23. 9. 2018
Ročník XXV. číslo 38
25. 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 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

Pán mě udržuje naživu

Žl 54
1: Mdr 2,12a.17-20
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: Jak 3,16 – 4,3
příště Břízovo č. 503

„Kdo přijme jedno
z takových dětí kvůli
mně, mne přijímá;
a kdo mne přijme,
nepřijímá mne, ale toho,
který mě poslal.“

Mk 9,37
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Ev. Mk 9,30-37

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 27. září
Památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Pátek 28. září
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního
patrona českého národa, hlavního patrona
metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje
v 8.30 a v 18.00 hod.
Hody v Nemili a na Skaličce budeme slavit příští neděli 30. 9.
Mše svatá v Nemili v 8.00 na Skaličce v 10.00 hod.
SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK. Jak se v posledních letech stalo tradicí, tak 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 bohaté 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
NA KONCERT O SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA jste zváni v pátek 28. září v 17.00 hod. do
kostela sv. Barbory. Společně zazpívají Gaudium a Mužský sbor Řádu sv. Huberta. Jako
host vystoupí Eliška Hrochová.
NA KONCERTU VYSTOUPÍ PĚVECKÝ SBOR Z BRÉM
Na výjimečný zážitek se mohou těšit nejen příznivci duchovní hudby a
sborového zpěvu. V pondělí 1. října od 19.00 hodin vystoupí v kostele sv.
Bartoloměje olomoucký smíšený pěvecký sbor Collegium vocale, který se
představí spolu s vynikajícím německým tělesem Bremer Kantorei St. Stephani.
Učitelský sbor z Brém patří se svou více než stodvacetipětiletou historií k nejstarším sborům v Německu.
Oba sbory, čítající dohromady stovku zpěváků, si pro zábřežský koncert
připravily atraktivní skladby českých i evropských mistrů duchovní hudby, ukázky z tvorby Františka Xavera Brixiho nebo francouzských skladatelů Camilla Saint-Saëns a Charlese Gounoda. Vstupné na akci je dobrovolné.
PhDr. Zdeněk David
Seminář ŽIVOT V DUCHU podle P. Ernesta Sieverse
Letošní seminář obnovy v Duchu Svatém začíná ve čtvrtek 4. 10. 2018 adorací po dětské
mši v 18.45 hod. 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. Přihlašujte se prosím do pátku 28. 9. 2018.
Za přípravný tým Vlaďka Václavková a otec Radek Maláč
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Zveme vás na jednodenní duchovní obnovu INSPIRACE PAPEŽE FRANTIŠKA PRO
RODINY s P. Janem Balíkem, která proběhne v Zábřeze v sobotu 13. 10. 2018.
Začneme v 9.00 mší svatou v kostele sv. Bartoloměje, další program bude probíhat na Devítce, předpokládané ukončení kolem 15.00 hod.
Přihlašujte se nejpozději do 8.10. na email: karla.hrochova@seznam.cz nebo na tel. 605
917 519. Při přihlášení si můžete objednat oběd: hovězí polévku a řízek s bramborovým
salátem za 110 Kč.
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 víkendu je 2.800 Kč za víkend a manželský pár. Přihlašovat se můžete na mailu petra@probezdetne.cz.
Více informací na webu www.probezdetne.cz

Ohlášky
V sobotu 29. září v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
přijmou svátost manželství
Zdeněk Šlésinger ze Zábřeha a Marie Dvořáková z Bratrušova
a
v sobotu 6. října v kostele sv. Barbory v Zábřeze
přijmou svátost manželství

Radek Duda z Hulína a Anna Sittová ze Zábřeha
Přejeme Boží požehnání
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY. Zveme ministranty (i nové zájemce o ministrování)
k pravidelným ministrantským schůzkám, které budou probíhat jednou za čtrnáct dní
v sobotu. Termíny schůzek jsou vyvěšeny na ministrantské nástěnce v sakristii.
Marek Hackenberger
EKUMENICKÉ SETKÁNÍ. V úterý 2. října v 18.30 hod. se sejdeme v kostele sv. Barbory,
abychom společně poděkovali za letošní úrodu.
P. Radek Maláč
EUCHARITISKÁ HODINA. Pro ty, kteří v našich farnostech tvoří
společenství adorátorů „Eucharistická hodina“ napsal arcibiskup Jan
Graubner pomůcku k rozjímání „Bdění u Božího hrobu“. Knížečku si
můžete vyzvednout v Zábřeze v sakristii kostela nebo na faře.
FARNÍ KNIHOVNA. Od minulé neděle 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.
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 SLAVNOST SV. VÁCLAVA
Farníci v Leštině oslaví svého patrona sv. Václava poutní mší svatou v kapli v Leštině v neděli 30. září v 8.00 hodin.
Mše svatá ve farním kostele v Lesnici proto nebude.
Mše svatá v neděli 30. září bude v Postřelmově mimořádně v 9.30 hodin.
 Farníci v Hrabišíně oslaví svého patrona sv. archanděla Michaela poutní mší svatou
v kapli v Hrabišíně v neděli 30. září v 16.30 hodin.
 Farníci v Sudkově oslaví na sv. Václava hody, mše sv. v kapli v Sudkově bude v neděli
30. září v 11.00 hodin. Proto bude v Chromči mše svatá s nedělní platností v sobotu 29.
září v 18.00 hodin.
 Slavnost sv. Václava oslavíme v Lesnici ve čtvrtek 27. září v 17 hod. v Chromči v 18.30
a v Postřelmově v pátek 28. září v 18.00 hodin.
P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 16. září na opravy: Klášterec 3.100; Jedlí 3.800 + dar na kostel 2.000; Svébohov 5.800 + dar na opravy 2.500 Kč.
Všem štědrým 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 „Podzimní drakiádu“, která se koná tuto neděli 23. září
2018 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 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 v 8.00 hod. ze Zábřeha – Valové. Dále bude autobus pokračovat po trase:
Rovensko, Svébohov, Jedlí a Červená Voda. Cena za dopravu 250 Kč, vstupné 200 Kč.
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.
Slavnostní mši svatou v 18.00 hod. celebruje kardinál Mons. Dominik Duka.
Po mši svaté bude ve 20.00 hod. ohňostroj a po jeho skončení odjezd domů.
Hlásit se můžete u paní Šanovcové na tel. 732 307 218 nebo 583 412 138.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA. Ve Václavově oslavíme patrona kaple v pátek 28. září při mši
svaté v 10.00 hod.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 16. září: Mohelnice 8.297; Úsov 610 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
SETKÁNÍ SENIORŮ. V úterý 25. září ve 14.00 hod. na faře začíná po prázdninách pravidelné setkání seniorů.
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Z Mohelnické farní kroniky – P. Stanislav Peroutka LP 1992
Kostel sv. Stanislava
15. března poprvé zvonily dva opravené zvony kostela sv. Stanislava.
Opravu provedl pan Karel Frank.
Velikonoce
Velikonoční liturgii doprovodil zpěvy chrámový sbor vedený MVDr.
Vítem Tichým. Zpíval Velikonoční
mši Fr. Šimíčka. Při obřadech na Bílou sobotu byla pokřtěna osmnáctiletá Petra Špundová. Velikonoční počasí je studené se sněhovými
přeháňkami.
Oprava farního kostela
Byla vymalována sakristie, je vybavena novým nábytkem. Počátkem března bylo započato s opravou stěn vnitřku kostela v kapli sv. Kříže. Bylo postaveno lešení a seškrabává se
stará malba.
Od 23. dubna se konají bohoslužby v kostele sv. Stanislava. Začalo se se stavbou lešení v
hlavní lodi farního kostela. Celý květen a červen se škrabe stará malba, po vápenném nátěru se dělá nová malba. Práce se dělají svépomocí, brigádnicky. Při škrabání hodně pomohli ministranti: Jirka a Martin Bartoš, Petr a Filip Kapl, Mirek Vahalík a Karel Volf. Svůj
díl práce odvedl i otec Stanislav.
Pan Kapl Vladimír čistí náhrobní kameny a právě odkrytý vchod do původní sakristie.
V presbytáři zůstávají ukázky starých maleb.
Bonským šindelem je pokryta střecha Getsemanské zahrady u kostela.
V kapli sv. Kříže jsou z pilířů sundáni andělé, jsou značně zchátralí. Předpokládá se, že
oprava jednoho bude stát 20.000 Kč, přesto je část andělů opravena a vrácena na pilíře.
Restaurátor pan Procházka provádí opravy a restauraci pozadí oltářů v kapli sv. Kříže a
v hlavní lodi. Jsou provedeny i opravy soch.
Od 23. srpna se konají bohoslužby opět ve farním kostele.
Pokračování příště.
H. Bartoš
***
POZVÁNKA DO DUBICKA NA KONCERT. Farnost, KPH a obec Dubicko vás srdečně
zvou v neděli 30. září ve 14.30 hod. do kostela Povýšení svatého Kříže v Dubicku na koncert PERLY DUCHOVNÍ HUDBY.
Účinkují: Jana Stehr – soprán, Alfred Stehr – varhany. Vstupné je dobrovolné.
L+M Kolčavovi
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 16. září: Loštice 2.349; Moravičany 6.357 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ. Prosíme rodiče, aby co nejdříve vypsali přihlášky k výuce náboženství svých dětí a případně ohlásili, pokud se dítě nemůže, z důvodu jiných činností,
účastnit výuky (úterý, středa).
OBNOVA MISIÍ. Od středy 28. 11. do neděle 2. 12. se bude konat v našich farnostech obnova misií. Po roku oprášíme naše misijní předsevzetí a znovu bude možnost načerpání
nových duchovních sil. Za vyprošení Božích milostí při obnově misií se budeme po každé
mši sv. modlit k sv. Vincenci.
LOŠTICE
 Brigáda na pastorační místnosti (betonování vstupních
schodů a rampy) je v úterý od 14.00 a v sobotu od 9.30
hod.
 Úklid a zdobení kostela je každý pátek od 9.00 hod.
 O svátku sv. Václava 28. září ve 14.00 hod. bude výroční
mše svatá u kaple sv. Václava v Obectově za živé a zemřelé
obyvatele Obectova
 Od soboty 6. října se mše svaté vracejí do penzionu Třebůvky.
MORAVIČANY
 Ve čtvrtek 27. září v 18.00 hod., na svátek sv. Vincence,
zakladatele Misijní Společnosti, bude v Moravičanech celebrovat mši sv. P. Jozef Noga CM.
 Zveme na varhanní koncert „Perly duchovní hudby“ Jany
a Alfreda Stehr do kostela sv. Jiří v Moravičanech v neděli
30. září v 17.00 hod. Vstupné dobrovolné. Více informací
na plakátcích.
 DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KLUKY. P. Ján Jakubovič
CM organizuje na faře v Moravičanech duchovní obnovu
pro kluky od 16 do 22 let. Bude probíhat od 12. do 14. října 2018. Začíná v pátek večer v 19.00 hod. a skončí v neděli ráno po mši svaté. Příspěvek na ubytování a stravu je
200 Kč. Zájemci ať se hlásí na tel. 604 296 423.
BLAHOPŘEJEME K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
K oslavě 90. narozenin přejeme panu Jaromíru Homolákovi
z Moravičan hodně zdraví, životní pohodu, radost z každého dne,
Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
farníci z Moravičan, Doubravice a Mitrovic
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FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 16. září byla ve Zvoli 4.260 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
Příští neděli 30. září bude ve Zvoli sbírka na opravy.
P. František Eliáš

 O Slavnosti sv. Václava v pátek 28. září budou v Lukavici hody. Mše svatá začíná
v 8.00 hod. Ve Zvoli bude mše svatá v 18.00 hod.
 V sobotu 29. září o svátku sv. Michaela, Gabriela a Rafaela bude mše svatá ve Zvoli
v 8.30 hod.
MALETÍN – PUTOVÁNÍ DO HYNČINY. Tuto neděli 23. září v 15.00 hod. se zase po
čase sejdeme při mši svaté v kostele sv. Stanislava v Hynčině.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky na opravy z neděle 16. září: Štíty 3.020; Horní Studénky 5.080; Cotkytle 1.595 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
 LETOŠNÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH OSLAVÍME 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.
Vícemístná auta jsou už zaplněna, je možné přibrat ještě dva zájemce do osobního auta.
Přibližná cena jízdného 50 Kč.
Pěší poutníci vyjdou od kostela v Horních Studénkách v 8.00 hod.
Přijďte s poutníky nebo přijeďte do Králík oslavit svátek sv. Václava, poděkovat Panně Marii za Boží ochranu a pomoc farníkům.
P. Jacek Brończyk
***
Arcibiskupství olomoucké zve na slavnostní zahájení výstavy Jana Jemelky ŘEČ BAREV, které se uskuteční v pondělí 24. 9. 2018 v 18.00 hod. v Arcibiskupském paláci. Výstava potrvá do 31. 10. 2018. www.arcibiskupskypalac.cz.
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Sbírka z neděle 16. září byla v Zábřeze 11.709 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB - ZÁBŘEH
Zveme pečující na informační seminář, kde získají mnoho rad
v oblasti péče o blízkého, informace k zajištění financí na péči i
přehled toho, jaké jiné služby lze využít. Nabízíme také podporu odborníků a především prostor a možnost si popovídat. Seminář proběhne v úterý 25. 9. 2018 od 14 hod. ve společenské
místnosti DPS Zábřeh (Nerudova 7). Pokud vás problematika
zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou k vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.
MŠE ZA CHARITU. Ve čtvrtek 27. 9. na svátek zakladatele charitního díla sv. Vincence
z Pauly poděkujeme v kostele sv. Barbory (ve 14.30 hodin) za všechny zaměstnance, klienty, rodinné příslušníky, dobrovolníky a příznivce Charity. Ke společnému slavení mše
svaté zveme srdečně i vás.
***
V pondělí 1. října od 17.00 proběhne v kině RETRO členská schůze KDU-ČSL, na kterou
jsou zváni všichni zájemci o komunální politiku ve městě Zábřeze.
RNDr. František John
***
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 16. září: Tatenice 1.410; Hoštejn na sestry Šedovy 8.500; Kosov 650; Lubník 920 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 SLAVNOST SV. VÁCLAVA oslavíme při mši svaté: v Hoštejně ve čtvrtek 27. září
v 18.00 hod.; v Lubníku v pátek 28. září v 7.20 hod.; v Tatenici v pátek 28. září v 8.40 hod.
 POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM V KRASÍKOVĚ prožijeme v neděli 30. září, mše
svatá ve 14.30 hod.

Ohlášky
V sobotu 13. října si v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici
navzájem udělí svátost manželství
Martin Kolísek z Tatenice a Zdena Smejkalová ze Zábřeha
Blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání
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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