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22. 9. 2019
Ročník XXVI. číslo 38

25. 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 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 

Žl 113 Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého 
1: Am 8,4-7                                            2: 1 Tim 2,1-8                                         Ev. Lk 16,1-13
   

Ordinárium: Olejníkovo č. 502          příště Břízovo č. 503 

Tak často máme rádi kompromis a dnes nám Ježíš říká: Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. 
Podstatou našeho úspěchu jsou správná rozhodnutí. Ježíš nám dnes klade otázku: 
Pro koho se rozhodujeme žít každý den? Jaký je cíl naší snahy o budoucnost?  
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EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI                                                       Lk 16,1-13
 Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého ob-
vinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě slyším? Slož 
účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.’
 Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat neumím, 
žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu zbaven 
správcovství.’ 
Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi mému pá-
novi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, honem si sedni 
a napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik ty jsi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto korců pše-
nice.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil nepoctivého správce, 
že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než syno-
vé světla.
 A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebu-
de – byli přijati do příbytků věčných. 
 Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je 
nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo 
vám svěří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše?
 Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zane-
dbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne.  
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 23. září – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

Sobota 28. září – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, hlavního 
patrona českého národa, hlavního patrona metropo-
litního chrámu a olomoucké arcidiecéze.
Mše svatá v Zábřeze v 8.30 hod. 

Spolek Metoděj vzkazuje - v sobotu 28. září není nut-
né vařit, stačí vzít své nejbližší a přijít do Katolického 
domu. Na tento den totiž připravuje tradiční akci na-
zvanou SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK a kromě 
„chuťovky“, podle které je akce nazvána, bude od 12 ho-
din nabízet i bohaté „bramborové“ menu. Chybět tra-
dičně nebude burčák, bohatá tombola a příjemné melo-
die v podání dvojice Vašek a Pepa.

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY. První  schůzka pro-
běhne v sobotu 21. 9. na faře v Zábřehu. 
Začátek v 8 hodin. Zváni jsou i noví zájemci o ministro-
vání. Rozpis termínů schůzek je v sakristii na nástěnce 
(zpravidla 1 x za 14 dní). 
                                                      Marek Hackenberger
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V BARBORCE VYSTOUPÍ KYTAROVÝ VIRTUÓZ LUBOMÍR BRABEC 
Novou sezonu hudebního cyklu Bravo zahájí v kostele sv. 
Barbory tuto neděli 22. září v 16.00 hod. recitál Lubomíra 
Brabce, jednoho z nejvýznamnějších koncertních kytaristů 
současnosti, který už po desetiletí s klasickou kytarou do-
bývá úspěchy na nejvýznamnějších pódiích doma i ve světě. 
Brabec je držitelem několika Zlatých desek, v roce 2013 ob-
držel od firmy Supraphon Diamantovou desku za půl milio-
nu prodaných nosičů. Jako první hudebník na světě uskuteč-
nil 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 úpra-
vách. 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.  PhDr. Zdeněk David

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 
tuto neděli 22. září v Katolickém domě. Vstupné 75 Kč, začátek v 18.00 hodin.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA VDĚČNOSTI 
Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za pří-
ležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. 
 (Gal 5,13)
 V pondělí 30. září v 18.00 hod. se sejdeme v kostele sv. Barbory 
k připomínce 30 let od sametové revoluce. 
18.00 hod. – zahájení – státní hymna v podání SPS Carmen v hor-
ní části parku naproti kostelu sv. Barbory 

 18.05 hod. – proslov starosty města 
 18.10 hod. – průvod ke kostelu
 18.15 hod. – ekumenická bohoslužba s doprovodem SPS Carmen 
Pořádají Římskokatolická farnost Zábřeh spolu s farním sborem Českobratrské církve evan-
gelické Zábřeh 

HNÍZDO, MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM vás zve: 
24. 9. v 9.30 hod. na přednášku fyzioterapeutky Mgr. Veroniky Pa-
pouškové „Cvičení po porodu a posílení pánevního dna“.
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MARY´S MEALS – BESEDA 9. ŘÍJNA V 17.00 HOD. 
Ve středu 9. října v 17.00 hod. vás zveme do sálu DEVÍTKY na besedu s  Mgr. Kristí-
nou Třeškovou o vizi, poslání a konkrétní pomoci. 
Mary’s Meals poskytuje dětem 
jedno jídlo denně v místě jejich 
vzdělávání s cílem přilákat chro-
nicky chudé děti do školních tříd, 
aby dostávaly vzdělání, které jim 
otevírá cestu z chudoby.
Miliony dětí po celém světě 
dnes kvůli chudobě nechodí do 
školy. Místo vzdělávání pracují 
na polích, žebrají na rozích ulic 
nebo prohledávají odpadky, 
aby přežily. Další miliony dětí 
navštěvují školu tak hladové, 
že nejsou schopny se soustředit a učit se. Ale díky podporovatelům Mary’s Meals více 
než JEDEN A PŮL MILIONU dětí – napříč Afrikou, Asií, Latinskou Amerikou a Karibikem 
- dnes sedí ve školních třídách s plnými žaludky a učí se číst a psát. Tito mladí lidé mohou 
vyrůst v muže a ženy, kteří vyvedou své komunity z chudoby a ukončí jejich závislost na po-
moci. Ve školách, ve kterých je stravování Mary’s Meals poskytováno, je vidět nárůst v zápi-
su, docházce i zlepšování školních výsledků. S 59 miliony dětí, které jsou doposud mimo ško-
lu, a s mnoha dalšími chronicky hladovějícími, je však práce Mary’s Meals teprve na začátku.

POUHÝCH 421 Kč NASYTÍ JEDNO DÍTĚ NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK
Nabízíme možnost dát dar do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje. Případně můžete 
svůj příspěvek zaslat přímo na účet 4410277/0100 (pokud zašlete informaci na e-mail 
info@marysmeals.cz, bude vám poskytnuto potvrzení o přijetí daru) 

Další iniciativou, která se zrodila v Libérii a funguje souběžně s podáváním „Mariina jíd-
la“ je projekt Batůžek. K dnešnímu dni máme na faře už 16 batůžků (a na dalších se pra-
cuje). Velmi děkujeme všem, kteří věnovali čas i peníze a batůžek pro děti připravili. 
Každý dárce batůžku dostává jako malou odměnu knížku – příběh s Mary’s Meals – BOU-
DA, KTERÁ KRMÍ MILION DĚTÍ (ještě máme 9 kusů). Uvádíme pár řádek z této knížky: 
Začali jsme prosit školy, aby prostřednictvím svých žáků sháněly školní tašky naplněné zá-
kladními potřebami, které bychom mohly odeslat do Afriky. Prosba se setkala s naprosto fan-
tastickou odezvou. Učitelům se projekt nesmírně líbil, protože jim nabízel značný prostor 
k výuce o místech, kam tyto dary směřují, a o tamních lidech. Děti se zase při plnění školní 
tašky učily, že i ony samy můžou udělat něco pro své vrstevníky žijící v bídě. „V každém ta-
kovém batůžku je víc věcí, než kolik jich tady obvykle vlastní celá rodina“, poznamenal jed-
nou náš liberijský provozní ředitel. V další vesnické škole jsme mohli žasnout nad vzrušením 
a nespoutanou radostí dětí, které ve třídě otevíraly své nové tašky a nevěřícně si navzájem 
ukazovaly sešity, pastelky, tenisové míčky a trička, všechno to, co dostaly ze vzdálené země, 
od kohosi, koho neznaly…
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OREL JEDNOTA ZÁBŘEH NABÍZÍ TYTO 
PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY:

Florbal pro děti a mládež sobota  9.30 – 11.00   
 tělocvična ZŠ B. Němcové                                                                    Ondřej Stejskal
Stolní tenis – dospělí, mládež středa 18.00 – 20.00  
 Katolický dům Zábřeh                                                   František Kubíček tel. 732 466 218
Stolní tenis – děti a mládež pondělí 18.00 – 20.00  
 Katolický dům Zábřeh                                   František Kubíček tel. 732 466 218
Cvičení ženy pondělí 17.00 – 18.00  
 Katolický dům Zábřeh                                 Laďka Rýznarová tel. 604 113 392

Vážení a milí příznivci České křesťanské akademie, podzimní blok 
přednášek zahájíme v úterý 8. října spolu s doc. RNDr. Petrem Haš-
lerem, Ph.D. na téma Mikroskopem do podivuhodného světa sinic.
Sinice jsou jedny z nejzajímavějších skupin bakterií. Jejich typickou vlast-
ností je schopnost fotosyntézy a produkce kyslíku, jak ji známe u rostlin. 
Díky jejich široké morfologické variabilitě u nich nacházíme druhy s rozlič-

ným uskupením buněk nebo buněčnou strukturou. Determinovat jednotlivé druhy sinic 
není v současné době jednoduché a proces determinace vyžaduje komplexnější znalosti 
z morfologie, ekologie, genetiky nebo biochemie. Sinice jsou většinovou populací vnímány 
jako škodlivé organizmy, které zamořují vody jedovatými toxiny. Na druhou stranu jim 
však vděčíme za řadu jiných vlastností, které využíváme. Nacházíme je prakticky kosmo-
politně od tropických oblastí po území permafrostu. Vyskytují se ve vodách, kde za příz-
nivých podmínek tvoří vodní květy. Nachází se také na souši, kde mohou obývat rozličné 
biotopy včetně lidských obydlí či staveb. Existují druhy, které produkují biotechnologicky 
zajímavé látky. Je pravděpodobné, že jednou je budeme více využívat při produkci biopa-
liv nebo různých potravinových doplňků.    

doc. RNDr. Petr Hašler, Ph.D.
Vystudoval PřF UP v Olomouci - učitelství pro 
SŠ biologie-chemie (1996-2001). Následně zís-
kal doktorát z oboru botanika se zaměřením na 
sinice (2001-2004). Od roku 2004 působí jako 
odborný asistent na Katedře botaniky PřF UP. 
Od roku 2011 je docentem na téže katedře.

Aktuální informace najdete na facebookovém 
profilu: Česká křesťanská akademie, místní 
skupina Zábřeh.
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PAPEŽ FRANTIŠEK: 
POCTIVÁ KRITIKA JE VŽDY OTEVŘENÁ ODPOVĚDI 
Během návratu z pastorační návštěvy Mosambiku, Madagaskaru a Mauricia odpovídal 
papež František na palubě letadla hodinu a půl na otázky novinářů, kteří jej doprováze-
li. Přinášíme odpověď na jednu ze sedmi položených otázek týkající se kritických názorů 
na jeho pontifikát. Ptal se Jeason Drew Horowitz z deníku The New York Times. Publi-
kováno: 12. 9. 2019 

 Během letu do Maputa jste uznal, že jste atakován jed-
ním sektorem americké církve. Je zřejmé, že existují silné 
kritiky některých biskupů a kardinálů, velice kritické jsou 
katolické televize a internetové portály a někteří vaši blíz-
cí spolupracovníci dokonce hovoří o komplotu proti vám. 
Čemu z vašeho pontifikátu tito kritici nerozumějí? A co 
jste z kritik naučil vy? Máte strach ze schismatu v americ-
ké církvi? A pokud ano, co byste v dialogu mohl udělat, 
abyste tomu předešel?
 Papež: „Předně, kritiky vždycky pomáhají, vždycky. Když 
je někdo kritizován, musí hned přistoupit k sebekritice a říci si: je toto pravda anebo 
ne? A do jaké míry? Já vždycky z kritik čerpám užitek. Někdy tě rozčílí... ale užitek 
přinesou. Cestou do Maputa mi jeden z vás dal francouzskou knihu o tom, jak chtějí 
Američané vyměnit papeže. O knize jsem věděl, ale nečetl jsem ji. Kritiky nepocháze-
jí jenom od Američanů, existují tak trochu všude, i v kurii. Ti, kteří je pronášejí, jsou 
poctiví alespoň v tom, že je pronášejí. Nelíbí se mi, když se kritizuje pokoutně. Usmí-
vají se na tebe, že ti ukazují zuby, a potom ti zezadu dají ránu. To je nečestné, nelidské. 
Kritika je stavební prvek. Pokud tvoje kritika není správná, jsi připraven přijmout 
odpověď a vést dialog, diskusi a dobrat se správného bodu. Toto je dynamika pra-
vé kritiky. Avšak kritika „arzenikových pilulek“, jako v tom článku, který jsem dal 
otci Ruedovi, je něco podobného jako hodit kamenem a schovat ruku. To je na nic, 
to nepomáhá. Pomáhá malým uzavřeným skupinkám, které nechtějí slyšet odpo-
věď na kritiku. Hodí kamenem a schovají ruku. Avšak poctivá kritika: »Já si myslím 
to a to«, která je otevřená odpovědi, je konstruktivní a pomáhá. Říci si v souvislosti 
s papežem: »Tento papežův krok se mi nelíbí«, vyslovit kritiku a počkat na odpověď, 
jít za ním, mluvit s ním, napsat článek a požádat o odpověď – to je poctivé, to je láska 
k církvi. Kritizovat a nečekat na odpověď, nevést dialog znamená nemilovat církev a 
následovat nějakou fixní ideu: vyměnit papeže, vytvořit rozkol a co já vím. To je jasné: 
poctivá kritika je alespoň u mne vždycky přijata dobře.
 Za druhé, problém schismatu: v církvi bylo mnoho schismat. Po Prvním vatikán-
ském koncilu, kdy se odhlasovala neomylnost, poměrně velká skupina odešla, odtrhla 
se od církve a založili starokatolíky právě kvůli věrnosti tradici církve. Potom se však 
sami ocitli na jiné stezce a nyní udělují svěcení ženám. Avšak tehdy byli rigidní, násle-
dovali určitou pravověrnost a domnívali se, že koncil pochybil. Jiná skupina odešla bez 
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hlasování, potichoučku; nechtěli hlasovat. To vzniklo na Druhém vatikánském konci-
lu, a nejznámějším vyčleněním je to Lefébvrovo. V církvi vždycky existuje schismatic-
ká volba, vždycky. Je to jedna z variant, kterou Pán lidské svobodě vždycky ponechává. 
Nebojím se schismat. Modlím se, aby k nim nedocházelo, protože ve hře je duchov-
ní zdraví mnoha lidí. Ať je dialog, ať se koriguje, dojde-li k pochybení, avšak schisma 
není křesťanské. Pomysleme na počátky církve: na ariány, gnostiky, monofyzity.
 Potom mne napadá jeden příběh, který jsem párkrát řekl. Byl to Boží lid, který za-
chraňoval před schismaty. Schismatici mají vždycky něco společného: odtrhávají se od 
lidu, od víry Božího lidu. A když se na koncilu v Efezu diskutovalo o Mariině božském 
mateřství, lid – a to je historická danost – stál před vchodem do katedrály, kam přichá-
zeli biskupové na zasedání koncilu. Stáli tam s holemi, které ukazovali a volali: »Mat-
ka Boží! Matka Boží!« jako by říkali: pokud to neřeknete, tak uvidíte... Boží lid vždyc-
ky poopravuje a pomáhá. Schisma je vždycky elitářským odtržením, které provokuje 
ideologie oddělená od věrouky. Ideologie, která je možná správná, ale vniká do věrou-
ky, kterou odtrhává a sama se dočasně stává věroukou. Modlím se tedy, aby nenastala 
schismata, ale nemám strach.“
 „Čím přispět na pomoc?... Tím, co jsem teď řekl: nemít strach. Já na kritiky od-
povídám, to všechno dělám. Možná, že přijde-li někdo s nápadem, co udělat, udělám 
to, abych pomohl... Ale to je jeden z výsledků Druhého Vatikánu, nikoli tohoto pape-
že nebo tamtoho papeže... Například sociální otázky, o kterých mluvím, jsou totožné 
s těmi, o kterých mluvil Jan Pavel II. Jsou stejné. Kopíruji ho. Říkají však: »Papež je pří-
liš komunistický...« Do věrouky vstupují ideologie a když věrouka sklouzne do ideolo-
gií, pak je tam možnost schismatu. A existuje také behaviorální ideologie, to znamená 
primát neutrální (aseptické) morálky nad morálkou Božího lidu. Pastýři musejí vést 
stádce mezi milostí a hříchem, protože taková je evangelní morálka. Avšak takzvaná 
pelagiánská morálka vede k rigiditě, a dnes máme v církvi mnohé školy rigidit, což ne-
jsou schismata, ale pseudoschismatické křesťanské stezky rigidních biskupů a kněží. 
Za tímto postojem stojí problémy, nikoli evangelijní svatost. Proto musíme být umír-
nění vůči lidem, kteří jsou pokoušeni podnikat tyto útoky. Mají problém, a musíme je 
provázet s mírností.“  Zdroj: Vatican News

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 15. září: Klášterec 5.200; Svébohov – na opravy 5.600; Jedlí 4.000 + na 
opravy 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

DRAKIÁDA. Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všech-
ny příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových ka-
tegorií) na „Podzimní drakiádu“, která se koná tuto neděli 22. září 
2019 od 14.00 hod ve Svébohově „Na padělku“.

 Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 15. září: Písařov 805; Jakubovice 430; Domov důchodců sv. Zdislavy 337; 
Moravský Karlov 611; Červená Voda 2.735 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

KURZY ALFA. Od 24. září do 3. prosince 2019 budou probíhat ve farnosti Červená Voda 
vždy v úterý od 18.30 do 21.00 hod. ve Vinárně pod věží. Informace a kontakty: Marie Ku-
bitová tel. 737 869 214 a Marta Víchová tel. 724 042 933. Více na www.kurzyalfa.cz 

LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO

Sbírky z neděle 15. září: Loštice 3.269 a na potřeby farnosti jste přispěli darem 1.000 a 
6.000 Kč; Moravičany 2.040 Kč; Bílá Lhota 979 Kč. 
Začátkem týdne budeme klást v presbytáři nový koberec. Na jeho zaplacení schází zhruba 
10.000 Kč. Dnes je sbírka na potřeby farnosti.
 Pán Bůh ať  odmění vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

  Ve čtvrtek 26. 9. nebude sloužena mše svatá. Jedeme na přivítání relikvií sv. Vincence 
do Bratislavy. 
  V neděli 29. 9. nebude mše v Paloníně, ale zveme vás na výroční mši ke sv. Václavovi 
ke kapličce v Obectově ve 14.30 hod. 
  Náboženství bude bývat v úterý v 13.15 hod. 2-3 ročník děti, které se připravují na 1. 
sv. přijímání. 
  12. října srdečně zveme všechny, nejen farníky na pouť do Neratova a na Horu Matky 
Boží v Králíkách. Předpokládaný odjezd autobusu bude před 7.45 hod. a návrat do 18 hod.
 

Ohlášky před církevním sňatkem
V sobotu 28. 9. v 11 hod. v kostele sv. Prokopa v Lošticích přijmou svátost manželství 

Anička Havlíčková z Loštic a Michal Veselý z Loštic.
V sobotu 5. 10. ve farním kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přijmou svátost manželství 

Aneta Leštinská z Loštic a Martin Stratil z Veselí
Všem vyprošujeme hojnost Božího požehnání do společného života.

Zveme na slavnostní otevření Besedy - komunitního 
centra v Moravičanech. Program bude zahájen již v so-
botu 12. října od 18.00, ovšem slavnostní požehnaní pro-
běhne v neděli 13. října po mši svaté od 9.00. Těšit se 
můžete na prohlídku prostor, přátelské posezení s občer-
stvením, stálou expozice historických fotografií, promí-
tání či živý hudební doprovod. Podrobnější informace 
brzy upřesníme.
Zváni jsou všichni dobrovolníci a podporovatelé z far-
nosti, obce i celá široká veřejnost.
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky: Mohelnice – 8. září 4.759, 15. září 4.881; Úsov 8. září 1.557, 15. září 1.069; Studená 
Loučka 8. září 440, 15. září 405 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

  V úterý 24. 9. ve 14.00 hod. je pravidelné setkání seniorů v Mohelnici na faře.
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová 
  Zveme do Mohelnice na první chvály v tomto školním roce. Pojďte chválit s námi 
v neděli 29. 9. v 16 hodin do kostela sv. Tomáše Becketa.  Faltýnková Danka
  Více informací na www.farnostmohelnice.cz

Z Mohelnické farní kroniky, Stanislav Peroutka LP 1998
Poutě. 17. července – svěcení nového kostela v Luhačovicích; 
19. srpna Svatý Hostýn; 26. srpna – návštěva u bývalého mohel-
nického otce Rudolfa Zubka v Českém Těšíně; 13. září – Střítěž, 
u kapličky s opravenou střechou; 12. října Králíky
Svátek sv. Mikuláše. V neděli odpoledne se sešly děti v kapli sv. 
Kříže farního kostela, kde je navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Děti dostaly drobné dárky. 
Zúčastnily se i děti, které jinak do kostela nechodí. Tradice sv. Mikuláše ožila.
24. října je ve farním kostele uvedeno představení pana Částka o zbourání Mariánské-
ho sloupu v Praze, (za první republiky). Jsou snahy tento sloup znovu postavit.
Advent. 13. prosince se uskutečnil u sv. Tomáše koncert chrámového sboru z Dubicka 
společně se sborem Carmen. Zazpívaly vánoční mši Jana Jakuba Ryby „Hej mistře“. Kon-
cert měl veliký úspěch před zaplněným kostelem.
Tradicí se stává „koledování dětí“ zpěvem, u rozsvíceného vánočního stromu na náměs-
tí v posledním adventním týdnu.
Vánoce. Chrámový sbor zazpíval při bohoslužbách „Českou mši vánoční“ od Hradila a II. 
Vánoční mši Dr. Máchy. Velké pozornosti se opět těšil mohelnický betlém, postavený pa-
nem Nenkovským Pavlem v kapli sv. Anny farního kostela.
V průběhu roku bylo ve farnosti uděleno:
svát. křtů 8, svátostí manželství 5, církevních pohřbů 38 (10 v jiných farnostech).
Pohřební obřady se většinou konají v obřadní síni městského hřbitova za přítomnosti kně-
ze a následně u hrobu. Po pohřbu bývá ve farním kostele zádušní mše svatá za zemřelého. 
Občas bývá pohřeb se mší svatou ve farním kostele, a s průvodem na hřbitov.  Bartoš H.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 15. září: Tatenice 1.500; Lubník 870; Hoštejn 1.600; Kosov 880 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 22. září v18.00 hod. 

Kosovští farníci přejí Aničce Prokopové,
obětavé vrchní květinářce hodně zdraví a Božího požehnání
k narozeninám.
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 POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

  V neděli 29. 9. oslaví farníci v Leštině svého patrona sv. Václava. Mše svatá v kapli 
v Leštině bude v 9.30 hodin. Mše sv. ve farním kostele v Lesnici proto nebude.
  V neděli 29. 9. oslaví farníci v Hrabišíně svého patrona sv. archanděla Michaela. Mše 
svatá v kapli v Hrabišíně bude v 9.30 hodin.
  V neděli 29. 9. slaví farníci v Sudkově hody, mše sv. v kapli bude v 11.00 hod. V Chrom-
či bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 28. 9. v 18.00 hodin.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 15. září: Štíty na revize elektroinstalace 2.900; Cotkytle na revizi elektro-
instalace 1.055; Horní Studénky na opravy 6.250 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ SE SEJDOU:
 ve Štítech ve středu 25. září v 16.30 hod.
 v Horních Studénkách ve čtvrtek 26. září v 16.30 hod.
 v Cotkytli v pondělí 7. října v 18 hod.
 
LETOŠNÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH bude v sobotu 28. 9. 2019. 

Mši sv. budeme slavit v 17 hod. Odjezd 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. Při-
bližná 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 pomoci far-
níkům.                         P. Jacek Brończyk

DEN FARNOSTI - ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
Nedělní poprázdninové setkání na farní zahradě se podařilo. Slunečné počasí nám přá-
lo, zahradou se nesl dětský smích a radost z úžasného divadélka v podání Tomáše Velzela, 
který pobavil nejen děti, ale i dospělé. K dobré náladě přispěla i harmonika, dobré jídlo a 
pití. Velký dík patří tradičně třem rodinám, které  krásné odpoledne připravily a pekař-
kám, které přispěly upečenou dobrotou. Ale děkujeme i těm co nepomohli, i to je pro nás 
do budoucna zkušenost. Eva Pecháčková 

* * *

Ohlášky
5. září přijmou v Bohdíkově svátost manželství

Michal Fričer z Dubicka a Marie Malá z Bohdíkova
Ať jim Pán žehná
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FARNOST  ZVOLE  A  MALETÍN

Ve Zvoli v neděli 15. září byla sbírka ve výši 4.310 Kč; dary na obnovu kříže na věži kostela 
11.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU JITRO
Dětský pěvecký sbor JITRO pod vedením sbormistra pana Jiřího Skopala oslovil publi-
kum vysoce kvalitním projevem souboru a repertoárem od baroka až po současnost, ale 
také proto, že pan Jiří Skopal, jako rodák, zavzpomínal na svá dětská léta a mládí prožité 
ve Zvoli. Velký dík patří celému sboru ale také vděčnému publiku. Po dohodě s panem sta-
rostou Mgr. Radkem Kólem byl výtěžek ve výši 7.070 Kč věnován na obnovu kříže, báně a 
degradovaných nosných dřevěných prvků ve věži farního kostela. 

DALŠÍ ZAJÍMAVOST ZE SCHRÁNKY V BÁNI KOSTELA
Ve schránce bylo ukryto také ně-
kolik mincí, jak tomu bývá, a 
mezi nimi mince vatikánského 
státu. Tato měděná mince v  no-
minální hodnotě PĚT BAIO-
CCHI z roku 1851byla ražena od 
roku 1800 až do roku 1865. Pís-
meno „R“ znamená, že byla ra-
žena v  římské mincovně a nápis 
PIVS. IX. PONT. MAX. ANNO. 
VI. se dá přeložit „Pius IX., nejvyšší pontifex, v šestém roce pontifikátu“ (pontifex, titul 
papeže).
 
MALETÍN
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 zpracová-
no dle vašich požadavků na pile v Postřelmůvku. Konečná cena u trámů bude do 5.000 
Kč/m3 a desek za 3.500 Kč/m3.  František Eliáš 731 626 500

* * *
KURZ symptotermální metody Ligy pár páru začíná 10. 10. 2019 
v 17.30 hod. v Olomouci (sál kurie, Biskupské nám. 2).  Pořádá Centrum 
pro rodinný život. Více informací na www.rodinnyzivot.cz nebo u lekto-
rů L+M Kolčavových (tel.725 861 449) 

PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY OLOMOUC 
V olomouckých kostelích se uskuteční od 22. září do 20. října 2019; řadu koncertů zároveň 
zaznamená televize Noe a Český rozhlas. Podrobný program festivalu, jehož organizáto-
rem je umělecká agentura Ars Viva, je uveden na webu www.podzimni-festival.cz. 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 15. září 2019: Zábřeh – na DEVÍTKU 16.340; Postřelmůvek – hody 1.450; 
Rovensko 518 Kč. Dary Zábřeh: na TV NOE 200 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

MŠE ZA CHARITU 
V pátek 27. 9. na svátek zakladatele charitního díla sv. Vincence z Pauly poděkujeme ve 
14.00 hod. v  kostele sv. Barbory za všechny zaměstnance, klienty, rodinné příslušníky, 
dobrovolníky a příznivce Charity. Ke společnému slavení mše svaté zveme srdečně i vás.

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 pomo-
ci, 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 shro-
mažďování zásob pro tyto aktivity v následujících termínech: 
 tradiční materiální sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin, hraček, drobných domácích po-
třeb – ve středu měst Zábřeh a Mohelnice; pátek 18. a sobota 19. 10. 2019 v čase 9-17 ho-
din (zapojit se lze i jen na určitý den a omezenou dobu) 
 sbírka potravin v regionálních (Zábřeh, Šumperk, Mohelnice) supermarketech – so-
bota 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 Dob-
roDruh: tel: 736 529 295, e-mail: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz

CHARITA ZÁBŘEH NABÍZÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA A PŘIJME DO SLUŽBY 
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY na následující pozice: 
 zdravotní sestru domácí zdravotní a případně i hospicové péče; 
v 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 zájemce zdravotní postižení, protože půjde o zaměstnání 
v dceřinné sociální firmě REPARTO Zábřeh s.r.o.)
Bližší informace o obsazovaných pracovních místech najdou zájemci na webu www.cha-
ritazabreh.cz 


