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24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština
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
Žl 51

Vstanu a půjdu k svému Otci

1: Ex 32,7-11.13-14

2: 1 Tim 1,12-17

Ordinárium: latinské č. 509; příště Olejníkovo č. 502

… I vstal a šel k svému otci.
Když ještě byl daleko,
otec ho spatřil a hnut
lítostí běžel k němu,
objal ho a políbil.
Tak dokáže milovat jen Bůh
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Ev. Lk 15,1-10

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 16. září – památka sv. Ludmily, mučednice
Čtvrtek 19. září – sv. Januária, biskupa a mučedníka
Pátek 20. září – památka sv. Ondřeje Kim Taegona, Pavla Chong Hasanga a druhů
Sobota 21. září – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2019
Modleme se za bohaté plody pastorační cesty papeže Františka do Afriky a za požehnání pro nově jmenované kardinály.
Mosambik, Madagaskar a Mauricius jsou tři africké země, které papež v září navštívil. Tři záměry, které papež s touto cestou
spojuje: mírové soužití na kontinentu, který je zmítán válečnými konflikty, péče o životní prostředí, které je v Africe ničeno nadnárodními firmami, a prohlubování kultury setkávání.
Mezi nově jmenovanými kardinály se nachází také česká stopa.
Jezuita P. Michael Czerny SJ, podsekretář oddělení pro migranty na Úřadu pro integrální lidský rozvoj, se narodil v roce 1946 v Brně. Jako dvouletý chlapec
emigroval spolu s rodiči do Kanady. Vzpomíná i na své české kořeny
KONCERT DĚTSKÉHO SBORU „JITRO“
POD VEDENÍM JIŘÍHO SKOPALA
Na koncert dětského sboru JITRO z Hradce Králové pod vedením
Jiřího Skopala jste zváni do kostela sv. Barbory tuto neděli 15. září
v 18.00 hod. Vstupné dobrovolné.

KATOLICKÝ DŮM
POZVÁNÍ NA OPERETU „NEJLÍP JE U NÁS“. Šlágry:
Mládí nevybouřené, Tvé vlasy kvetou, maminko, či Nejlíp
je u nás vtipně začleněné do příběhu o tom, jak se z Kanady vrátí emigrant, o kterém si všichni myslí jak je bohatý
a ono je to úplně jinak, zpracovala pod režijním vedením
Františka Pelcla Jednota divadelních ochotníků z Loštic.
Operetní bestseller plný lidového humoru a známých písniček představí loštičtí ochotníci v neděli 22. září v Katolickém domě. Vstupné 75 Kč, začátek v 18.00 hodin.
Spolek Metoděj vzkazuje - v sobotu 28. září není nutné vařit, stačí vzít své nejbližší a přijít
do Katolického domu. Na tento den totiž připravuje tradiční akci nazvanou SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK a kromě „chuťovky“, podle které je akce nazvána, bude od 12
hodin nabízet i bohaté „bramborové“ menu. Chybět tradičně nebude burčák, bohatá tombola a příjemné melodie v podání dvojice Vašek a Pepa.
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE – Hnízdo
Vážení a milí, srdečně zveme na duchovní obnovu pro manžele se salesiánem P. Josefem Glogarem, která proběhne 21. 9. od 9.00 do 16.00 hod. v
klubovně Hnízda Mateřského a rodinného centra Zábřeh, na Masarykově
náměstí 7. Společné setkání zakončíme mší svatou.
Na oběd objednáme společně (pro zájemce) pizzu. Neváhejte a hlaste se,
povzbuzení není nikdy dost.
Irena Švédová, tel. 603 891 571
MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY. První schůzka proběhne v sobotu 21. 9. na faře v Zábřehu. Začátek v 8 hodin. Zváni jsou i noví zájemci o ministrování. Rozpis termínů schůzek
je v sakristii na nástěnce (zpravidla 1 x za 14 dní).
Marek Hackenberger
VÝZVA KE ZVONĚNÍ ZVONŮ 21. ZÁŘÍ V 18.00–18.15 HODIN
Evropské zvony se rozezní 21. 9. 2019 v 18 hod. na oslavu Mezinárodního dne míru. Tento den proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která
má za cíl v jeden okamžik rozeznít zvony v celé Evropě.
V BARBORCE VYSTOUPÍ KYTAROVÝ VIRTUÓZ LUBOMÍR BRABEC
Novou sezonu hudebního cyklu Bravo zahájí v kostele sv. Barbory v neděli 22. září
v 16.00 hod. recitál Lubomíra Brabce, jednoho z nejvýznamnějších koncertních kytaristů současnosti, který už po
desetiletí s klasickou kytarou dobývá úspěchy na nejvýznamnějších pódiích doma i ve světě. Brabec je držitelem několika
Zlatých desek, v roce 2013 obdržel od firmy Supraphon Diamantovou desku za půl milionu prodaných nosičů. Jako první hudebník na světě uskutečnil v roce 1997 koncert na šestém světadílu, v Antarktidě. Na zábřežském recitálu představí
skladby autorů z období renesance či baroka, ale i autorů století minulého, většinou ve vlastních úpravách. Z vlastních skladeb
uvede kompozici Fantazia na „Góralu, Czy ci nie žal?“, která byla
napsána jako pocta ke svatořečení sv. Jana Pavla II. Vstupenku na
koncert světoznámého kytaristy lze v předprodeji pořídit za příznivých 150 Kč, držitelé
karty Bravo mají slevu 50 Kč, děti vstup zdarma.
CHARITA ZÁBŘEH NABÍZÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA A PŘIJME DO SLUŽBY
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY na následující pozice:
 zdravotní sestru domácí zdravotní a případně i hospicové péče;
 pracovníka pro koordinaci a administraci stávajících projektů v oblasti sociálních služeb podpořených z ESF ČR;
 řidiče pro dopravu materiálu a přepravu osob na Zábřežsku a Mohelnicku (u tohoto pracovního místa je podmínkou zdravotní postižení zájemce, protože půjde o zaměstnání v dceřiné sociální firmě REPARTO Zábřeh s.r.o.). Bližší informace o obsazovaných pracovních
místech najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz
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Papež František o naději
Když se mluví o naději, můžeme být nakloněni rozumět jí podle běžného chápání, tedy jako vztahu k něčemu krásnému, co
si přejeme, ale co se může uskutečnit či nikoli. Mít naději znamená toužit po tomto uskutečnění. Říká se například: „Doufám, že zítra bude hezké počasí!“ Víme však, že na druhý den se
počasí může pokazit. Křesťanská naděje není taková. Křesťanská naděje je očekávání něčeho, co již bylo uskutečněno; tedy
jako dveře, které tam jsou, a já doufám, že k nim dojdu. Co
mám dělat? Kráčet k těmto dveřím! Jsem si jist, že ke dveřím
dojdu. Taková je křesťanská naděje, totiž mít jistotu, že jsem na
cestě k něčemu, co existuje, a nikoli něčemu, o čem si přeji, aby
existovalo. Toto je křesťanská naděje, totiž očekávání toho, co již bylo uskutečněno a jistě
se pro každého z nás uskuteční.
Generální audience, 1. 2. 2017

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 8. září: Písařov 1.372; Jakubovice 649; domov důchodců 298; Mlýnický
Dvůr - pouť 2.488 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 8. září: Loštice 3.111+ na potřeby farnosti 1.500; Moravičany 1.762 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Přihlášky do náboženství jsou na stolku v kostele. Vyplněné vraťte co nejdříve na faru
v Lošticích, nebo do sakristie kostela.
SETKÁNÍ FARNÍ RADY bude v Lošticích ve středu 18. 9. a v Moravičanech ve čtvrtek
19. 9. v obou případech po večerní mši svaté v 18.45 hod. na faře.
O víkendu 21.- 22. 9. bude v Moravičanech na faře potáborové setkání dětí a animátorů účastníků farního tábora. Více informací u vedoucí tábora Terezky Horníčkové.
POUŤ DO NERATOVA. Srdečně zveme 12. října všechny, nejenom farníky na pouť do Neratova v Orlických horách. Kostel
Nanebevzetí Panny Marie byl na konci 2. světové války značně
poškozen a komunisty určen k demolici. V dnes již zrekonstruovaném kostele budeme mít mši sv. v 10.00 hod., po ní průvodní slovo a prohlídku areálu včetně věže, pivovaru a zahradnictví.
V Bartošovicích navštívíme chráněné dílny a na zpáteční cestě se zastavíme na Hoře Matky Boží v Králíkách. V 15.30 hod.
zde bude prohlídka krypty, kaple Svatých schodů a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Zájemci ať se zapíší do seznamu vzadu v kostele. Odjezd autobusu
bude před 8.00 hod. a návrat kolem 17.30 hod.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

V úterý 24. září ve 14.00 hod. je pravidelné setkání seniorů v Mohelnici na faře
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
MOHELNICKÝ BETLÉM má nové podium. Vyrobil ho stolář, pan Daniel Prucek z Mohelnice. Vše připravujeme k tomu, aby mohl být betlém přístupný celoročně.

Ohlášky
Dá-li Pán,

Jana Pivničková a Michal Hopják

vykročí na společnou cestu životem dne 21. září 2019 v 10.30 hod.
v kostele sv. Máří Magdaleny ve Studené Loučce.
Další „Chvály“ budou, dá-li Pán, v Mohelnici v neděli 29. 9. Přesný čas bude upřesněn.
POUTĚ DO ŘÍMA A IZRAELE. Rádi bychom putovali do Říma 11-13/11/2019 (30 let
od svatořečení sv. Anežky České). Doprava: autobusem, cena 5.900 Kč. Více informací u
otce Petra.
Plánujeme pouť do Izraele… 27/3 do 4/4/2020 (celkem 9 dní). Pouť pro nás zajišťuje CK
Awertour. Více informací u otce Petra.
Více informací na www.farnostmohelnice.cz

Z Mohelnické farní kroniky, Stanislav Peroutka LP 1998

Od první neděle postní dochází ke změně ve způsobu podávání
eucharistie: do úst, na ruku, při slavnostní mši svaté pod obojí, to
je máčením Těla Páně v Krvi Páně.
V Mohelnici je podáváno svaté přijímání od Velikonoc pod obojí.
Při nedělní mši svaté se používá kadidlo.
1. svaté přijímání – 14. června přistupuje k 1. svatému přijímání
5 dětí – tři chlapci a dvě dívky. Za rok 1997 bylo podáno 17 tisíc
svatých přijímání.
Opravy kostela sv. Stanislava – oprava trámů věže pod křížem a nátěr obou věží, je provedena horolezci z Postřelmova. Presbytář kostela je stažen pěti lany, z nichž každé stahuje zdivo silou 5 tun. Stažení má zamezit praskání zdiva. Na náklady 180 tisíc Kč přispívá
památkový úřad Šumperk částkou 80 tisíc Kč.
Farní kostel – horolezci dělají odvětrávací okénko pod hřebenem střechy. Jsou obnoveny
zábrany proti holubům.
Vyšehorky – na svátek Všech svatých posvětil světící olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička dva nové zvony pro místní kostel. Zvony jsou pořízeny z darů dvou občanů Líšnice.
Mírov – 26. července posvětil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner novou křížovou
cestu v kostele ve věznici Mírov. Zúčastnili se někteří žijící vězni z 50 let a ministr spravedlnosti paní Parkanová, která významně přispěla na pořízení křížové cesty.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 8. září Klášterec 1.400; Svébohov 2.200; Jedlí 1.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE. Tuto neděli 15. 9. 2019 ve 14.30 hod. bude požehnán obnovený kříž
v Rakovcích u Svébohova. Drobné občerstvení zajištěno.
DRAKIÁDA. Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce sportu,
pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na „Podzimní drakiádu“, která se
koná v neděli 22. září 2019 od 14.00 hod ve Svébohově „Na padělku“.
Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé
Ke kapličce Panny Marie La Salettské půjdeme ve čtvrtek 19. září po mši svaté, která začíná v 18.00 hod.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 22. 9. oslaví obec Postřelmov svého patrona sv. Matouše.
Poutní mše svatá bude v 8.00 a v 11.00 hodin, svátostné požehnání bude v 15.30 hodin.
Nedělní mše sv. v Chromči bude v sobotu v 18.00 hodin. Nedělní mše sv. v Sudkově tentokrát nebude.
V neděli 15. září 2019 oslaví 75. narozeniny
paní Zdeňka Mynářová 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  TATENICE
Sbírky z neděle 8. září: Tatenice 1.250; Lubník 830; Hoštejn 1.600; Kosov 900 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 22. září v18.00 hod.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 8. září: Štíty 1.845; Cotkytle 330; Horní Studénky 1.150 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - tuto neděli 15. 9. od 14.00 hod.
LETOŠNÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH bude v sobotu 28. 9. 2019.
Mši sv. budeme slavit v 17 hod. Odjezd bude předběžně v 16 hod z parkoviště před farou
ve Štítech. Máme objednaná dvě vícemístná auta. Zájemci o dopravu, zapište se prosím do
seznamu vzadu v kostele. Přibližná cena jízdného je 50 Kč. Pěší poutníci vyjdou z Horních
Studének v 8 hod. od kostela. Přijďte nebo přijeďte oslavit svátek sv. Václava, poděkovat
Panně Marii za Boží ochranu a pomoc farníkům.
P. Jacek Brończyk
V pátek 20. 9. v 16.00 hod. bude ve Štítech další schůzka k přípravě na biřmování.
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FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 8. září byla sbírka ve výši 5.730 Kč; dary na obnovu kříže na věži kostela
9.500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Schránka v báni kostela vydala několik zajímavostí. Jednou z nich je fotografie stavitele současného zvolského
kostela architekta Karla Biefela.
Karl Biefel se narodil roku 1819 a původně působil jako arcibiskupský stavitel na Hukvaldech, a od roku 1846
ve stavební kanceláři olomouckého
arcibiskupa Bedřicha z Fürstenbergu). Dobře zachovalá fotografie je
o to cennější, že je dokladem zdařilých začátků fotografování vůbec. Je
to možná jediná dochovaná fotografie tohoto stavitele, která do báně byla vložena v létě
roku 1864. Na rubu fotografie je zápis, který se čtenáři mohou pokusit rozluštit. Karl Biefel zemřel v roce 1899.
V PÁTEK 20. ZÁŘÍ PŘI MŠI SVATÉ V 17.30 HOD. BUDOU PŘIJATI
DO KATECHUMENÁTU ZÁJEMCI O KŘEST Z ŘAD DOSPĚLÝCH.
Provázejme je svou modlitbou!
MALETÍN
Tuto neděli 15. 9. v obvyklém čase v 15.00 hod. zvu, zvláště děti na pouť ke svatému Mikuláši. Obvykle si připomínáme svatého Mikuláše v adventu 6. prosince. To je ale
v Maletíně obvykle sníh a v kostele zima. Proto nabízím dětem a rodinám pouť dětí ke svatému Mikuláši, kterému je zasvěcen farní kostel už v září, kdy bývá ještě pěkně a v kostele
příjemně. Kdo připutuje, zažije malé překvapení.
P. František Eliáš
PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA V MALETÍNĚ
Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa v Maletíně, můžete si ho objednat (k odebrání na podzim i na jaře). Dřevo bude zpracováno dle
vašich požadavků na pile v Postřelmůvku. Konečná cena u trámů bude do 5.000 Kč za m3 a
desek za 3.500m3.
František Eliáš 731 626 500
***
CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA v Olomouci pořádá pro zájemce
z řad veřejnosti STUDIUM SPIRITUALITY
Každé úterý večer od 15. 10. do 10. 12. 2019 od 17.35 hod. v aule CMTF UP, Univerzitní
22 (2. nadzemní podlaží).
Podmínky přijetí uchazeče do programu
Přihláška do programu přes Portál CŽV: http://czv.upol. cz/, délka a cena: jeden semestr,
300 Kč. Další informace: referentka CŽV Mgr. Edita Lukášová, e-mail: edita.lukasova@
upol.cz, tel. 585637 174.
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TUTO NEDĚLI JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU
Sbírky z neděle 8. září 2019: Zábřeh 13.646; Rovensko 7. září 573 a 8. září hody 2.170 Kč.
Dary Zábřeh: na Devítku 670, na potřeby farnosti 2.000, na Maryś Meals 3.852 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
BABÍ LÉTO S CHARITOU
Srdečně vás zveme v pátek 20. září od 15 hodin před zábřežský
kulturní dům na 8. ročník benefiční akce. Vystoupí český zpěvák,
kytarista a skladatel Martin Maxa, folk-rocková kapela A.M.Úlet
a malí divadelníci ze ZŠ Rovensko „Ráčci Roveňáčci“. Opět se
můžete občerstvit v naší KAVÁRNĚ NADĚJNÁ – občasné mobilní kavárně klientů Charity Zábřeh, ve stáncích s regionálními
specialitami a udělat si radost výrobky vytvořenými našimi klienty. Pro děti je přichystán
skákací hrad, tvoření, malování na obličej i kolo štěstí. Výtěžek akce bude (díky velkému
množství sponzorů a firem, které na podporu benefice poskytli svůj finanční dar) věnován na pořízení osobního automobilu pro sociální pracovníky projektu Podpora pečujících osob a sociální rehabilitace SOREHA, kteří denně navštěvují klienty přímo v jejich
domácnostech. Vstup na akci je zdarma, těšíme se na setkání.
POMOZTE NÁM POMÁHAT!
Abychom mohli být potřebným na blízku a naše pomoc měla konkrétní, praktickou a hmatatelnou podobu (jak to po nás chce evangelium), provozuje naše
CHARITA výdejní místa potravinové pomoci, sociální
šatník, sklad použitého nábytku a elektrospotřebičů, apod. Abychom měli čím pomáhat,
sbíráme a shromažďujeme průběžně i v určených akcích dary jednotlivců, firem či supermarketů.
Velmi by nám nyní pomohli ochotní dobrovolníci, kteří propůjčí svůj čas a ruce ke shromažďování zásob pro tyto aktivity v následujících termínech:
 tradiční materiální sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin, hraček, drobných domácích potřeb – ve středu měst Zábřeh a Mohelnice; pátek 18. a sobota 19. 10. 2019 v čase 9-17 hodin (zapojit se lze i jen na určitý den a omezenou dobu)
 sbírka potravin v regionálních (Zábřeh, Šumperk, Mohelnice) supermarketech – sobota 23. 11. 2019 v čase 8-18 hodin (lze se zapojit i jen na půlden 8-13 nebo 13-18 hodin).
Uvítáme a prosíme vás o nabídky, které můžete směřovat na Dobrovolnické centrum DobroDruh: tel: 736 529 295, e-mail: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz

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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