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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

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých

Žl 116
1: Iz 50,5-9a
Ordinárium: latinské č. 509

2: Jak 2,14-18
příště Olejníkovo č. 502

„Kdo chce jít za mnou, ať zapře
sám sebe, vezme svůj kříž
a následuje mě!
Neboť kdo by chtěl svůj život
zachránit, ztratí ho, kdo však svůj
život pro mě a pro evangelium
ztratí, zachrání si ho.“
Mk 8,34-35
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Ev. Mk 8,27-35

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 19. září
sv. Januária
Čtvrtek 20. září
Památka sv. Ondřeje Kim Taegona
Pátek 21. září
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
VÝSTAVA POD ŠIRÝM NEBEM. Ve čtvrtek 20. září v 18.00 hod. se v Zábřeze na nám.
Osvobození před městským úřadem uskuteční vernisáž putovní výstavy Paměť národa
Olomouckého kraje. Výstavu připravilo občanské sdružení Post Bellum. Venkovní expozice zachycuje příběhy 15 osobností, jejichž cesty se střetly s dramatickými momenty z války
i období komunismu. V Zábřeze budeme moci vidět panely s fotografiemi a vyprávěním
pamětníků do 9. října, poté se výstava přesune do Prostějova.
RNDr. František John
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 19. září. Mši
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. Radek Maláč
SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK. Tak, jak se v posledních letech stalo tradicí, i v letošním roce přicházíme s dobrou zprávou pro všechny hospodyňky – v pátek
28. září nemusíte vařit. Na tento sváteční den totiž připravujeme tradiční akci nazvanou SVATOVÁCLAVSKÝ
BRAMBORÁK a kromě „chuťovky“, podle které je akce
nazvána, vám nabídneme i bohaté „bramborové“ menu.
Připraven rovněž bude burčák a hojnost bohatého občerstvení všeho druhu. Od 12 hodin pak příjemné melodie k poslechu i tanci zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA, bude připravena oblíbená tombola……zkrátka a dobře
PŘIJĎTE POBEJT.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
FARNÍ KNIHOVNA. Od této neděle (16. září) je znovu zprovozněna farní knihovna
v Zábřeze, a to každé pondělí od 9.00 do 9.30 hod., a v pátek od 17.00 do 18.00 hod. Pro
čtenáře máme k dispozici asi 3.000 titulů kvalitní literatury.
Zapůjčení zdarma.
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. Přihlašujte se, prosím, do pátku 28. září. 		
		
Za přípravný tým Vlaďka Václavková a otec Radek Maláč
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY. Zveme ministranty (i nové zájemce o ministrování)
k pravidelným ministrantským schůzkám, které budou probíhat v sobotu, jednou za čtrnáct dní v sobotu. První schůzka bude 22. 9., začátek v 8 hodin na faře. Termíny schůzek
jsou vyvěšeny také na ministrantské nástěnce v sakristii.
Marek Hackenberger
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POUŤ RODIČŮ, KTEŘÍ PŘIŠLI O DÍTĚ
Zveme všechny rodiče, prarodiče, tety a strýce, kterým do života
vstoupila ztráta miminka na společnou pouť. Čeká nás společná křížová cesta rodičů, kteří přišli o dítě, koncert, sdílení neformální i řízené, prostor pro rozhovor s knězem či psychologem, společný výlet a možnost přiložit ruku k dílu dobré věci. Pouť proběhne 22.–23.
září v klášteře v Králíkách. K rozhovorům budou k dispozici psycholožka Mgr. Darina Fialová, sestra Gabriela Gorčáková a P. Miloš Pachr. Pouť organizuje Perinatální hospic Dítě v srdci. Více informací je
možné najít na webových stránkách www.ditevsrdci.cz
„Myslíme si, že smrt dítěte (třebaže žilo pouze pár týdnů v těle matky)
je v naší společnosti tabu. Rodiče o svých dětech, které odešly, často mluvit nechtějí, a když
chtějí, často není s kým...“ říkají organizátoři Petra a Šimon Kolčavovi.
Strava a ubytování v klášteře za oba dny je 520 Kč na jednu osobu.
Přihlášky posílejte na email petra@ditevsrdci.cz.
VÍKEND PRO BEZDĚTNÉ MANŽELE
Přáli byste si miminko, ale již delší dobu se vám nedaří otěhotnět? Napadají vás různé otázky
ohledně vašeho budoucího života, když vlastně nevíte, jestli jednou budete mít vlastní děti?
Je tím ovlivněn také váš duchovní život? Možnost mluvit s někým, kdo opravdu „rozumí”,
přináší úlevu a hojí rány.
Víkend pro bezdětné manžele se uskuteční 12. - 14. 10. 2018 v Poutním domě na Hoře
Matky Boží v Králíkách. Lektorem bude Mgr. Tereza Musilová, psychoterapeutka ze společnosti FERTI, z. ú., která pečuje o lidi, kteří trpí nedobrovolnou bezdětností. K duchovnímu rozhovoru bude k dispozici P. Miloš Kolovratník. Cena je 2.800 Kč za víkend a manželský pár. Přihlašovat se můžete na mailu petra@probezdetne.cz.
Více informací na webu www.probezdetne.cz
SVATÁ ZEMĚ – PLÁN POUTÍ NA PŘÍŠTÍ ROK
Na jarní prázdniny příštího roku připravuje cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. ve spolupráci s farnostmi Loštice, Velké Losiny a Zvole poutní zájezdy
vhodné také pro pedagogy a studenty:
8. 3. – 16. 3. 2019 Svatá země s Petrou (Jordánsko)
– duchovní doprovod P. Kristian Libant
9. 3. – 16. 3. 2019 Svatá země – duchovní doprovod P. Milan Palkovič a František Eliáš
Další termín pak počítá s návratem před Květnou nedělí:
5. 4. – 13. 4. 2019 – duchovní doprovod P. František Eliáš
V termínu 22. 1. – 27. 1. 2019 opět připravujeme relaxační pobyt ve slovenských lázních PODHÁJSKA.
S ohledem na včasné zabezpečení jednotlivých poutních zájezdů, již nyní přijímáme závazné přihlášky.
		
Za AWER TOUR s.r.o. Zábřeh, Lenka Hamplová, 731 626 506
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POZVÁNÍ MATEŘSKÉHO A RODINNÉHO CENTRA HNÍZDO
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 je řešit 		
přednáška Mgr. Veroniky Papouškové
26. 9. 17.00 hod. Kurz efektivního rodičovství- první dvouhodinovka v Hnízdě (pouze
pro přihlášené).
Aktuální nabídka. Nabízíme jedno uvolněné místo na KURZU EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, cena 400 Kč za 8 dvouhodinových setkání
pod vedením zkušené lektorky Bc. Marcely Anežky Kořenkové . Bližší
info na tel. 603 891 571.
VEČERNÍ STUDIUM SPIRITUALITY
Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP Olomouc nabízí pokračování kurzu celoživotních vzdělávání – jedenáct setkání v zimním semestru akademického roku
2018/2019, každé úterý od 2. října do 11. prosince od 18.10 hodin v aule CMTF UP,
Univerzitní 22 (2. nadzemní podlaží).
Kurz má za cíl seznámit jednoduchým způsobem se zákonitostmi duchovního života. Definuje, co se rozumí osobností a co nadpřirozeným životem. Hledání prostoru k modlitbě
je podepřeno zkušenostmi klasiků duchovního života. Kurz posluchačům nabízí také základní pilíř pro růst duchovního života – schopnost rozlišování. Přihláška do programu
přes Portál CŽV http://czv.upol.cz/.
Absolventi získají certifikát o absolvování programu; cena semestru 300 Kč.
Další informace: referentka CŽV Mgr. Kristýna Hradilová, e-mail: kristyna. hradilova@
upol.cz, tel. 585 637 174.
PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY OLOMOUC
25. ročník, 20. 9. – 19. 10. 2018.
Více na www.podzimni-festival.cz
PŘIPOMENUTÍ ZVONÍKŮM. V pátek 21. 9. od 18.00 do 18.15 hod. se rozezní zvony
po celé Evropě. Viz FI č. 35 a https://sharingheritage.de/en/ringing-bells-across-europe/
BLAHOPŘÁNÍ
Pan Josef Popelka oslaví 17. září požehnaných 95 roků života.
S poděkováním za všechny dobré skutky pro farnost
se připojujeme k přání jeho velké rodiny a přejeme
ať mu Hospodin, náš Bůh žehná, ať jej chrání a naplní jeho srdce i duši radostí.
ROZLOUČENÍ

V sobotu 15. září jsme se rozloučili s paní Ludmilou Korgerovou.
S opravdovou vděčností vzpomínáme na její obětavou práci pro farnost i v Orlu.
Naše modlitby, prosby a přímluvy ať ji provázejí do Božího království,
se kterým v pozemském životě skutečně počítala.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 9. září: Jakubovice 1.313; Písařov 609; Domov důchodců sv. Zdislavy 420;
Mlýnický Dvůr – pouť 4.081 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
POUŤ KE SV. MATOUŠOVI. V neděli 23. září oslavíme v Červené Vodě pouť. Poutní
mše svatá ke cti sv. Matouše, patrona farnosti bude mimořádně v 9.00 hod. (V Písařově
bude mše svatá v 10.30 hod.)

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 9. září: Klášterec 1.300; Jedlí 1.700; Svébohov 3.800 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SENIOŘI se sejdou v Obecním domě ve Svébohově ve středu 19. 9. v 19.00 hod.
STAVTE DRAKY! Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce
sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na „Podzimní drakiádu“,
která se koná v neděli 23. září 2018 od 14.00 hod. ve Svébohově „Na padělku“.
Letos chceme při hodnocení letových schopností ocenit zvláště draky, které si stavíte
doma. Drakiádu doplní tradiční soutěže i občerstvení.
V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v Obecním domě.
		
Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé
SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI NA KUKSU
Farnost Svébohov zve v sobotu 6. října na Svatohubertské slavnosti na Kuksu. Odjezd autobusu asi v 8.30 hod. ze Zábřeha –
Valové. Dále bude autobus pokračovat po trase: Rovensko, Svébohov, Jedlí a Červená Voda. Cena za dopravu 250 Kč, vstupné
200 Kč. (Časy nástupu budou upřesněny později.)
Něco z bohatého programu slavnosti: zahájení slavnostním průvodem ve 12.00 hod., ukázky vábení, vystoupení trubačů, loveckých
psů, koncert Petry Janů a Ilony Csákové, koncert Elišky Hrochové
a sboru ŘSH.
Slavností mši svatou v 18.00 hod. celebruje kardinál Mons. Dominik Duka.
Hlásit se můžete u paní Šanovcové na tel. 732 307 218 nebo 583 412 138.

Ohlášky
V sobotu 22. září vstoupí do stavu manželského
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově
Lukáš Chamlar ze Svébohova a Mgr. Andrea Jedelská ze Zábřeha
Blahopřejeme a přejeme Boží požehnání
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 9. září: Mohelnice 5.515; Úsov 1.482; Studená Loučka 376 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
 MODLITBY CHVAL. V kostele sv. Stanislava v Mohelnici opět zazní chvály v podání
mladé chválové skupiny. Kdy? V sobotu 22. září. V kolik? V 17.00 hodin. Poté bude sloužena mše svatá. Jste srdečně zváni.
 SETKÁNÍ SENIORŮ
V úterý 25. září ve 14.00 hod. na faře začíná po prázdninách pravidelné setkání seniorů. 		
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 9. září: Tatenice 1.910; Hoštejn 1.700; Kosov 900; Lubník 730 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Ve farnosti Hoštejn bude tato nedělní sbírka věnovaná na pomoc sestrám Šedovým
z Hynčiny.
 BIŘMOVANCI se sejdou v Tatenici na faře tuto neděli 16. září od 15.30 hod.
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na tatenické faře také tuto neděli 16. září v 18 hod.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 9. září: Štíty 2.050; Horní Studénky 1.180; Cotkytle 1.465 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
 SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ. V sobotu 22. září bude 1. schůzka přípravy na sv. biřmování
v 18.15 hod. na faře ve Štítech. Připravovat se může každý, kdo má do října 2019 14 let. Využijte této možnosti a vyzvedněte si přihlášky v kostele a vyplněné odevzdejte na 1.schůzce na faře.
 LETOŠNÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH BUDE V PÁTEK
28. 9. 2018. Mši svatou budeme slavit v 16.30 hod.
Odjezd bude v 15.30 hod. z parkoviště před farou ve Štítech. Do jednoho auta se vejde 8,
do druhého 5 poutníků.
Zájemci o dopravu, zapište se prosím do seznamu. Jedno auto je rezervováno, v případě
většího počtu poutníků, zarezervujeme druhé, vícemístné auto. Přibližná cena jízdného
50 Kč.
Pěší poutníci vyjdou z Horních Studének
v 8.00 hod. od kostela.
Přijďte nebo přijeďte oslavit
svátek sv. Václava, poděkovat
Panně Marii za Boží ochranu
a pomoc farníkům.
P. Jacek Brończyk
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POUŤ KE CTI SV. MATOUŠE. Farnost Postřelmov oslaví svého patrona sv. Matouše v neděli 23. září.
Mše svatá bude v 8.00 a v 11.00 hodin, svátostné požehnání v 15.30 hodin.
Nedělní mše svatá v Chromči bude v sobotu v 18.00 hodin.
V Sudkově tuto sobotu mše svatá slavena nebude.
P. Vladimír Jahn

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 9. září byla ve Zvoli 6.010 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

SETKÁNÍ NEPOKŘTĚNÝCH A BIŘMOVANCŮ. Minulé pondělí jsme se prvně sešli
s dospělými, kteří jsou v kontaktu se zvolskou farností. Někteří z nich uvažují o křtu, někteří o biřmování. Minulé setkání bylo příjemné a zajímavé. Domluvili jsme se, že se budeme dále scházet a zveme do společenství další nové tváře, ať už o křtu, případně biřmování uvažují, nebo si třeba pouze chtějí popovídat o tématech církve, na která zatím nemají odpověď. Sejdeme se v pondělí 17. září v 17.30 hod. na faře ve Zvoli. P. František Eliáš
MALETÍN. Tuto neděli 16. září v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše
v Maletíně. Příští neděli 23. září v 15.00 hod. se zase po čase sejdeme při mši svaté v kostele sv. Stanislava v Hynčině.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 9. září: Loštice 3.926; Moravičany 2.014 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

LOŠTICE
 Setkání farní rady bude na faře v Lošticích ve středu 19. 9. v 18.50 hod.
 Zveme děti z příměstského tábora a jejich rodiče na „po táborové“ opékání, které bude
v neděli 23. 9. v 18.00 hod. na farním dvoře.
 O svátku sv. Václava 28. září ve 14.00 hod. bude výroční mše svatá u kaple sv. Václava
v Obectově.
MORAVIČANY
 V sobotu 22. září ve 14.00 hod. vás zveme do věže kostela sv. Jiří v Moravičanech na
koncert Slávka Janouška a Luboše Vondráka, The Addams Sisters a A.M.Úlet. Rezervace
na tel. 605 420 038, vstupné 200 Kč.
 V sobotu 22. září v 15.30 hod. se v rámci setkání dětí a vedoucích farního stanování uskuteční slavnostní otevření veřejné venkovní knihovničky sv. Cyrila a Metoděje.
Všichni jste srdečně zváni.
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Sbírka z neděle 9. září byla v Zábřeze 10.242 Kč.
Dary na potřeby farnosti 500; k narozeninám arcibiskupa 1.407 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
Výstava „CESTA“. V prostorách Kina Retro bude 18. září zahájena výstava, která vznikla
v Tvůrčím ateliéru sociální rehabilitace SOREHA pod vedením Aleny Voráčové. Vernisáž
výtvarných prací klientů sociální rehabilitace Soreha – lidí s duševním onemocněním, začne v 17.00 hodin.
O hudební program se postarají žáci zábřežské ZUŠ společně s paní učitelkou Veronikou
Kolářovou.
KLUB PEČUJÍCÍCH – pozvání na svépomocnou skupinu.
Zveme vás ve středu 19. 9. od 16 hodin do sídla pečovatelské
služby (Zábřeh, Valová 290/9) na setkání pečujících, kde si můžete s lidmi, kteří se stejně jako vy starají o svého blízkého popovídat, vypovídat se, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit,
povzbudit i načerpat síly. Dopřejte si čas pro sebe.
BABÍ LÉTO S CHARITOU. Srdečně vás zveme v pátek 21. září
od 15.00 hodin před zábřežský kulturní dům na 7. ročník benefiční akce.
Aktéry hudebně-divadelně-pohodového odpoledne budou legendy české folkové scény Slávek Janoušek s Lubošem Vondrákem,
dívčí uskupení The Addams Sisters, poeticky hrající kapela VLNY
a malí divadelníci ze ZŠ Rovensko „Ráčci Roveňáčci“. Můžete se
těšit na novinku v podobě Kavárny Nadějná – občasné mobilní kavárny klientů Charity
Zábřeh a stánky s regionálními specialitami.
Děti se mohou opět těšit na skákací hrad, tvoření, malování na obličej i kolo štěstí.
Výtěžek akce bude věnován na pořízení nafukovacích koupacích van, které pečovatelkám
umožní a usnadní hygienu u klientů upoutaných na lůžko, a bude z něj také podpořena
Domácí hospicová péče. Vstup na akci je zdarma.
***
MISIJNÍ KLUBKO. Začíná září a s ním opět setkávání našeho klubíčka. Letos máme novinku. Rozšiřujeme věkovou skupinu a přivítáme mezi sebe všechny děti cca od 4 do 12 let.
Budeme se scházet stejně jako loni 1x za 14 dní ve čtvrtek od 16 do 17 hod. v Hnízdě. Začínáme 20. září. Bližší informace na nástěnce v kostele. Tomáš a Lucie Velzlovi, 736170118
Arcidiecézní charita Olomouc vypisuje výběrové řízení na pozici:
ŘEDITEL/ ŘEDITELKA CHARITY OLOMOUC
Bližší informace: http://www.acho.charita.cz/volna-mista/vpacho/
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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