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17. 9. 2017
Ročník XXIV., číslo 37

24. 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, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, 
ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, 
abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. 
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 103   Hospodin je milosrdný a milostivý
 

1: Sir 27,33 – 28,9 (řec. 27,30 – 28,7) 
2: Řím 14,7-9            Ev. Mt 18,21-35
Ordinárium: latinské č. 509  příště Olejníkovo č. 502

Jak vysoko je nebe nad zemí, 
tak je velká jeho láska k těm, 
kdo se ho bojí. Jak vzdálen je východ 
od západu, tak vzdaluje 
od nás naše nepravosti.
                                                                  Žalm 103
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 19. září sv. Januária, biskupa a mučedníka 
Středa 20. září památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, 
 Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 
Čtvrtek 21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
Sobota 23. září  památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

PASToRAČní RAdA FARnoSTi zÁbŘeH se sejde v úterý 19. září v 18.00 hod. v za-
sedací místnosti Charity Zábřeh.  P. Radek Maláč

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 20. září.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. Radek Maláč

Ohlášky
V sobotu 23. září přijmou v kostele sv. Barbory v Zábřeze svátost manželství

Ondřej Kropáček a Jana Hajtmarová ze Zábřeha

Dne 23. září 2017 budou v kostele v Rajnochovicích církevně oddáni
Jiří Šincl z Rovenska a Monika Krejčí z Kroměříže

Oběma párům gratulujeme a přejeme Boží požehnání 

PŘednÁŠKA o mAJoRU KvěToSlAvU PRoKeŠovi
Především zájemcům o historii je určena přednáška Petra Malloty z Ústavu pro studium 
totalitních režimů na téma „Květoslav Prokeš a jeho místo v třetím odboji“, která se 
uskuteční ve čtvrtek 21. září v 17 hodin v kině Retro. Vstup na akci je zdarma. 
Květoslav Prokeš se narodil 2. června 1897 na Rudolfově. Za okupace se aktivně zapojil do 
protifašistického odboje. Po peripetiích se mu podařilo dostat k čs. jednotkám ve Francii 
a následně do Anglie. V řadách čs. armády působil na různých místech v Evropě a v řadách 
Svobodných Francouzů i na Středním východě. Po skončení II. světové války a po návratu 
do vlasti byl jako důstojník západního demokratického smýšlení sledován a perzekvován. Po 
únoru 1948 se zapojil do třetího odboje, jehož cílem byla obnova demokratických poměrů… 
Dne 26. dubna udělilo zastupitelstvo města Zábřeha in memoriam Květoslavu Prokešovi 
čestné občanství.  RNDr. František John

SvATovÁClAvSKÝ bRAmboRÁK. Jak se již v posledních le-
tech stalo tradicí, přicházíme i v letošním roce s dobrou zprá-
vou pro všechny hospodyňky – ve čtvrtek 28. září nemusíte vařit. 
Na tento sváteční den totiž připravujeme tradiční akci nazvanou 
SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK a kromě „chuťovky“, pod-
le které je akce nazvána, vám nabídneme i bohaté „bramborové“ 
menu. Připraven rovněž bude burčák a přehršel bohatého občer-

stvení všeho druhu. Od 12 hodin pak příjemné melodie k poslechu i tanci hraje populární 
dvojice VAŠEK a PEPA, bude připravena oblíbená tombola . . . zkrátka a dobře PŘIJĎTE 
POBEJT.   Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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nÁRodní PoUŤ do FATimY 
V rámci národní pouti v úterý 12. září převzal při mši svaté v kapli zjevení ve Fatimě kar-
dinál Duka sochu Panny Marie, která bude následně putovat po České republice 

FATimSKÝ den v KATedRÁle Sv. vÁClAvA v olomoUCi 
v neděli 24. 9.

PROGRAM SLAVNOSTI: 
09.50 – UVÍTÁNÍ SOCHY PANNY MARIE FATIMSKÉ V KATEDRÁLE 
10.00 – MŠE SVATÁ – celebruje emeritní pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička 
PROGRAM UCTĚNÍ PANNY MARIE FATIMSKÉ V KATEDRÁLE 
12.00 – modlitba Anděl Páně – tiché osobní uctění 
13.30 – 15.00 – uctění mariánskými hnutími a skupinami (meditace – zpěv – modlitby) 
15.00 – 15.45 – modlitba růžence světla 
15.45 – 16.15 – promluva „FATIMA – výklad poselství a ovoce slavení jubilea“ - ČMFA 
16.30 – 17.30 – MŠE SVATÁ – celebruje arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner 
17.30 – PROCESÍ SE SOCHOU Panny Marie FATIMSKÉ - přes dómské náměstí 
OBNOVA ZASVĚCENÍ - Te Deum a Fatimská hymna.

PRoGRAm na SvATÉm KoPeČKU U olomoUCe 
Pondělí 25. 9. 2017 – OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
 16.00 hod. slavnostní přivítání sochy 
                    Panny Marie Fatimské
Následuje program modlitby sv. růžence, výklad „Fatima 
naše naděje“
 18.00 hod. hlavní mše svatá – obnova zasvěcení. 

Čm FATimA KoClíŘov 
Sobota 7. října 2017 v 10.30 hod. hlavní bohoslužba v areálu sv. Jana Pavla II. 
Hlavní celebrant – kardinál J. Em. Dominik Duka OP. Při mši svaté – odevzdání Panně 
Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu. 
orel jednota zábřeh vás při této příležitosti zve na pouť do Koclířova. odjezd ze 
zábřeha – valové v 8.00 hod., cena 200 Kč. Hlaste se, prosím, u paní Korgerové, tel. 
732 805 427 (pokud budete chtít objednat oběd, je třeba nahlásit to předem, při při-
hlášení na pouť)

* * *

SeminÁŘ „obnovA v dUCHU SvATÉm Podle eRnSTA SieveRSe“
Přihlašovat se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze (tel. 583 414 531 rkfzab@rps.cz) do pát-
ku 29. září 2017. Dotazy zodpoví P. Radek Maláč, tel. 739 245 986.

mATeŘSKÉ A RodinnÉ CenTRUm Hnízdo vás zve 19. září v 9.30 
hod. na přednášku fyzioterapeutky Mgr. Veroniky Papouškové na téma: Ki-
nesiotaping (tejpování) jako úleva od bolesti, korekce a prevence zranění. 
Více na www.hnizdozabreh.cz.
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vŘeSovoU STUdÁnKU zdobí olTÁŘ oTmARA olivY 

Poutní místo na Vřesové studánce v Jeseníkách zdobí od minulé soboty kamenný oltář so-
chaře Otmara Olivy. Sloužit bude při letních mších. V budoucnu by se měl stát součástí 
obnovené kaple, kterou chtějí společně se zaniklou turistickou chatou vybudovat na tom-
to místě členové Spolku pro obnovu poutního místa. Projekt plánují tři roky, narazili však 
na odpor ochranářů.
Ministerstvo životního prostředí před rokem rozhodlo, že záměr může mít významný vliv 
na okolní přírodu, a bude proto posuzován podle zákona o EIA. V projektu tak nesmí chy-
bět biologický průzkum v okolí Vřesové studánky, jehož součástí bude například vyhod-
nocení vlivu stavby. Příprava projektu se kvůli přísným předpisům protáhla, ale do konce 
roku by mělo být rozhodnuto.
Oltář vytvořený z místní žuly vytvořil sochař Oliva s kameníkem Petrem Novákem. Oltář 
je vytvořen z bloku žuly. Horní deska, která je zdobená bronzovou stuhou, má rozměry 
zhruba 120 na 110 centimetrů. 
Kromě oltáře jsou na místě instalovány také lavice znázorňující půdorys kostela. 
Stavbou kaple a chaty na Vřesové studánce chtějí zástupci spolku vrátit Jeseníkům část je-
jich duchovního a kulturního dědictví. Výslednou podobu stavbám vštípil architekt Miro-
slav Vochta. V této snaze je podpořilo prostřednictvím petice 5.200 lidí. 
Poutní místo na Vřesové studánce má dlouholetou tradici spadající až do 17. století. Kos-
telík zde lidem sloužil do května 1946, chátrající chata byla po neúspěšných pokusech 
o její rekonstrukci stržena o 42 let později. Dlouholetou tradici zde lidem nyní připomí-
ná pouze mohyla s dvoumetrovým železným křížem a bronzovým reliéfem Panny Marie, 
kterou zde vztyčili v roce 1993 sochař Oliva s malířem Jemelkou.

 (převzato z ČTK, redakčně zkráceno)

KAToliCKÝ TÝdeníK 37
na str. 14: zÁzemí domovA (Škola je bouře, domov je přístav, Dítě o naší lásce nesmí 
pochybovat, Učitel je „Pan učitel“); na str. 4 a 5: RUKoPiSY A FAleŠnÉ zPRÁvY 
(Mohlo by se zdát, že jde jen o problém současnosti. Není tomu tak. Je to právě dvě stole-
tí, co se objevil Rukopis královéhradecký….; Plynulá hranice mezi fakty a fikcí; Mašinka 
ukrytá v opatském křesle) 
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírka z neděle 10. září: Loštice 2.981; Moravičany na potřeby farnosti 4.993 Kč.
Děkujeme, že přispíváte také na výdaje spojené s misiemi. Svůj finanční příspěvek můžete 
vložit do kasičky v zadní části kostela. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant

vinCenTinSKÉ lidovÉ miSie 
 Zveme všechny z obou farností i širokého okolí na program lidových misií, který najdete 
ve vývěskách nebo na stránkách farností i na stránkách obcí, přináležejících farnostem.
 Příští neděli nebudou ve filiálkách v Pavlově i v Paloníně mše svaté. Všechny věřící 
zveme na ukončení misií do některého z farních kostelů. 
 K misijnímu programu přidáváme mládežnické setkání na faře v Moravičanech, a to 
v pátek po mládežnické mši a adoraci, to je ve 20.00 hod.

 Na farní pouť k oslavě jubilea Fatimy pojedeme v pondělí odpoledne 25. září na Svatý 
Kopeček u Olomouce. Program: 16.00 přivítání sochy, růženec, výklad „Fatima naše na-
děje“, 18.00 mše svatá.  Zájemci, zapište se do seznamu na stolku.
 Na jednodenní pouť do Wambeřic, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu se můžete 
přihlásit u otce Jána Jakuboviče.

moHelniCKÝ doSTAvníK není Jenom o PíSniČKÁCH…
Již úctyhodných 42 let patří v našem regionu pevné místo hudební-
mu festivalu Mohelnický dostavník. Připravit v dnešní hektické, dra-
vé a byrokratické době festival tohoto žánru, udržet ho, aby nejen žil, 
ale taky přinášel radost je téměř nadlidský úkol. 

 Na webu www.mohelnickydostavnik.cz se již objevují ohlasy, poděkování Aligátorovi 
a jeho týmu, ke kterému neodmyslitelně patří jeho manželka Marcelka, dcery s rodinami 
a tým nadšenců a kamarádů. Dovolím si několik osobních postřehů z letošního ročníku:
 Když v sobotu 2. 9. po 14.00 hodině věnoval Aligátor své manželce na hlavním pódiu 
květiny, řekl: „Kytky se nedávají milenkám, ale manželkám. Já dobře vím, co pro mě, ro-
dinu a Dostavník Marcelka znamená. Každá věrná manželka si kytku zaslouží a to přeji 
všem manželkám!“ 
 Smekám přede všemi účastníky, kteří v deštivém pátečním večeru zůstali v hledišti 
a srdečně fandili kapelám a zpěvákům. Děkuji za krásné společenství na koncertu kapely 
Hrnek v kostele sv. Prokopa v Lošticích. Líbivé melodie, smysluplné texty, decentní komu-
nikace s posluchači byly opravdovým zážitkem.  Děkuji schole Jiřinky z Moravičan, která 
doprovázela nedělní mši svatou. Měl jsem radost, že téměř všichni ze sboru přistoupili ke 
sv. přijímání. Na mši svaté bylo cca 200 přítomných a rozdali jsme 115 svatých hostií.
 Přeji všem lidem dobré vůle Boží požehnání. Ať se u nás daří každému dobrému 
dílu! P. Pavel Kavec CM, Bratislava 

Farnost dubicko vás tuto neděli 17. 9. srdečně zve v 10.00 hod. na hodovou mši sva-
tou a na požehnání ve 14.30 hodin. 
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 10. září: Písařov 620; Domov důchodců sv. Zdislavy 189; Jakubovice 741; 
Mlýnický Dvůr – pouť 2.195 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 10. září: Mohelnice 2.837; Úsov 1.330; Studená Loučka 280 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 
V úterý 26. září ve 14.00 hod. zahajujeme na faře další ročník setkávání seniorů. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

postřelmovsko    postřelmovsko

v neděli 24. 9. bude v Postřelmově pouť, při které oslavíme patrona farního kostela, 
apoštola sv. matouše. mše svatá bude v 8.00 a 11.00 hodin. odpoledne v 15.00 hodin 
bude svátostné požehnání. 
Mše svatá v Chromči proto bude v sobotu v 18.00 hodin, v Sudkově tuto sobotu nebude.

P. Vladimír Jahn

Ohlášky
V pátek 22. září budou sezdáni

pan Pavel Šindler z Hrabišína a paní Ivana Hrochová z Hrabišína.
Gratulujeme a přejeme vytrvalou a moudrou lásku a hojnost Božího požehnání.

V pátek 8. září 2017 oslavila 75. narozeniny paní 
Ludmila Vašíčková z Postřelmova. 
K tomuto životnímu jubileu jí přejeme zdraví, lásku, radost, pokoj, 
Boží požehnání a ochranu Panny Marie.                

Členové živého růžence z Postřelmova

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 10. září: Jedlí 1.900; Klášterec 1.300; Svébohov 2.200 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

STAvTe dRAKY! Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve 
všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových 
kategorií) na XVIII. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná v sobo-
tu 23. září 2017 od 14.00 hod ve Svébohově „na padělku“.
letos chceme při hodnocení letových schopností ocenit zvláště ty 
draky, které si stavíte doma. Drakiádu doplní tradiční soutěže i občer-
stvení. Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

zveme vás na koncert Štěpána Raka, který se uskuteční v pátek 22. září 2017 v 18 hod. 
v kostele zvěstování Páně v Klášterci. vstupné 100 Kč
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 10. září: Štíty 1.530; Horní Studénky 700 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty: 
  Ve čtvrtek 21. 9. v 18 hod. bude na faře setkání farní rady
  V sobotu 23. 9. v 18 hod. se na faře sejdou biřmovanci.
  V neděli 24. 9. bude v 9 hod bohoslužba pro děti.       P. Jacek Brończyk

blAHoPŘeJeme k 70. narozeninám panu Josefu Minářovi. 
Hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie 
vyprošuje společenství živého růžence. 

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 10. září: Lubník 720; Tatenice 1.410; Hoštejn 1.000; Kosov 630 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
  V sobotu 23. září nebude sloužena mše svatá na  Koruně.
  V neděli 1. října jste srdečně zváni na pouť k Andělům strážným do Krasíkova. Začátek 
poutní mše svaté je ve 14.30 hod.  P. Jaroslav Přibyl

farnost zvole            farnost zvole

Sbírka z neděle 10. září byla ve Zvoli 3.720 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

mAleTín. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude slavena tuto neděli 17. září ve 15 hod.

Ohlášky
V sobotu 7. října přijmou svátost manželství ve farním kostele ve Zvoli 

Lukáš Novák z Rájce a Veronika Žváčková ze Zábřeha 
Gratulujeme a přejeme Boží požehnání.

                                                                                  * * *
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u olomouce vás srdečně 
zvou na duchovní obnovu na téma „Objevme krásu prosté a hluboké mod-
litby růžence“. Má přímou souvislost se 100. výročím Fatimy. 
Uskuteční se ve dnech 21. až 22. října 2017. Program začíná v sobotu 9.00 
mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu. Za-
končení v neděli po obědě. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 16. 10. 
2017: e-mail: info@premonstratky.cz.
A také na duchovní obnovu na téma „Objevme krásu prosté a hluboké modlitby růžen-
ce“. ve dnech 28. až 29. října 2017. Program začíná v sobotu 9.00 hod. mší sv. v bazilice 
Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu. Zakončení v neděli po obědě. Z důvo-
du omezené kapacity je nutné se přihlásit do 23. 10. 2017: e-mail: info@premonstratky.cz.  
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 10. září: Zábřeh 12.822; Postřelmůvek 1.140 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

dARY nA leRPU. Dne 13. 9. 2017 byla odeslána z Jedlí částka 2.000 a ze Zábřeha 
3.000 Kč.  Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková  

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

SvÉPomoCnÁ SKUPinA PRo PeČUJíCí o SvÉ blízKÉ 
Zveme Vás k setkání, podpoře, povzbuzení, načerpání sil i vzájemnému sdí-
lení vašich starostí. Setkání se uskuteční ve středu 20. září 2017 od 16 hodin 
v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15). 

bAbí lÉTo S CHARiToU 
Srdečně vás zveme v pátek 22. září od 15 hodin před zábřežský 
kulturní dům na akci Babí léto s Charitou. Svými písničkami nás 
potěší mladá zábřežská rodačka Maki. Pohádku o tom „Jak si 
Honza zasloužil princeznu“ zahrají děti z dramatického kroužku 
Ráčci Roveňáčci a setkání završí valašskomeziříčský Karel Zich – 
Revival Band s Parádou, Alenkou v říši divů, Mosty a dalšími hity Karla Zicha. Děti se mo-
hou těšit na skákací hrad, tvoření, malování na obličej i kolo štěstí.
Návštěvníci se během Babího léta dovědí také o činnosti Domovinky, zahradní terapii, ale 
i dalších projektech Charity.
Výtěžek z akce bude věnován na vybudování chodníku v Denním stacionáři Domovinka 
a pořízení dalšího vybavení pro zahradní terapii klientů. Vstup na akci je zdarma.

vÝSTAvA FoToGRAFií „PodobY domovA“ 
Zveme vás do Muzea Zábřeh na výstavu fotografií Jindřicha Štreita, který v ní mapuje 
osudy lidí bez přístřeší – jejich nouzi, strádání, ukazuje hranice lidské důstojnosti, emoce 
a prožívání života. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 20. 9. v 17 hodin. Několik foto-
grafií bude „putovních“ a prohlédnete si je na Babím létě s Charitou, v kostele sv. Bartolo-
měje, při Dni otevřených dveří či v prostorách Gymnázia Zábřeh.
Více informací k jednotlivým akcím včetně termínů najdete na stránkách Charity Zábřeh: 
www.charitazabreh.cz.

PŘiJmeme PeRSonÁlní PoSilU 
Charita Zábřeh aktuálně hledá nového spolupracovníka/spolupracovnici na pozici soci-
ální pracovník/sociální pracovnice sociální rehabilitace. Služba SOREHA se zaměřuje na 
podporu lidí s chronickým duševním onemocněním, ambulantní formou v zázemí v Zá-
břehu nebo přímo v terénu u nich doma. 
Více informací je možné najít na webu www.charitazabreh.cz


