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22. 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, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost,
ať v nás roste a trvá všechno dobré.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku?

Žl 15
1: Dt 4,1-2.6-8
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Jak 1,17-18.21b-22.27
příště Ebenovo č. 504

„Slyšte mě, všichni, a pochopte!
Člověka nemůže poskvrnit nic,
co do něho vchází zvenčí,
ale co vychází z člověka,
to ho poskvrňuje.
Z nitra totiž, ze srdce lidí,
vycházejí špatné myšlenky,
smilství, krádeže, vraždy,
cizoložství, lakota, zloba, lest,
prostopášnost, závist, urážky,
pýcha, nerozumnost.
Všechno to zlé vychází z nitra
a člověka poskvrňuje.“
Mk 1,14-20
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Ev. Mk 7,1-8.14-15.21-23

Pondělí 3. září
Sobota 8. září

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Svátek Narození Panny Marie

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v úterý 4. září
v 18.00 hod. na Charitě.
P. Radek Maláč
SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku – 7. září můžete přijmout v kostele sv. Bartoloměje
v Zábřeze od 15.00 hod.
ŽEHNÁNÍ AKTOVEK bude v Zábřeze o nedělních mších svatých 9. září.
HODY V ROVENSKU oslavíme v kapli Narození Panny Marie v neděli 9. září při mši
svaté v 10.00 hod. Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.
Po prázdninové přestávce se společenství zájemců o společnou četbu Písma svatého sejde tradičně v úterý 18. září v 17.00 hod. na faře v knihovně při další BIBLICKÉ HODINĚ. I když je naše společenství (převážně starších žen) personálně poměrně stabilní,
rádi uvítáme i nové zájemce. Je možné přijít se podívat a pak se svobodně rozhodnout,
zda s námi budete chtít setrvat.
Jana A. Nováková, PhD.
Seminář ŽIVOT V DUCHU podle P. Ernesta Sieverse
Letošní seminář obnovy v Duchu Svatém začíná v prvním říjnovém týdnu. Zájemci se
mohou přihlásit vyplněním přihlášky v kostele nebo na e-mail paní Václavkové v.art@seznam.cz. V přihlášce prosím uveďte své jméno, adresu, telefon a e-mail.
Zvolte také den v týdnu, který by vám více vyhovoval:
A: čtvrtek i pátek B: jen čtvrtek C: jen pátek.
Za přípravný tým Vlaďka Václavková a otec Radek Maláč
NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY aneb co dělat, když vás osloví podomní prodejce
energií, když uzavřete smlouvu na dodávky energií, smlouvu o zprostředkování dodávek
energií, když vám dodavatel energií při uzavření smlouvy dá jako „dárek“ LED žárovku za
zvýhodněnou cenu 1 korunu, na základě kupní smlouvy.
Na tato témata bude v úterý 11. září od 17.00 hod. na Farní 9 (Devítka) hovořit Mgr.
Jan Hejtmánek, vedoucí právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Vstup
zdarma.

Ohlášky

V sobotu 8. září 2018 v kostele Panny Marie Sněžné v Praze
si vymění svatební sliby
Jan Stejskal ze Zábřeha a Adéla Zimová z Prahy
Gratulujeme a přejeme Boží požehnání
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POZVÁNÍ MATEŘSKÉHO A RODINNÉHO CENTRA HNÍZDO
ZÁŘIJOVÉ ÚTERKY V HNÍZDĚ
4. 9. 9.30 hod. Zářijové setkání v Hnízdě
11. 9. 9.30 hod. Co kluci potřebují – jak jiná je výchova kluků a děvčat,
		
přednáška Mgr. Zuzany Staroštíkové
18. 9. 9.30 hod. Beseda – Jak usnadnit dětem vstup do mateřské školy?
25. 9. 9.30 hod. Nenuťte mě na nočník, noční pomočování a jak jej řešit, 		
přednáška Mgr. Veroniky Papouškové
26. 9. 17.00 hod. Kurz efektivního rodičovství – první dvouhodinovka v Hnízdě, pouze
pro přihlášené
Více na www.hnizdo.cz
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Již v sobotu 8. září v časech 10–12 a 14–17 hodin bude návštěvníkům
zpřístupněna renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově,
stavba stojí vedle farního kostela.
Následující víkend bude otevřena řada památek v Zábřeze, Hoštejně a
v Kosově a připravena řada doprovodných akcí.
V pátek 14. září proběhne v Zábřeze radniční noc a v sobotu podzimní
kulturní jarmark.
RNDr. František John
SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ
V sobotu 8. září v 9.30 hod. bude v kostele sv. Martina v Rohli Svatohubertská troubená mše sloužená za všechny živé a zemřelé myslivce,
lesníky, přátele přírody a jejich rodiny.
Hlavní celebrant emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička, koncelebrant
otec František Eliáš.
Hudební doprovod: Trubači Zábřeh a Mužský pěvecký sbor Řádu sv.
Huberta
Po skončení mše bude pro všechny připraveno pohoštění v zahradě
kulturního domu v Rohli.
K účasti srdečně zve MUDr. Antonín Kutálek
A ZVONY ZVONÍ
Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v
rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne v tento den akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik
rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů
míru. Česká biskupská konference na svém 114. plenárním zasedání rozhodla o tom, že se naše církev k této akci připojí.
Zvony budou zvonit od 18.00 do 18.15 hod.
Organizátoři této akce připravili také webovou stránku https://sharingheritage.de/en/ringing-bells-across-europe/, kde
je možné jednotlivá místa zaregistrovat. Následně budou tyto informace zaneseny na interaktivní google mapu. Prostřednictvím této stránky také bude možné sdílet fotografie a
videa z průběhu akce.
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OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍM DNEM
Minulou sobotu měla zábřežská farnost příležitost prožít společné odpoledne na zahradě
Katolického domu.
Pro každého z nás, farníků, to byla možnost blíže se seznámit s dalšími členy našeho společenství, poznat se a pobavit se připraveným programem pro děti i pro dospělé.
Jsem rád, že toho mnozí využili, a věřím, že se všichni příjemně bavili. Program se setkal
se zájmem návštěvníků, kteří spontánně uspořádali i zápas v malé kopané. Podle úsměvů
účastníků i jejich dobré nálady, splnil uplynulý FARNÍ DEN svůj účel.
Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na zajištění tohoto odpoledne.
		
Za organizátory Jiří Krňávek

LETECKO-MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
Letos zahajuje letecko-modelářský kroužek v Zábřehu již 22. ročník svého působení. Členové si zde v průběhu školního roku vyzkouší konstruktérské dovednosti a pocvičí se ve
zručnosti.
Vrcholem jejich snažení bývá konstrukce vlastního létajícího volného modelu, ve finále
pak i na RC ovládání.
Noví zájemci, kteří v tomto školním roce dovrší alespoň 10 roků mohou být telefonicky
přihlášeni na tel. čísle 602 463 219 u Petra Janů (popř. 731 465 717) nebo se mohou přihlásit osobně v průběhu měsíce září.
V pondělí 10. 9. 2018 v 16.00 hod. se sejdeme poprvé v klubovně Katolického domu,
ulice Sušilova 38, Zábřeh a upřesníme termíny a časy schůzek.
		
Petr Janů
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JINDE

1. setkání čtvrtek 14.00
Mgr. Emilie Janů
Gymnazium skupina 9.

čtvrtek 16:30 – 17:15
Ing. Anna Krňávková
Fara – skupina 8.

Čtvrtek 13:00 – 13:45 místo dle dohody
s rodiči
Mgr. Bc. Jana Kratochvílová – skupina 7.

Vyučování začne na IV. ZŠ – Severovýchod: 2. týden v září, tedy od 10. 9.2018 / na II. ZŠ Boženy Němcové: 3. týden v září, tedy od 17. 9. 2018
5 minut před vyučováním se sejdou katecheté s žáky před hlavními vchody škol. (na gymnáziu v aule) .
Pokud z různých důvodů nemohou děti navštěvovat příslušný ročník, je možné po domluvě s katechetou docházet do jiné skupiny.
Kontakty na katechety:
Mgr. et Mgr. Jan Jílek: 605 340 302, Mgr. Bc. Jana Kratochvílová: 731 621 288, Ing. Anna Krňávková: 733 741 880,
Mgr. Markéta Kroulová: 604650880, otec Radek Maláč 739 245 986, Mgr. Marie Vepřková 737 806 839
Mgr. Emilie Janů: 731 626 502

Střední školy

9. třída

8. třída

čtvrtek 14:00 – 14:45
Mgr. Bc. Jana Kratochvílová – skupina 6.

čtvrtek 14:00 – 14:45
Mgr. Bc. Jana Kratochvílová – skupina 6.

Úterý 14.00-14.45
Mgr. Jan Jílek – skupina 4.

6. třída

čtvrtek 14:00 14:45
Mgr. Marie Vepřková – skupina 5.

čtvrtek 13.10-13.55
Mgr. Marie Vepřková – skupina 3

5. třída

čtvrtek 14:00 – 14:45
Mgr. Bc. Jana Kratochvílová – skupina 6.

čtvrtek 13.10-13.55
Mgr. Marie Vepřková – skupina 3

4. třída

IV. ZŠ SEVEROVÝCHOD

čtvrtek 14:00 14:45
Mgr. Marie Vepřková – skupina 5.

středa 13:15:14:00
Otec Radek Maláč – skupina 2.

3. třída

7. třída

Pondělí 12:35-13:20
Mgr. Markéta Kroulová – skupina 1.

II. ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ

1. a 2. třída

Ročník

PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

MŮŽE KŘESŤAN PRAKTIKOVAT SPIRITUALITY Z DÁLNÉHO VÝCHODU,
JAKO NAPŘÍKLAD JÓGU?
Je řada lidí, která se poctivě a upřímně ptá: Není pro
křesťana nebezpečné cvičit jógu? Můžu ji cvičit jen jako
tělesné cvičení? Křesťané zpravidla vědí, že řada dnes
moderních duchovních cest nebo léčitelských směrů
není v pořádku, a i proto si kladou podobné otázky. Velice správně chtějí být v pravdě, a přitom nevidět toho
zlého všude. To by opravdu nebylo správné.
Asi před rokem jsem v jedné knize od zkušeného
francouzského exorcisty Fropa ohledně jógy nalezl asi
nejlepší odpověď, jakou jsem kdy četl. Dovolím si z ní
vybrat to podstatné:
Zač stojí moudrost duchovní cesty jógy? Je to cesta
k Bohu, je to cesta, kterou si Bůh přeje? Je to cesta, která nás dovede ke spáse? „Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a
toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista“ (Jan 17,3). Cesta jógy je neslučitelná s duchovní cestou křesťana.
Panuje trochu naivní přesvědčení, že jóga je prostě jen cvičení na mentální soustředění a tělesné uvolnění: pro hinduisty je jóga především duchovní praxe. Pro Orient je nepřijatelné chápat jógu jen jako tělesné cvičení: je projevem jejich teologického pojetí Boha
a světa, je čistě duchovní cestou.
Cesta víry křesťana je založena na Božím daru: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti
říká: Dej mi napít, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu“ (Jan 4,10). Je to zcela nezištný dar, nijak nezávisí na našich zásluhách. Boží láska přichází jako první, to Bůh
nás miluje jako první (l Jan 4,10). Ve spiritualitě jógy musí člověk zmobilizovat celou svoji osobnost, aby dosáhl Boha silou, používá k tomu různé techniky a metody. Nejedná se
tedy o přijetí Božího daru v postoji chudoby ale o uchopení a vlastnění.
V křesťanství je jednota s Bohem společenstvím lásky, rozhovorem dvou bytostí, vztahem vzájemnosti, kde oba partneři zůstávají sami sebou; naopak v józe je duch povolán
k tomu, aby se rozplynul v nekonečnu. To je i význam slova jóga = jednota s absolutnem.
Jóga je tedy chápána jako prostředek ke splynutí individuálního já s univerzálním bytím,
kde se osoba rozpouští v božství a přestává být sama sebou.
Zatímco křesťanské zjevení hlásá Boha, jenž přichází ke člověku skrze vtělení a vykoupení, jóga nabízí cestu zcela opačnou - cestu vytržení, kde člověk vstupuje sám do sebe a
setkává se tam pouze sám se sebou. Plyne z toho sebestřednost, která může člověka dovést
až k uzavřenosti a neschopnosti vytvářet autentické sociální vazby. Bylo by iluzí domnívat
se, že křesťan by mohl používat techniky jógy, aniž by přijal její teologické a duchovní koncepty. Je jasné, že jóga není pouhé cvičení pro zdraví nebo pomůcka duchovního rozvoje:
falešně se představuje jako cesta ke spojení s Bohem, je však radikálně odlišná od křesťanské mystiky. Nelze praktikovat jógové techniky bez implicitního souhlasu s jejím duchovním obsahem. (implicitní = zahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo – pozn. redakce).
Jóga je volní činnost (tzn. týká se vůle – pozn. redakce) směřující k získání nadvlády nad
sebou samým a posléze i nad ostatními.
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Může vést k postupné závislosti na okultních silách. Podle toho, jak je adept na cestě
jógy daleko získává možnosti k ovládnutí přírodních zákonů a ke konání podivuhodných
skutků. Tyto nadlidské schopnosti, získané z velké části díky mentálnímu soustředění,
jsou skutečné, ale nejsou charismatem ani Božím darem: lze se obávat, že jejich původcem
je otec lži!
V Indii byl jogín vždy považován za vládce okultních sil, za čaroděje. Z toho je tedy
jasné, že přebírat metodu jógy není bez rizika jak na psychologické, tak na duchovní úrovni. Zkušenosti dokazují, že se mohou vytvořit pouta se zlem, která v člověku postupně
umenšují jeho vnitřní svobodu a pomalu vytěsňují pokoj a radost z dialogu s Bohem, a
dokonce i ze vztahů s ostatními lidmi. To může vést až k závažným depresím.
Dodávám, že jsem se musel několikrát modlit modlitbu za rozvázání nad lidmi, kteří
jógu praktikovali... To, co jsme řekli o józe, platí i pro zen, transcendentální meditaci, buddhismus a všechny nekřesťanské formy meditace.“
Z knihy: Jean-Régis Fropo - 90 otázek pro exorcistu, ss. 120 – 123, Karmelitánské nakladatelství, 2017
O. Radek Maláč

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 26. srpna: Mohelnice 4.470; Úsov 2.670; Studená Loučka 322 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Dá-li Pán, bude v Mohelnici v následujících týdnech zahájena příprava na přijetí svátosti
biřmování. Připravovat se může každý, komu bylo 14 let.
Více informací můžete získat u pana faráře Petra Součka (tel. 733 741 558).
KOSTEL SV. STANISLAVA V MOHELNICI
Dá-li Pán, budou v Mohelnici všechny středeční a sobotní mše svaté slouženy v kostele sv.
Stanislava. Výjimkou budou pouze první soboty v měsíci – mše svaté na první soboty by
měly bývat v kostele sv. Tomáše Becketa. Dá-li Pán, tak k první mši svaté u sv. Stanislava se
sejdeme ve středu 5. 9. 2018 – v den památky sv. Matky Terezy z Kalkaty.
OTEC ARCIBISKUP JAN V MOHELNICI
Dá-li Pán, tak v neděli 16. 9. navštíví Mohelnici otec
arcibiskup Jan Graubner. Má slavit mši sv. v kostele sv.
Tomáše Becketa (9.30 hod.) – a to u příležitosti 500. výročí narození biskupa Antonína Bruse, nejvýznamnějšího mohelnického rodáka. Z toho důvodu budou mimořádně mše sv. v Úsově a ve Studené Loučce slouženy již
v sobotu 15. 9., a to v odpoledních hodinách.
Půjde o mše sv. s „nedělní platností“. V neděli 16. 9.
bude mše svatá pouze v Mohelnici!
Aktuální rozpis bohoslužeb a text ohlášek najdete na internetových stránkách www.farnostmohelnice.cz
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PAPEŽ MLADÝM:
NEBOJTE SE DÁT PRAVOU LÁSKU NA PRVNÍ
MÍSTO
11. - 12. 8. 2018 proběhlo v Římě předsynodální setkání italské mládeže s papežem Františkem a italskými biskupy.
Zúčastnilo se ho asi 70 000 mladých lidí ze všech italských diecézí, mnozí připutovali společně se svými biskupy a kněžími do Říma pěšky.
Během modlitební vigilie odpověděl papež mladým
poutníkům na tři otázky, jejichž zkrácené odpovědi přinášíme.
3. CÍRKEV, KTERÁ NEVYDÁVÁ SVĚDECTVÍ, JE POUHÝM DÝMEM
Poslední otázku položil 27letý Dario a týkala se smyslu života a víry. Dario pracuje
jako ošetřovatel paliativní péče a často se setkává s lidským utrpením a smrtí a klade si
otázku: „Jak je možné, že Bůh, který je velký a dobrý, dopouští ve světě tolik nespravedlnosti?“ Dále uvedl, že Církev, nositelka Božího Slova na zemi, působí stále odtažitěji a
uzavírá se do svých rituálů, zatímco mládež potřebuje její věrné svědectví, doprovázení a
naslouchání. Připomněl také časté skandály, které Církvi ubírají na věrohodnosti. Jak se
v tom všem zorientovat?
Také Dario položil ožehavou otázku a několikrát zopakoval „proč“. „Ne však na všechna ´proč´ existuje odpověď. Například proč trpí děti?,“ uvedl papež a dodal, že jedině v pohledu na Krista ukřižovaného a Jeho Matku můžeme vytušit cestu, abychom v srdci pocítili něco jako odpověď.
Svatý otec reagoval na Dariovu připomínku, že někdy se může zdát církev vzdálenou
a uzavřenou do svých rituálů: „Jsou to silná slova, týkají se nás všech a zvláštním způsobem pak pastýřů a zasvěcených osob… Mladým již nestačí jen pokyny shora. Potřebují důkazy a upřímná svědectví, která je budou provázet a naslouchat jejich pochybnostem. On
žádá od nás všech, pastýřů a věřících, doprovázení, naslouchání a vydávání svědectví.“
Je proto důležité naučit se naslouchat utrpení, problémům a umět se ztišit. A někdy není
možné dát odpověď slovy, ale jen svědectvím. „Kde není svědectví, nepůsobí Duch Svatý,“ řekl Svatý otec, který se dále zamyslel, co to znamená „být křesťanem“. Není potřeba
přesvědčovat druhé slovy, ale svými skutky, začít žít jako křesťané, aby se ostatní ptali
nás, proč tak žijeme.
Je potřeba každý den vycházet ze sebe a Ježíš nás této cestě učí, cestě svědectví. „Formální církev, která nevydává svědectví, skandalizuje. Církev, která je uzavřena do sebe a nevychází ze sebe, pohoršuje,“ reagoval dále papež František na Dariova slova. „Klerikalismus
se netýká pouze kněží, ale je to jednání, které se dotýká náš všech: klerikalismus je zvráceností církve,“ pokračoval papež a vyzval, aby si každý sám za sebe položil otázku: „Když říkám ´církev nevydává svědectví´, můžu to říci i o sobě? Vydávám já svědectví? Může každý
z nás kritizovat toho či onoho kněze či biskupa nebo křesťana, není-li schopen sám vycházet
ze sebe a vydávat svědectví? Drazí mladí – a toto je poslední věc, kterou řeknu – Ježíšovo poselství, Církev, která nevydává svědectví je pouhým dýmem.“
(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 26. srpna: Jakubovice 885; Písařov 813; Domov důchodců sv. Zdislavy
229; Moravský Karlov – pouť 4.200 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Vitalij Molokov
POUTNÍ MŠE SVATÁ bude slavena na MLÝNICKÉM DVOŘE v neděli 9. září v 10.00
hodin.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 26. srpna: Klášterec 1.300; Jedlí 1.800; Svébohov 2.300 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
V sobotu 8. září oslavíme 300 let od vysvěcení kaple sv. Fabiána a Šebestiána v Drozdově.
Mši svatou, při které budou také požehnány dva obrazy andělů od malířky
MgA. Kateřiny Miler, budou slavit otcové P. Władysław Mach SDS a Lev
Eliáš Cap.
Po mši svaté bude možnost zakoupit si zmenšené kopie těchto obrazů. Mše
svatá bude slavena také v neděli 9. září v 8.00 hod., celebruje P. František
Eliáš.

		

OSLAVY OBCE SVÉBOHOV
V roce, kdy slavíme 100 let Československa vás v sobotu
8. září 2018 zveme na sjezd rodáků a přátel obce.
Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 13.00
hod.;
14.00 hod. žehnání opraveného kříže na křižovatce, vysazení lípy, odhalení památníku padlým.
Od 14.30 hod. kulturní program za obecním domem.
Otevřená veřejnosti bude také kaple Československé církve evangelické; obecním domě výstava zápisů z kronik,
fotografie obce a obrazů Jana Pecháčka; na hřišti ukázka
vojenských vozidel a hasičské techniky, pro děti skákací hrad a trampolína; budově staré školy výstava o letci
Arnoštu Valentovi, prezentace činnosti spolků v obci; základní a mateřské škole bude den otevřených dveří.
Zvou pořadatelé

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 26. srpna: Tatenice (farní den) 2.500 + dar 500 Kč; Hoštejn 1.450; Kosov
480 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy i průběhu FARNÍHO DNE a také těm, kteří
pomáhali při následném úklidu. Všem, kteří přispěli k příjemnému prožití farního odpoledne.
P. Jaroslav Přibyl
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POUŤ V BRNÍČKU V NEDĚLI 9. 9. 2018
Narození Panny Marie oslavíme mší svatou ve filiálním kostele v Brníčku v 9.30 hodin.
Z toho důvodu mše svatá ve farním kostele nebude.
MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI A TICHÁ ADORACE před prvním pátkem bude: ve
středu od 16.30 hod. v Leštině, ve čtvrtek od 17.00 hod. v Chromči a v pátek od 16.00 hodin v Postřelmově.
P. Vladimír Jahn

Blahopřání

Příští neděli 9. září oslaví 85. narozeniny paní Růžena Slouková
ze Sudkova.
S velkým poděkování za její dlouholetou starost o sudkovskou kapli jí přejeme hodně zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
P. Vladimír Jahn a farníci

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 26. srpna byla ve Zvoli 4.870 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
		
P. František Eliáš
PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH / PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. V pondělí 10.
září v 18.00 hod. se poprvé sejdu s těmi, kteří chtějí přijmout křest anebo se připravit na
biřmování.
P. František Eliáš
POUŤ NA TURZOVKU se uskuteční v sobotu 15. 9. 2018.
Cena 350 Kč, odjezd v 5.00 hod. z Jestřebí; 5.10 hod. z Valové; 5.15 hod. ze Zvole. Hlásit se
můžete na tel. čísle: 608 311 469.
Na společně prožitou pouť se těší Helena Pěničková

Ohlášky

Lenka Fričerová z Lukavice a Tomáš Babůrek z Příbora si 8. 9. 2018
řeknou své ano v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli.

MARIÁNSKÝ MĚSÍC ŘÍJEN - LA SALETTE.
Po několikaleté odmlce se letos opět vydáme společně
autobusem na mariánské poutní místo La Salette v Savojských Alpách ve Francii. Odjezd ze Zábřeha – Valové bude v neděli 30. září v 15.00 hod., tak abychom se již
v pondělí 1. října po poledni mohli nadechnout čerstvého vzduchu u Panny Marie v La Salette. Návrat plánujeme v pátek do půlnoci. Duchovní program tradičně povede P. Lev Eliáš OFM Cap.
Ubytování a polopenze na La Salette tak jako obvykle,
cena 6.000 Kč. Přihlášky u paní Lexmanové na faře v Zábřeze (tel. 731 626 509).
Rozpis bohoslužeb a další informace najdete na www.farnostzvole.cz
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 26. srpna: Loštice 2.476; Moravičany 1.492 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

 K nemocným přijdeme se sv. přijímáním ve čtvrtek dopoledne.
 Žehnání aktovek s prosbou Veni Sante do nového školního roku bude v neděli 9. září.
 Na farní pouť k Panně Marii Pomocné (Maria Hilf) do Zlatých Hor vás zveme v sobotu 20. 10. 2018.
 Setkání farní rady bude na faře v Moravičanech ve čtvrtek 13. 9. v 18.50 hod. a v Lošticích ve středu 19. 9. v 18.50 hod.
LOŠTICE
 Brigáda na pastorační místnosti je každé úterý od 14 hod.
 Přihlášky k výuce náboženství v příštím školním najdete na stolku. Náboženství podle
odevzdaných přihlášek rozdělíme do skupin. Vyučování bývá v úterý nebo ve středu. Přihlášky odevzdejte na faře v Lošticích.
MORAVIČANY
Zveme vás na farní den. Rezervujte si čas a přijďte v sobotu 8.
9. od 14.00 hod. na faru v Moravičanech. Hospodyňky prosím, aby donesly něco sladkého.
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
V MORAVIČANECH
Posvěcení pamětní desky, která bude připomínat významné kněze P. Josefa Nováka
a P. Josefa Olejníka bude v neděli 21. 10. v 11.00 hod.
Pamětní desku posvětí Jeho excelence emeritní biskup Josef Hrdlička

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 26. srpna: Štíty 1.890; Horní Studénky 1.100; Cotkytle 415 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
 Ve čtvrtek 6. září v 10 hod. bude slavena mše svatá v domově důchodců ve Štítech.
 V pátek 7. září v 17.00 hod. bude adorace a svátost smíření, mše svatá v 18.00 hod.
HORNÍ STUDÉNKY
 Ve čtvrtek 6. září v 18 hod. bude mše svatá s pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Žehnání aktovek bude v neděli 9. září při nedělních mších svatých:
ve Štítech v 9 hod., v Horních Studénkách v 7.30 hod. a v Cotkytli v 11 hod.
NÁBOŽENSTVÍ ve školním roce 2018/2019. Prosíme rodiče, kteří mají zájem o výuku
náboženství svých dětí, včetně prvňáků, které se bude vyučovat ve Štítech a v Horních Studénkách, aby si vyzvedli přihlášky v kostele ve Štítech, v Horních Studénkách a v Cotkytli.
Vyplněné přihlášky vhoďte do schránky na faře.
P. Jacek Brończyk
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Sbírka z hodové neděle 26. srpna byla v Zábřeze 17.053 Kč.
DARY: na potřeby farnosti 500; na Proglas 1.500; na „dárek“ pro arcibiskupa 2.189 Kč. 		
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
DARY NA LEPRU: 27. září 2018 byla z Rovenska předána částka 2.000 Kč.
Dárcům Pán Bůh zaplať.
Marie Zíková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO POZŮSTALÉ. „Proč odešel tak
brzy? Jak to teď bez ní zvládnu? K čemu teď tady jsem? Nikdo si nedovede představit jak mi je….“ Pokud cítíte, že se se svými pocity,
bolestmi, zármutkem potřebujete podělit, ulevit si, zavzpomínat, nabízíme vám prostor a čas ke sdílení ve čtvrtek 13. 9. 2018 od 16 hodin
(Charita Zábřeh, Žižkova 15). Setkáním provází zkušené poradkyně
pro pozůstalé. Více informací vám podá jedna z nich: Bc. Ludmila
Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441
KLUB O PÁTÉ – SOREHA – sociální rehabilitace pro lidi s duševním
onemocněním vás zve ve čtvrtek 13. 9. 2018 od 15 do 17 hod. k setkání na téma: „Sociopatie versus psychopatie“. Lektorkou bude Mgr. Petra Tošnerová.
Akce je realizována s přispěním nadačního fondu GSK. Prostřednictvím Klubu o páté nabízíme veřejnosti místo k setkání, s možností diskuze nad zajímavými tématy z oblasti specifik duševního onemocnění.
Setkáním provází odborník na výše uvedené téma. Budeme rádi, když
se rozhodnete přijít a poslechnout si zajímavé informace o rozdílu mezi sociopatií a psychopatií. Na setkání s vámi na adrese Žižkova 15, Zábřeh se těší tým pracovníků služby.
Bližší informace podá: Simona Drlíková, tel: 735 764 444, mail. socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz
ZÁBŘEŽSKÝ SEDMIBOJ – 3. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
V pátek 21. 9. 2018 pořádá Klub důchodců města Zábřeh „Zábřežský sedmiboj“, aneb
3. sportovní hry seniorů. Akce proběhne od 13.00 hod. na hřišti Základní školy, Školská
11 v Zábřehu. Zúčastnit se může každý senior města Zábřeh i pozvaní senioři z okolních
obcí, kteří se nebojí disciplín jako je košíková, jízda na koloběžkách, trakař, hod granátem
apod. Přihlásit se můžete osobně v Klubu důchodců města Zábřeh, Nerudova 7, a to každé úterý od 13.30 do 16.30 hod.
Motto našeho sportování: „Kdo má čas na sportování, nemá čas na stonání“. Srdečně jste
zváni a přijděte soutěžit nebo nás jen povzbudit.
SBÍRKA NA POMOC SESTRÁM ŠEDOVÝM Z HYNČINY potrvá do 15. listopadu.
Sběrací listiny i pokladničky v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, ve všední dny 7.0016.30 hod. Bezhotovostně bankovním převodem na sbírkový účet č. 5577830001/5500
pod variabilním symbolem 14082018.
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.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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