F

IN ORMACE
A
R
N
Í

30. 9. 2007
Ročník IX.
číslo 39
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole
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 s Duchem svatým žije
a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Duše má, chval Hospodina!

Žalm 146
1: Am 6,1a.4-7 2: 1 Tim 6,11-16
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Chudí boháči.
Pokušení je dvojí druhu:
Srdce je zkoušeno
neštěstím tak,
jako je zkoušeno zlato v ohni.
A nebo se pokušením stává štěstí.
Je stejně těžké zůstat silným
a statečným v neštěstí
jako nedat se svést úspěchem.

Ev: Lk 16,19-31

Pondělí
Úterý
Čtvrtek

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

1. října
2. října
4. října

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Památka svatých andělů strážných
Památka sv. Františka z Assisi

František z Assisi patří mezi nejvýznamnější, nejznámější a nejoblíbenější svaté. Nejdůležitějšími prvky jeho víry byla chudoba a láska ke Kristu.
Svým upřímným životem se zasadil o upevnění těchto hodnot, které ve
středověké církvi prožívaly krizi. Na dlouhá staletí se stal vzorem důsledného následování Krista v chudobě a lásce k bližnímu.
Motlitba svatého Františka.
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje, abych přinášel lásku
tam, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství, radost, kde je smutek, světlo, kde je tma.
ČTVRTEK 4. ŘÍJNA JE ADORAČNÍM DNEM FARNOSTI SVÉBOHOV. Eucharistie bude
vystavena od 7 hod. Adorační den zakončíme mší svatou v 19 hod.
P. František Eliáš

SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku 5. října můžete v zábřežském farním kostele přijmout od 15 hod.
P. František Eliáš

VÝROČNÍ MARIÁNSKÁ KONFERENCE FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU V ČR

Sobota 6. října je v Koclířově hlavním dnem konference. Ze Zábřeha
odjíždí autobus z Valové v 11.30 hod. Hlaste se do 1. října u Ludmily
Korgerové tel. 583 414 512. Více na nástěnce ve farním kostele.

V NEDĚLI 7. ŘÍJNA

 doprovodí liturgii mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 8.30 hod. ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR Brno a Čeští komorní sólisté
red.
 oslavíme HODY VE VYŠEHOŘÍ při mši svaté v 9 hod., celebruje P. Antonín Pospíšil.
P. František Eliáš
 na mši svatou do farního kostela sv. Stanislava v Hynčině jste zváni v 15 hod.
P. František Eliáš
 odpoledne, v Katolickém domě v Zábřeze dospěje ke
svému vrcholu virtuální putování za sv. Jakubem. Při malé
slavnosti, jejíž začátek je stanoven na 15. hodinu se s námi o své zážitky z pěší pouti v roce 2005 podělí P. František Lízna a každému účastníkovi této virtuální pouti předá po absolvování symbolického posledního kilometru pamětní list
J ef Klimek
Jos
 k Panně Marii Růžencové budeme putovat do Pivonína. Mše svatá
v 10.30 hod. Na odpolední požehnání, které bude ve 14.30 zveme již tradičně k pěší pouti. Odchod od zábřežského farního kostela ve 13 hod.
P. Martin Vévoda

HNÍZDO, MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH o.s.
je tu nejen pro maminky na mateřské dovolené.
V Hnízdě je vítán každý.
V říjnu jsme pro vás a vaše děti připravili:
 V pondělí 1. října v 16 hodin - Závody na dětských motorkách a koloběžkách (v horním parku u sv. Barbory)
 V pondělí 15. října v 16 hodin - Hledání poztrácených korálků skřítka Podzimníčka (start u lomu, špekáček s sebou)
 V pátek 19. října v 16 hodin - Prodejní vernisáž obrázků ze soutěže „Taková je
moje maminka“ (ZŠ Zábřeh, B. Němcové 15)
Úterní Maminec (9 – 11 hodin)
2.10. – Základy masáže s Martou Rýznarovou, Dis.
9.10. – Jak na podzim neonemocnět (Bylinková poradna paní Boženky)
16.10. – Proč a jak používat ekologické plíny
(K. Bláhová – majitelka obchodu v Šumperku)
23.10. – Zdravé recepty s ochutnávkou
30.10. – Ukázka cvičení tai-či s Mgr. Monikou Sikorovou
Bližší informace Markéta Kroulová 604650880, Irena Švédová 603891571

KATOLICKÝ DŮM

 Vstupenky na taneční podvečer s populární dvojicí Eva
a Vašek z Kotvrdovic připravovaný na pondělí 8. října si
v předstihu můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramertové
v prodejně EDITON, Žižkova 43, ( 583 416 340)
 Pojeďte s námi na POUŤ. Na sobotu 13. října Vás zveme na autobusový zájezd, při
kterém navštívíme nejznámější rakouské poutní místo – MARIAZELL. Na pouti nás
doprovodí někdejší zábřežský kaplan P. Vratislav Kozub. Přihlášky přijímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar,
Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Odjezd v 02 hodin z Valové, plánovaný
návrat ve 21 hodin, cena 550 Kč (jízdné + pojištění) splatná v autobuse.
 Kroužek pohybových her s prvky sebeobrany (vedoucí Marek Rýznar) se poprvé
sejde v Katolickém domě ve středu 3. října v 16 hod.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

Svatební ohlášky
V sobotu 6. října ve 12 hodin budou v Zábřeze
v kostele sv. Bartoloměje sezdáni
Jan Dunka a Helena Otavová.

SBÍRKY Z NEDĚLE 23. ZÁŘÍ: Zábřeh 8.530; Jedlí 1.800; Svébohov 1.350; Klášterec 1.690 Kč.
Dary: Zábřeh: na Haiti 11.000, na kostel sv. Barbory 1.000 Kč, na drozdovskou kapli 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Ze Zábřeha byla dne 22.9. předána částka 3..350 a z Rovenska 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Marie Zíková

XV. Dny Josefa Zvěřiny 12. – 13. října 2007

Letošní Dny Josefa Zvěřiny mají jako hlavní téma – Církev pro druhé
Působení ve svobodných podmínkách se pro církve v postkomunistických zemích po 18 letech stalo už samozřejmostí. Nesamozřejmým však je jejich vnímání a přijímání většinou
společnosti. Jak mají církve oslovit silně sekularizovanou společnost jako celek? Co mohou
dnes nabídnout lidem, kteří k nim formálně nepatří nebo se s nimi plně neidentiﬁkují?
Na tyto a podobné otázky budou hledat odpovědi: Mons. Dr. Joachim Wanke, biskup v Erfurtu, Prof. Dr. Paul M. Zulehner, děkan Katolické teologické fakulty Vídeňské univerzity
a prof. Tomáš Halík, prezident ČKA.
Na panelové diskusi vystoupí: P. Karol Moravčík (Teologické fórum, Devínská Nová Ves),
P. Josef Stuchlý SJ (kaplan pro vysokoškoláky v Brně) a další.
Přihláška
Místo konání: Augustiniánské opatství svatého Tomáše, Mendlovo nám. 1, Brno
Ubytování: Možnost ubytování ve dvou a tří lůžkových pokojích
V Církevním domově mládeže Petrinum, Veveří 462/15, Brno
Cena za 1 noc 185,- Kč / za samostatný pokoj 370 Kč,Stravování: Páteční večeři a sobotní oběd zajistí a hradí pořadatelé.
Účastnický poplatek: 200,- Kč, sleva pro studenty a důchodce: 100,- Kč
Přihlášky zašlete nejpozději do 5. října 2007 na adresu:
Česká křesťanská akademie - Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
tel.: 224 917 210, 221 979 327, fax: 224 916 237, e-mail: cka.havlinova@omadeg.cz
Ing. Mgr. František Srovnal tel. 731 402 026
HUDEBNÍ FESTIVAL POD ZÁŠTITOU ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO
PÍSŇOVÝ KONCERT Aleny Hellerové - soprán a Richarda Nováka-bas
Leština v úterý 2. října v 17 hod., sálek obecního domu, Postřelmov v úterý 2. října v 19 hod.
kulturní dům, Mohelnice ve středu 3. října v 19 hod., ZUŠ.
KONCERT JANÁČKOVA KVARTETA
Svébohov ve čtvrtek 4. října v 17 hod., sálek obecního úřadu, Dubicko ve čtvrtek 4. října
v 19 hod., farní kostel. (Redakce se omlouvá čtenářům za záměnu. V minulé čísle byl místo Svébohova uveden Postřelmov)
MŠE SVATÁ A KONCERT ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO SBORU
Zábřeh v neděli 7. října v 8.30 hod. ve farním kostele
HOUSLOVÝ KONCERT Ivana Štrause a Michaely Štrausové
Svébohov ve čtvrtek 11. října v 19 hod., sálek obecního domu, Zvole v pátek 12. října
v 17 hod., ZUŠ, Leština v neděli 14. října v 16 hod., sálek obecního domu
VIOLOVÝ KONCERT Jana Řezníčka-viola a Jiřiny Kolmanové - klavír
Dubicko ve středu 17. října v 19 hod., sálek MŠ
PANOCHOVO KVARTETO
Svébohov v neděli 21. října ve 14 hod., sál obecního domu, Postřelmov v neděli 21. října
v 19 hod., kulturní dům, Loštice v pondělí 22. října v 17 hod.
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.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Město Zábřeh a Charita Zábřeh pořádají ve dnech, čtvrtek 4. října – sobota 6. října, pro Diakonii Broumov
jednorázovou HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení, obuvi, lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látek, peří, péřových a vatových přikrývek, polštářů a dek, nádobí a skleniček.
Sběrné místo v objektu bývalé městské knihovny na Žižkově ulici (vedle muzea) bude
otevřeno ve čtvrtek a v pátek 9.00 – 17.00, v sobotu 9.00 – 12.00 hod.
Přijímáme pouze věci, které budou zabaleny do igelitových pytlů nebo kartonových
krabic tak, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za vaši pomoc, pomůže potřebným v zahraničí i u nás.
JEDLÍ. V neděli 7.10.2007 od 14 hodin bude v KD Jedlí pro dříve narozené spoluobčany připraveno vystoupení folklórního souboru Markovice a také malá výstava fotograﬁí z historie obce a okolí.
Srdečně zvou pořadatelé
ZNÁTE KOSTELY V NAŠEM DĚKANÁTU?
Farní kostel sv. Jana Křtitele v Jedlí. Farnost Jedlí (latinsky Adolphi villa – Adolfova ves) se poprvé připomíná v roce 1351, v té době tedy již v obci existoval farní chrám. Původní kostelík zasvěcený sv. Janu Křtiteli byl dřevěný a stával uprostřed
hřbitova. V 16. století byli v Jedlí nekatoličtí duchovní správci. V době třicetileté války kostel vyhořel, proto byl v roce 1647 postaven chrám nový.
Na jeho místě byl současný chrám vybudován v letech 1781 – 1786, benedikován byl 3. října 1786. Na sochařské výzdobě se podíleli členové místní rodiny řezbářů a sochařů Tomášků.
V období husitských válek farnost Jedlí zanikla, po návratu ke katolicismu vedli duchovní správu až do roku 1669, kdy byl v Jedlí ustanoven administrátor, kněží ze Zábřeha. Farnost byla obnovena až v roce 1845.
Mgr. František John
Nabídka hromadného objednání multimediálního DVD z Celostátního setkání mládeže v Táboře. Na DVD naleznete ﬁlm, 500 fotek
a přepisy katechezí a kázání. Cena jednoho kusu je 150 Kč. Možnost
objednat v knihkupectví Barborka v Zábřeze. Platí se předem. Objednávky se přijímají do 5. října.
Veronika Drlíková
MYŠLENKY MOUDRÝCH.
„Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci.“ (Lk 16,10)
To, co děláš, může být malá věc a malé i tvé srdce; anebo to může být velká věc a velké
i tvé srdce; Můžeš dělat velké činy s malým srdcem i maličkosti s velkým srdcem.
Dělej celým srdcem ty nejmenší věci, které děláš. Někdy je snadné být věrný ve velkých
věcech, ale těžší zůstat věrný v maličkostech. Pán chválil ty, kteří se takto chovali.
(Zpracováno podle knihy kardinála F. X. Nguyen Van Thuana: Cesta naděje, nakl. Paulinky)

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

SBÍRKY. Na první neděli v měsíci bude mimořádná sbírka v Lesnici na opravy (minule 2.642 Kč), v Chromči na postřelmovskou faru (minule 2.660 Kč), v Sudkově na postřelmovskou faru (minule 1.030 Kč). Všem dárcům upřímně děkuji, ať jim Pán odplatí.
 V Postřelmově bude mimořádně mše sv. nikoli v úterý, ale v pondělí v 18.00 hodin.
 Tento týden začíná říjen, bude první pátek zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, proto bude adorace a svatá zpověď: ve středu v Lesnici od 16.30 hodin, ve čtvrtek
v Chromči od 17.00 hodin, v pátek v Postřelmově od 15.30 hodin.
 Na první říjnovou sobotu 6. října bude večeřadlo, mariánská pobožnost, v Postřelmově v 8.00 hodin.
 V neděli 7. října v 11 hodin bude obec Strupšín slavit svého patrona sv. Františka.
Všichni jsou srdečně zváni na pouť.
 V neděli 7. října bude v Postřelmově v 15 hodin růžencová pobožnost. Můžeme
touto pobožností začít měsíc zasvěcený modlitbě růžence.
 V sobotu 6. října bude v 8.30 hodin v Postřelmově na faře brigáda. Prosím ochotné
farníky o pomoc.
P. Vladimír Jahn

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 23. září: Mohelnice 4.534; Úsov 564; Studená Loučka 470 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 23. září: Lubník 640 , Tatenice 1.150, Hoštejn 6.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 23. září: Červená Voda (pouť) 7.556,50; Mlýnický Dvůr 150; Jakubovice 389,50; Písařov 560 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 Heslo pro děti: Každodenní poučení: Před Bohem nic skryté není.
 Soutěž pro děti a mládež: www.samik.cz
P. Pavel Vágner

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 23. září byla 3.240 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 23. září: Štíty 3.670; Cotkytle 750; Horní Studénky 1.100 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
POUŤ V NEDĚLI 7. ŘÍJNA DO UHERSKÉHO BRODU. Odjezd prvního autobusu
je v 6.30 z Cotkytle, 6.45 z Horních Studének (horní a pak dolní zast.) a 6.55 Zborov.
Druhý autobus pojede v 6.30 ze Štítů a v Zábřeze vyzvedne Hanušovické. Návrat kolem sedmé hodiny.
P. Stanislav Suchánek

