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29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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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

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré
a v tvých rukou je celý náš život;
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty,
a ať ti sloužíme s upřímným 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
ŽALM 33 Ať

spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství

1: Iz 53,10-11

2: Žid 4,14-16

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příští neděli latinské č. 509

Kříž nemůžeme vyloučit
z dějin ani ze svého života.
Kříž ukazuje, že láska
je silnější než smrt.
Událost na kříži je
pro každého člověka výzvou.
Jakoby se nás Ježíš ptal:
„Co ty uděláš ze své smrti?
Co ty uděláš se svou láskou?“
Ze stolu „Božího slova“

Ev: Mk 10,35-45

Sobota 28. října

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Svátek sv. Šimona a Judy

MISIJNÍ NEDĚLE. Tuto neděli 22. října bude ve všech farnostech sbírka na misie.
Na přání Svatého otce jsou sbírky z Misijní neděle určeny v celé výši na pomoc chudým skrze
schválené projekty Papežského misijního díla šíření víry.
Je to již více než rok a uteklo to jako voda, kdy jsme se naposledy viděli s P. Romanem Musilem v Zábřeze. O další události ze své misijní
farnosti se s námi podělí o misijní neděli 22. října v Zábřeze při mši
svaté v 6.55, 8.30 a také při odpolední besedě, která se uskuteční ve
14.30 hod. v děkanském kostele sv. Bartoloměje.
P. František Eliáš, děkan
 ZMĚNA ČASU. Příští neděli 29. října končí letní čas. V období zimního času se
mění začátek páteční bohoslužby v Zábřeze, která bude začínat v 17.30 hod. a v Rovensku bude začínat mše svatá s nedělní platností v 16.30 hod.
 29. října 2006 v neděli odpoledne v pořadu ČT 1 „Cesty víry“ uveden medailon
o našem dobře známém otci Ludvíku Armbrusterovi, SJ – děkanu Teologické fakulty
UK v Praze.
Ing. Mgr. František Srovnal
 SPRÁVNĚ VEDENÁ KRONIKA. Dobré vedení kroniky, ať už rodinné, spolkové,
farní, či jiné v sobě skrývá nemalá úskalí. S poznatky a zkušenostmi o správném vedení kroniky se s vámi rozdělí pracovnice Státního okresního archivu Šumperk.PhDr.
Hana Jarmarová se svou kolegyní Janou Veberovou. Svou přednášku doplní praktickými ukázkami z kronik okresu Šumperk. Přijďte všichni, kdo se nechcete učit pouze
ze svých chyb, v úterý 31. října v 16 hod. do Katolického domu v Zábřeze.
P. František Eliáš a Josef Klimek

DRUHÝ DUŠIČKOVÝ KONCERT V ZÁBŘEZE
V úterý 31. října o vigilii Slavnosti všech svatých pro nás připravil smíšený studentský sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži „Dušičkový koncert“. Začátek v 18 hod. ve
farním kostele sv. Bartoloměje. Vstupné dobrovolné. redakce
O pěveckých kvalitách sboru AVE vypovídá jeho účast na desítkách koncertů a festivalů v zahraničí. Mimořádným úspěchem sboru je vítězství v mezinárodní soutěži
katedrálních sborů a pěveckých škol ve francouzském městě Saint-Quentin 2000. Vytříbená hlasová kultura je zárukou pravidelné účasti na celonárodní pouti 5. července
na Velehradě.
V červenci 2001 udělila Česká biskupská konference pěveckému sboru AVE pod
uměleckým vedením Františka a Filipa Mackových děkovné uznání, které je pro
všechny i pobídkou k další činnosti. Posledním mimořádným úspěchem sboru je vítězství na mezinárodním festivalu A. Tučapského ve Vyškově v září 2005.V Zábřeze
jsme sbor přivítali již v roce 2003 a loni jsme mohli být účastni prvního „dušičkového“
koncertu.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A PAMÁTKA VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH

Odpoledne 1. listopadu a po celý den 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek: svaté zpovědi (nejvíce 20 dní předem), sv. přijímání, modlitby na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lez takto získat odpustky částečné.

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI V NEDĚLI 29. ŘÍJNA

Na zábřežském hřbitově v 16 hod, Svébohov – hřbitov ve 14 hod, Jedlí – z kostela v 15 hod.
Na zábřežském hřbitově budou pobožnosti po celý týden a to v časech: 1. – 3. listopadu v 16 hod. v sobotu 4. a v neděli 5. listopadu ve 14.45 hod.

FARNOST JEDLÍ SLAVÍ. Letos uplynulo již 220 let od

postavení a požehnání farního kostela v Jedlí. Oslavy uzavřeme slavnostní inaugurací nově opravených varhan, které požehná P. Pavol Kavec, člen misijní kongregace lazaristů. Slavnost bude pokračovat koncertem katedrálního varhaníka
z Opavy, Petra Čecha.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
Příští týden budeme slavit slavnost Všech svatých a vzpomínat na všechny věrné zemřelé, kteří však ještě přinášejí Bohu náhradu za své hříchy v očistci. Duším v očistci můžeme pomáhat získáním odpustků splněním obvyklých podmínek. Ke společné
modlitbě za duše v očistci Vás zvu při pobožnostech na hřbitově:
Středa 1.listopadu: Lesnice 15, Chromeč 16.30, Postřelmov 18, Dlouhomilov 17 hod.,
Čtvrtek 2. listopadu: Leština 15, Sudkov 16.30, Postřelmov 18, Dlouhomilov 17 hod.
Neděle 5. listopadu: Postřelmov - z kostela 14.30, Lesnice 15.30, Dlouhomilov 16
hod.
 Na první pátek 3. listopadu bude v Postřelmově od 15 hod. adorace a příležitost ke
sv. zpovědi, v 17 hod. mše svatá.
 Na první sobotu 4. listopadu bude v Postřelmově od 8.00 „mariánská pobožnost
– večeřadlo“ a mše sv. ke cti Panny Marie

FARNOST SVÉBOHOV

FARNOST SVÉBOHOV

 SETKÁNÍ SENIORŮ VE SVÉBOHOVĚ se uskuteční ve středu 25. října v 17 hod.
v klubovně kulturního domu.
Marie Šanovcová

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 15. října: 3.450 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba

SBÍRKA Z NEDĚLE 15. ŘÍJNA:

Zábřeh 9.600; Jedlí 12.000 (na opravy); Klášterec 1.360; Svébohov 3.350; Postřelmůvek 1.110 Kč. Dary Zábřeh: na opravy 1.000, na Haiti 1.000, na olomoucký
konvikt 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

 ODVOLÁNÍ AKCE. Vzhledem k mimořádné návštěvě
otce Romana Musila v Zábřehu RUŠÍME provedení díla Václava Renče Popelka Nazaretská v nastudování pěvecko – recitačního souboru SVĚTÝLKO plánované na neděli 22. října.
Prosím o předání této informace všem, o kterých víte, že se připravovali toto vystoupení navštívit. Náhradní termín bude včas oznámen.
 Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh oznamuje
Zimní semestr 2006-7 přednášek zahajujeme poutavou přednáškou s následnou
diskuzí na téma Církev v podzemí za totality. Přednášející pan Ing. Jan Kofroň
je sekretářem biskupa Mons. Václava Malého. Po revoluci pracoval coby tajemník rektora Karlovy Univerzity Praha, Vám dobře známého Prof. Radima Palouše,
který přednášel v Zábřeze 5. března 1992 v rámci oslav 400. výročí narození J. A.
Komenského. Ing. Jan Kofroň je nanejvýše erudovaným znalcem a zná ho několik
Zábřežáků, neboť před revolucí do Zábřeha jezdil a organizoval tajné bytové semináře a distribuci samizdatových tiskovin. Doufáme, že Zábřežáci odmění jeho
odvážné nasazení hojnou návštěvou. Přednáška s diskuzí se koná v pátek 27. října 2006 v 18 hod. v Katolickém domě, Sušilova 38. Vstupné jako obvykle dobrovolné.
Ing. Mgr. František Srovnal
 Po loňské, úspěšné premiéře, si Vás i v letošním roce dovolujeme pozvat na
sobotu 28. října k přátelskému posezení při akci nazvané TŘEBOŇSKÝ KAPR.
Jak už název napovídá, budeme nabízet speciality z výlovu třeboňského rybníka
Rožmberk. Kromě tradičního smaženého kapra, budete moci ochutnat například
uzeného tolstolobika, či pstruha na másle. K dobré pohodě přispějí několika scénkami členové Divadélka na okraji. K poslechu, případně i k tanci zahraje Country
čtyřka. Po celé odpoledne budou pro nejmenší připraveny různé soutěže o sladkosti a současně bude probíhat soutěžní klání v jízdě zručnosti dálkově ovládaných autíček. Začátek ve 14. hodin, vstupné dobrovolné.
 SPRÁVNĚ VEDENÁ KRONIKA – viz článek na str. 2
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
 Nabízím k pronájmu rodinný domek v Klášterci (2 + 1, plyn, zahrada, sklep,
stodola, možnost chovu domácích zvířat). Kontakt na čísle 724 854 515.
 Nabízím k pronájmu byt 1+1 na Severovýchodě.
Bližší informace na tel. č. 724 527 852.
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.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Mohelnice 4.200; Úsov 7.062; Studená Loučka 1.440 Kč.
„Pán Bůh zaplať“

P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka z 15.10.: Hoštejn 780; Kosov 400;Lubník 1.050; Tatenice 1.720 Kč.
„Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
 SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. Přijetí této svátosti se doporučuje
alespoň jedenkrát za rok všem, kteří jsou starší šedesáti let a všem, kteří jsou
vážněji nemocní. Svátost pomazání nemocných můžete přijmout v těchto dnech:
v Lubníku ve středu 25. října, v Hoštejně ve čtvrtek 26. října v Tatenici v pátek 27.
října.
P. Jaroslav Přibyl
 Upřímné a srdečné poděkování všem, kteří přispěli vlastními silami k opravě
a úklidu kaple ve Slavoňově. Především panu Josefu Knirschovi, který si opravu
vzal na starost a obětoval všechen svůj volný čas tomu, aby kaple v naší rodné vesnici dostala nový šat a stala se důstojným duchovním stánkem obce. Upřímné Pán
Bůh zaplať.
Za všechny farníky Jitka Focherová, roz. Dokulilová
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírka z neděle 15. října: Štíty 3.740; Horní Studénky 1.100; Cotkytle 680 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 Ve čtvrtek 26. října zvu všechny školáky na výlet na KRALICKÝ SNĚŽNÍK.
Vyráží se v 8 hod., auto z Horních Studének, návrat kolem 19 hod. Hlaste se přímo u mne.
P. Stanislav Suchánek
 KONČÍ LETNÍ ČAS. V období zimního času se mění začátky bohoslužeb:
Cotkytle v pondělí v 16 hod., Strážná v pondělí v 17 hod., Horní Studénky ve čtvrtek v 17 hod., Zborov v sobotu v 17 hod.
 DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
Štíty ve středu 1. listopadu po večerní mši svaté (asi v 17.45 hod.)
Horní Studénky ve čtvrtek 2. listopadu mše svatá v 17 hod a po jejím skončení
pobožnost.
Cotkytle v neděli 5. listopadu mše svatá v 10.30 hod a po jejím skončení pobožnost.
Stanislav Suchánek
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 27. října 2006 oslaví paní Marie Světlíková životní jubileum 70 let.
Přejeme jí stále mnoho elánu a optimismu, hojnost Božího požehnání, zdraví
a ochranu Panny Marie.
Společenství živého růžence a farníci ze Štítů.

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 22. ŘÍJNA 2006

Drazí přátelé,
anglický novinář udělal jednou poučný test. Koupil bochník chleba a na nejrušnějších křižovatkách ho nabízel kolemjdoucím za hodinu práce. A tady jsou výsledky: v německém Hamburku se mu vysmáli, v New Yorku ho zatkla policie, v Nigérii se mu nabídlo hodně lidí ochotných
pracovat tři hodiny a v indickém Dillí se mu přihlásily stovky lidí, kteří byli ochotní pracovat za
chleba celý den. Podle zpráv organizace UNICEF trpí podvýživou 42 milionů dětí ve věku do 5
let. Jedno dítě z každých šesti umírá kvůli chudobě před svými 5. narozeninami. Dále víme, že
pro nedostatek jídla a pitné vody umírá denně 30 000 dětí. Nemoci, kterými trpí, by se mnohdy
daly snadno vyléčit.
Tyto údaje podtrhují důležitost aktivní misijní spolupráce, ke které nás vybízí Svatý otec Benedikt XVI.: „Světový den misií je vhodná příležitost, abychom lépe pochopili, že svědectví lásky, duše misií, se týká každého. Vždyť sloužit evangeliu nesmí být nikdy chápáno jako osamělý
skutek, ale jako povinnost, na které se podílí každé společenství. Být misionáři znamená sklonit
se jako dobrý Samaritán k potřebám všech, zvláště těch nejchudších a nejpotřebnějších, protože
ten, kdo miluje Kristovým srdcem, nehledá vlastní prospěch, ale jen a jen Otcovu slávu a dobro
bližního. V tom spočívá tajemství apoštolské plodnosti v misijní činnosti, která překračuje hranice, vstupuje do kultur, mění život národů a šíří se až na konec světa.„ Svatý otec tedy spoléhá na
každého z nás, že ze svých pokladů lásky budeme s láskou rozdávat potřebným, a to nejen v dalekých misijních krajích, ale i všude kolem nás. Ježíš Kristus nadto slibuje tomu, kdo pro něho a
pro evangelium cokoliv opustí, že dostane stokrát víc již nyní a navíc věčný život. (Mk 10,22–30)
I během letošní již 80. Misijní neděle máme možnost proměnit své bohatství v nebeský poklad,
a to tím, že budeme myslet na chudé. Naše modlitby, obětované utrpení, ﬁnanční dary, skutky
lásky i nabídnutá ruka k pomoci jsou velice potřebné a opravdu proměňují svět! Vložme toto
všechno do Ježíšových rukou a podpořme i letos z lásky k němu pomoc potřebným. Přispějme k
tomu, aby se životodárné poselství evangelia dostalo ke všem lidem světa. Sám Svatý otec, který
Papežská misijní díla vede, k tomu vybízí a spoléhá na nás. On nazývá naši práci pokračováním
Ježíšovy misie lásky. Jeho jménem a jménem všech
chudých Vám chci vyjádřit upřímný dík za veškerou
Vaši lásku, kterou skrze Papežská misijní díla misiím
věnujete. Každým rokem Vaše pomoc roste. Z loňské Misijní neděle přišlo 15 milionů Kč. Navíc jste v
rámci projektů Díla dětí pomohli téměř 4 miliony Kč
zajistit chudým dětem kvalitní vzdělání, léky, výživu,
náboženskou výchovu, domov a bezpečí. Na bohoslovce v misiích jste věnovali 700 000 Kč.
Mám velikou radost, že na mnoha místech naší
vlasti pracujete s dětmi v Misijním klubku, připravujete Misijní koláč, Jeden dárek navíc, Pohledy pro
misie, Misijní jarmarky, modlíte se v Misijní růži desátek za misie nebo týdně šetříte na chléb pro misie.
Vaše pomoc věnovaná z lásky k Ježíšovi působí jako
životodárný chléb, jenž skrze ruce lidí pracujících na
misiích sytí potřebné.
Svěřme naše misijní úsilí do mocné přímluvy
Panny Marie a nebojme se pro šíření Božího království nabídnout i své nejvzácnější poklady.
P. Jiří Šlégr národní ředitel PMD

