kéž nepro-
marníme to, co se nám nabízí. Využijme šanci ke změně života, šanci ke změně pohledu 
na Boha. Těšíme se na vás.      Vaši misonáři P. Ján Janček CM a Pavol Noga CM
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 20. srpna: Zábřeh 11.951; Postřelmůvek 680 Kč.
DARY Zábřeh: na Proglas 200, na Haiti 1.000, na likvidaci lepry 1.000, na potřeby farnos-
ti 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

42. moHelniCKÝ doSTAvníK®
Tento tradiční hudební festival začne ve čtvrtek 31. srpna na hradě 
Bouzově a od pátku 1. září až do neděle 3. září bude pokračovat v are-
álu městských sadů v Mohelnici.
Součástí festivalu je v pátek 1. září od 19.00 hod. akustický koncert 

hudební skupiny HRNEK z Hlučína v loštickém kostele sv. Prokopa.
 Mnohaletým mediálním partnerem Mohelnického dostavníku® je TV NOE, Radio 
Proglas a slovenské křesťanské Radio Lumen. „Scéna TV Noe“ se uskuteční v pátek od 
19.30 hod. na hlavní scéně a „Scéna Radia Proglas“ v neděli 3. září v 9 hod. rovněž na hlav-
ní scéně. 
 TV NOE bude na festivalu po celou dobu jeho konání i se svým přenosovým vozem 
a mnohačlenným štábem. 
 I letos bude pro účastníky festivalu slavena v neděli od 7.30 hod. mše svatá, a to na 
tzv. Duhové scéně, která je součástí areálu Dostavníku (liturgii doprovodí schola JIŘINKY 
z Moravičan). Více o programu najdete na www.mohelnickydostavnik.cz 
    Srdečně vás zve pořadatel Pavel Aligátor Nenkovský      

PozvÁnKA nA SvAToHUbeRTSKoU mŠi do RoHle
IV. svatohubertská mše se bude konat v sobotu 9. září 2017 v 9.30 hod. v kostele sv. Marti-
na v Rohli za účasti členů Řádu sv. Huberta. Mši svatou celebrují P. František Eliáš a P. Jan 
Kornek, PhDr. ThLic. Lic.SL z Dubu nad Moravou, za doprovodu Zábřežských trubačů a 
Mužského pěveckého sboru Řádu sv. Huberta.
Nenechte si ujít  tuto mimořádnou událost. Oba kněží mají vřelý vztah k lidem a k příro-
dě, oba jsou výraznými osobnostmi ve svých farnostech.
  Na setkání se všemi se těší MUDr. Antonín Kutálek              

vŘeSovÁ STUdÁnKA v SoboTU 9. zÁŘí
Prvním kamínkem do mozaiky k obnově poutního místa na Vřeso-
vé Studánce bylo  vylomení bloku kamene v kamenolomu Žulová 
pro obětní stůl na Vřesovou Studánku. Poté jej ve čtvrtek 10. listo-
padu 2016 požehnal za účasti mnohých zájemců o obnovu Vřesové 
Studánky duchovní správce poutního místa – P. Milan Palkovič. 
Záštitu nad opracováním žulového kamene převzal sochař Otmar 
Oliva. Vlastní opracování svěřil kameníkovi Petrovi Novákovi ze 
Zlechova. Opracovaný kámen o rozměrech 1m x 1 m x 1m je umís-
těn na Vřesové Studánce a první mše svatá, při které bude sloužit 
jako obětní stůl, bude o pouti k Panně Marii Bolestné v sobotu 9. 9. 
2017 ve 14.30 hod.                                                                            red.


