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26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím,
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci;
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali
o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 19 Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
1: Nm 11,25-29
2: Jak 5,1-6
Ev: Mk 9,38-43.45.47-48
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příští neděli Břízovo č. 503
Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji!
Je pro tebe lépe,
abys vešel do života bez ruky,
než abys přišel s oběma rukama
do pekla, do neuhasitelného ohně.
Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji!
Je pro tebe lépe,
abys vešel do života bez nohy,
než abys byl s oběma nohama
uvržen do pekla.
Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho!
Lépe, abys vešel
do Božího království jednooký,
než abys byl s oběma
očima uvržen do pekla,
kde jejich červ nehyne
a oheň nehasne.“

Z evangelia Mk 9, 47-48

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 2. října
Středa 4. října
Čtvrtek 5. října
Sobota

7. října

Památka svatých andělů strážných
Památka sv. Františka z Assisi
Památka sv. Faustýny Kowalské, mše svatá
v Zábřeze v 9.40 hod.
Památka Panny Marie Růžencové

POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ. Tuto neděli, 1. října
bude slavena v Pivoníně mše svatá ke svátku Panny Marie
Růžencové ve 14.30 hod. Pěší pouť od zábřežské fary začíná
ve 13 hod.Všichni jste srdečně zváni.
P. Pavel Kaška
 V Maletíně u sv. Mikuláše se sejdeme ke slavení mše svaté
v neděli 1. října v 15 hod.
P. František Eliáš
INFORMACE PRO MINISTRANTY:
 Výlet na kolech – v neděli 1.října, směr Pivonín, Drozdov, odjezd od fary ve
13.30 hod. Podmínka konání akce: dobré počasí. Podmínka účasti: kolo v dobrém
technickém stavu. Další informace jsou na ministrantské nástěnce.

 Od soboty 7. října začnou pravidelné ministrantské schůzky mladších ministrantů
– každou sobotu v 8 hodin na faře. V případě, že schůzka některou sobotu nebude,
bude o tom informace na ministrantské nástěnce v sakristii.
Marek Hackenberger

 V pátek 6. října můžete v kostele sv. Bartoloměje, jako každý první pátek v měsíci. přijmout svátost smíření od 15.30 hod.
P. František Eliáš
 Sobota 7. října, den památky Panny Marie Růžencové, bude
hlavním dnem konference fatimského apoštolátu ČR v Koclířově.
Ze Zábřeha bude vypraven autobus, odjezd v 8.30 z Valové, cena
120 Kč. Přihlášky u paní Korgerové, tel: 583 414 512 do pondělí
2. října 2006.
Program si můžete prohlédnout ve farním kostele na nástěnce.
 Rytmická schola od svatého Bartoloměje doprovodí liturgii večerní mše svaté,
tentokrát druhou neděli v měsíci, 8. října.
Radomír Friedl
 Farní knihovna poskytuje své služby každou neděli dopoledne od 8 hod. (po
skončení ranní mše svaté).
Ing. Pavlů
 PŘÍBĚHY ZE SKLA. Výstavu Anny Srovnalové a Marie Badalové ve
věži kostela sv. Bartoloměje můžete navštívit až do konce listopadu. Pravidelně se zvoníky každou neděli po 8 hod., individuální návštěvu si můžete
domluvit s Petrem Krňávkem na čísle 731 044 840.
redakce

Smíšený chrámový pěvecký sbor při kostele sv. Bartoloměje
v Zábřeze hledá nové zpěváky a zpěvačky.
Zkoušíme jednou týdně v úterý 17.15 - 18.30 hod. na zábřežské
faře (nebo na ZUŠ, je to hned vedle) a zaměřujeme se na duchovní skladby a písně všech období. Rádi bychom zpívali širší repertoár, a proto se těšíme na nové členy (především mužské hlasy), kteří se
chtějí společně s námi věnovat hudebnímu umění a dělat radost sobě i ostatním.
„Kdo zpívá dvakrát se modlí.“
Těšíme se na Vás sbormistři: MgA. Karol Ozorovský a Mgr. Lenka Ozorovská
Děkuji všem za modlitby, které jsem tolik potřebovala za zdar mé reoperace a k postupnému uzdravování. Také děkuji všem, kteří mi přinesli do nemocnice i domů Pána Ježíše a také těm, kteří mne navštívili. S radostí a vděčností v srdci Vám
všem vyprošuji Boží požehnání.
Anna Lazebníčková
FARNOST SVÉBOHOV
 Středa 4. října, den památky sv. Františka z Assisi, je adoračním dnem farnosti Svébohov. Možnost adorace bude od
7 hod. do 17.30 hod.
Po slavnostním vystavení Nejsvětější svátosti můžete v dopoledních hodinách a odpoledne od 16.30 hod. přijmout svátost
smíření. Mše svatá bude v 17.30 hod.
 V neděli 22. října vás svébohovská schola zve na zájezd
do Hranic na Moravě. Program v Hranicích začne mší svatou
v 10 hod. s P. Pavlem Hödlem. Navštívíme zbrašovské aragonitové jeskyně. Na zpáteční cestě bude zastávka v novém působišti otce Josefa
Opluštila ve Velké Bystřici. Cena 250 Kč, předpokládaný odjezd 7 – 7.30 hod. Hlásit se můžete na tel. 731 626 503.
Josef Hroch
NEJENOM K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU: „ÚSPĚŠNÍ A NEÚSPĚŠNÍ“
Úspěšní lidé se nepřestávají učit aneb najít si vlastní parketu. V psychoterapii
vždy znovu doporučujeme, aby si lidé hledali „pole působnosti“, které by mohli přiměřeně svým talentům a sklonům - „obdělávat“, aby pak mohli svážet žeň.
Mnozí neúspěšní lidé jsou totiž někdy líní a liknaví, štítí se námahy a nasazení;
nebo jednoduše věří, že nemají k ničemu talent.
Úspěšní lidé se nikdy nepřestávají učit. Stanou-li se v něčem „mistry“, v následující věci se opět stávají „učedníky“.
Neúspěšní lidé žádají jistotu „na beton”. Lidé, kteří se považují za neúspěšné,
bývají často poznamenáni značnou duševní a sociální nepohyblivostí. Na změny
svého okolí reagují pozdě nebo vůbec. Neustále se opožďují za svou dobou. Svoji
neměnnost (či strnulost) dokonce považují za charakterovou přednost: „To jsem
ještě nikdy jinak nedělal ...“ „S těmito novými metodami nechci nic mít...“ ...
(Podle K.E. Buchmanna)

SBÍRKA Z NEDĚLE 24. září: Zábřeh 10.390; Jedlí 2.000; Klášterec 1.250; Svébohov 1.600; Vyšehoří 580 Kč. Dary Zábřeh: na Haiti 1.200, na opravy 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
HUDEBNÍ FESTIVAL
pod záštitou Arcibiskupství olomouckého 2006 v našich farnostech v měsíci říjnu
PROF. ŠTĚPÁN RAK – kytara, JAN MATĚJ RAK – kytara
9.10. v 17 hod. Obecní dům Svébohov
Lubomír Havlák – housle, Irena Herajnová – housle, Jan Jíša – viola, Jitka Vlašánková – violoncello
16.10. v 16.30 hod. ZŠ Lukavice, 16.10. v 18.30 hod. Obecní úřad Zvole
18.10. v 19 hod. kostel Povýšení Svatého Kříže Dubicko
V sobotu 21.10.2006 v 10.15 hodin bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner celebrovat Svatohubertskou poutní mši
svatou na Svatém Hostýně.
Návštěvníci se vedle duchovního programu mohou těšit na
Trubače OMS Přerov, kteří nejprve v 10 hod. zatroubí lovecké signály a následně spolu se smíšeným sborem COLLEGIUM VOCALE doprovodí pontiﬁkální mši svatou skladbami
Petra Vacka a Josefa Selementa.
V sobotu 23. září se zástupci pastoračních rad našeho děkanátu
zúčastnili DIECÉZNÍ POUTĚ DO ZLÍNA. Pouť jsme začali mší
svatou v 10 hod. za účasti všech přítomných kněží diecéze. Po polední přestávce od 13 do 16 hod. byl program sestavený z příspěvků jednotlivých děkanátů. Ministranti měli připravený vlastní program v rámci diecézní ministrantské poutě.
Otec arcibiskup na závěr vyhlásil pro pastorační a ekonomické rady diecéze úkol
na příští rok. Vyšel z hodnocení předešlých let a přeje si, abychom se v příštím
roce soustředili na vzdělávání ve farnostech, získaní nových aktivních křesťanů
pro společné aktivity farností a péči o děti, aby starší generace nezůstala v kostele
sama. Příští diecézní pouť v roce 2007 bude věnována zprávám
děkanátů a farností o tom, jak se tyto cíle daří plnit.
Za poutníky Dana Opravilová
APOŠTOLÁT BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. V kostelích si můžete vzít už třetí číslo časopisu zaměřeného na šíření úcty k Božímu milosrdenství. Z obsahu Vám nabízíme články: poslání
a spiritualita sestry Faustýny, korunka k BM, a třetí pokračování života sv. Faustýny.
redakce
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
Změny bohoslužeb tuto neděli 1. října:
 v Postřelmově je mše svatá v 8 hod.
 v Leštině oslavíme sv. Václava v 9.30 hod.
 v Hrabišíně je poutní mše svatá ke sv. archandělovi Michaelovi
v 11 hod.
 a v Sudkově oslavíme výročí posvěcení kostela při mši svaté
v 11 hod.
P. Vladimír Jahn
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Přijměte pozvání k adoraci před Nejsvětější svátostí a ke
svátosti smíření. V Leštině ve středu 4. října bude od 16 hod. možnost tiché adorace před Nejsvětější svátostí a možnost přijetí svátostí smíření - zakončena mší
svatou. V Chromči ve čtvrtek 5. října od 16.30 hod. a v Postřelmově o prvním pátku v měsíci, 6. října od 16 hod. taktéž.
MARIÁNSKÁ SOBOTA. První sobotu v měsíci říjnu 7. 10. bude ve farním kostele
v Postřelmově v 8 hod. mariánská pobožnost a mše svatá ke cti Panny Marie.
POUŤ KE SV. FRANTIŠKOVI. Ve Strupšíně, v kapli zasvěcené sv. Františkovi,
oslavíme patrocinium v sobotu 7.10. mší svatou v 11 hod.
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 24. září: Štíty 2.500; Horní Studénky 1.000; Cotkytle 1.110 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 24. září: Hoštejn 1.380; Kosov 940; Lubník 570; Tatenice 1.160 Kč.
„Pán Bůh zaplať“. P. Jaroslav Přibyl
 V neděli 1. října ve 14 hod. jste srdečně zváni na pouť k Andělům strážným do
kaple v Krasíkově.
 V neděli 8. října v kostele sv. Anny v Hoštejně, při mši svaté v 10 hod.,
požehná Mons. Josef Hrdlička symboly obce Hoštejn (znak a prapor). Všechny srdečně zveme.
P. Jaroslav Přibyl
ZPRÁVY Z FARNOSTI ZVOLE:
Sbírka z neděle 24. září: 3.040 Kč. Dárcům srdečně děkuji. Ať jim Pán odplatí
svým požehnáním.
P. František Janhuba
V rámci hudebního festivalu, pořádaného pod záštitou Arcibiskupství olomouckého, bude v neděli 22.října v 10.15 hod., v kostele Neposkrvněného početí Panny Marie ve Zvoli, koncert mše svaté W.A. Mozarta v podání ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO SBORU BRNO.

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
ŘÍJEN vKatolickém domě vZábřehu
2. 10.
3. 10.
4. 10.
4. 10.
5. 10.
7. 10.
9. 10.
10. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
20. 10.
20. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.
26. 10.
27. 10.
28. 10.
30. 10.
31. 10.
31. 10.

Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek Žijeme zdravě?
Beseda o životním stylu.
9.00
REBEKA - kurz drátkování – materiál zajištěn.
Kontakt 731 626 526
16.00
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
Dechovka byla, je a bude! Zájezd na festival v pražské Sazka aréně
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek - příprava burzy. Volný program.
9.00
Eva a Vašek - večer s populárním dvojicí
18.00
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
Posezení u cimbálu
14.00
CIMBÁLOVKA STRÝCA AHMEDA zahraje ke zpěvu, dobré pohodě a burčáku.
Veřejná schůze KDU-ČSL
17.00
Výchova k bezkonﬂiktnímu vztahu dítě - společnost. Veronika Floriánová 17.00
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Hello, Dolly Zájezd do MD Olomouc na premiéru známého muzikálu. 17.00
Přihlášky na 583412108, nebo 731465717
Taneční pro starší a pokročilé
18.00
Popelka Nazaretská - dílo Václava Renče v podání souboru SVĚTÝLKO.
14.30
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek Beseda s pracovnicemi Fondu ohrožených dětí.
9.00
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
19.00
Taneční pro starší a pokročilé
18.00
TŘEBOŇSKÝ KAPR - přátelské posezení s nabídkou rybích specialit.
14.00
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek Příprava na večer světlušek
9.00
Jak vést kroniku - seminář s PhDr. Hanou Jarmarovou nejen pro kronikáře 17.00

PODZIMNÍ BURZA
dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček
Pondělí
16. 10.
Příjem zboží
Úterý
17. 10.
Prodej zboží
Středa
18. 10.
Výdej zboží

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

13.30 – 19.00
13.30 – 18.00
17.00 – 18.00

NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME:
3. 11. - VEČER SVĚTLUŠEK - lampiónový průvod pro rodiče a děti
11. 11. - MRTVÝ PŘIŠEL NA NÁVŠTĚVU - premiéra krimikomedie v podání herců
Divadélka na okraji
18. 11. - SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI - beneﬁční akce Řádu sv.
26. 11. - SETKÁNÍ DECHOVEK A JEJICH

