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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

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče,
ty ve své štědrosti dáváš prosícím více,
než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi,
zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to,
oč se ani neodvažujeme prosit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě s Duchem svatým
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 95,1-2.6-7b.7c-9

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu!
Nezatvrzujte svá srdce!
1: Hab 1,2-3; 2,2-4 2: 2 Tim 1,6-8.13-14 Ev: Lk 17,5-10
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

Ani ta největší práce
pro Boží království
konaná v síle víry
nemůže být důvodem k pýše.
„Tak i vy, až uděláte všechno,
co vám bylo přikázáno, řekněte:
Jsme jenom služebníci.
Udělali jsme, co
jsme byli povinni udělat.‘“

Lk 17,10

TUTO NEDĚLI 7. ŘÍJNA

 doprovodí liturgii mše svaté v 8.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR Brno.
redakce
 oslavíme HODY VE VYŠEHOŘÍ při mši svaté v 9 hod., celebruje P. Antonín Pospíšil.
P. František Eliáš
 jste zváni na mši svatou do farního kostela sv. Stanislava v Hynčnině.
Začátek 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. Josef Klimek
 k Panně Marii Růžencové budeme putovat do Pivonína. Mše svatá v 10.30 hod. Na odpolední požehnání, které je ve 14.30 hod. zveme již tradičně k pěší pouti. Odchod od zábřežského farního kostela v 13 hod.
P. Martin Vévoda

KAPLE PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ V PIVONÍNĚ

Zapsáno v Pamětní knize farnosti Zábřežské r. 1899, s. 20 za faráře J. Tišara.
„V Pivoníně vystavěna kaple r. 1885 nákladem svobodného rolníka
Antonína Krňávka č. 12 v Pivoníně. Potahy obstarávali přitom sousedé Pivonínští zdarma. Kaple vysvěcená dne 5.11.1885 vdp. děkanem
Dr. Poláchem ze Zvole. Hl. obraz nad oltářem jest „Růžencové Panny Marie“. Na lavice do kaple sbíráno mezi sousedy. V kapli je malá
křížová cesta posvěcena. Za kaplí je druhá křížová cesta z pískovce
od Františka Diblíka č. 11 darována. Na věži jsou 3 zvony. Kaple má
slušná paramenta ke mši sv. ve všech barvách. Dvanáctkráte do roka
bývá tam mše sv. Též je i bursa k zaopatřování. Malý kůr nemá varhan.
Obec má poručeno jmění na opravu kaple. Před rokem 1885 bývala tu
jen malá kaplička zbudována rolníkem Diblíkem, která se však po vystavění nové kaple zbořila. Kaple v Pivoníně má i vlastní zádušní (nadační) jmění.
R. 1927 byla kaple opravena. Nový oltář pořízený nákladem 3700 Kč
daroval P. Josef Janíček, farář v Nivnici, rodák z Pivonína. K dalším
úpravám došlo r. 1948 kdy byla ke kapli přistavena zákristie. R. 1958
byla vymalována, zavedena elektroinstalace a další úpravy. V dnešní
době opět prochází kaple opět celkovou opravou. P. Martin Vévoda

Tuto neděli 7. října bude hostem českobratrského sboru v Zábřehu pan Ladislav Moravetz,
který má na starosti hudbu v Českobratrské církvi evangelické.
Od 14 hodin bude ve sborovém domě v ulici U Vodárny hovořit na téma Hudba a zpěv
v bohoslužebném shromáždění. Svou promluvu doplní ukázkami písní, které se k vzájemnému obohacení šíří z církve do církve. Všem zájemcům přednášku vřele doporučujeme,
neboť Ladislav Moravetz díky svému vzdělání a svému zápalu dokáže o problematice vyprávět strhujícím způsobem.
Jiří Tengler, farář Českobratrské církve evangelické

SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční v tomto měsíci
netradičně druhou středu, to je 10. října. Mši svatou budeme společně slavit
v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KATECHETI zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze na faře ve čtvrtek 11. října. Začátek v 19 hod.
P. Martin Vévoda
VÁCLAVOVSKÉ HODY budeme slavit v sobotu 13. října. Mši svatou v 18 hod. celebruje P. Anastáz Polášek.
P. František Eliáš
HODY V DROZDOVĚ oslavíme v neděli 14. října. Mši svatou v 8.45 hod. celebruje P. Anastáz Polášek.
P. František Eliáš
VZDĚLÁVACÍ KURZ. Přednáška otce Damiána, která pojednávala o svátostech z hlediska církevního práva měla takový úspěch, že
si posluchači vyžádali její pokračování. P. Damián Němec i přes své
veliké vytížení přislíbil, že do Zábřeha znovu přijede a bude pokračovat v přednášce, a to výkladem manželského práva (v pondělí 5.
listopadu).
V měsíci říjnu pokračuje vzdělávací kurz již čtvrtým blokem, který je nazvaný
LITURGIE. Bude obsahovat celkem 5 přednášek po 4 hodinách: liturgická praxe – P. P. Wágner (4 hod.); liturgika – P. P. Grzybek (8 hod.); svátosti – P. F. Eliáš
(8 hod.). První přednáška začne v sobotu 13.10. 2007 v 8.00 hod. v Katolickém
domě. P. P. Vágner bude hovořit o tom, co je to liturgický rok, liturgický prostor,
jak vypadá pobožnost bez kněze, a také o službě při mši – ministranti, lektoři,
akolyti… Zvu Vás všechny, kteří VK již navštěvujete, ale také Vás, kteří jste ještě
žádnou přednášku nenavštívili. Vzdělávání se ve věcech víry přináší obohacení
nejenom pro život praktický, ale také pro život duchovní a myslím, že o obojí by
nám mělo jít.
S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík
ROHÁČE 2007. Jako každý rok pořádáme ve dnech od 17. do 21. října pobyt pro
zaměstnance charit a rodinné příslušníky v Roháčích. Ještě máme několik míst
volných. Cena 1.680 Kč. V ceně je ubytování a strava v horském hotelu Primula
a návštěva skanzenu. Bližší informace na faře v Zábřeze.
P. František Eliáš

SBÍRKY Z NEDĚLE 30. ZÁŘÍ: Zábřeh 8.770; Jedlí 2.300; Svébohov 1.700; Klášterec 1.270 Kč. Dary Zábřeh: na Haiti 400; na kostel sv. Barbory 2.000, z Rovenska
na opravy 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

XV. Dny Josefa Zvěřiny 12. – 13. října 2007
Augustiniánské opatství svatého Tomáše na Starém Brně (Mendlovo nám. 1)
PROGRAM:
Pátek 12. října: 16.30 – 17.30 prezence v budově Augustiniánského opatství (před Mendlovým refektářem); 17.30 – 18.00 zahájení; 18.00 – 19.30
přednáška: „Oslovit vzdálené“ Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík/prezident
ČKA; 20.00 večeře (Starobrněnská restaurace - přihlášeným účastníkům hradí
pořadatelé)
Sobota 13. října: 8.00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie; 9.00 – 10.30
přednáška: „Nevhazujte žádné reklamy!“ Smějí dnes křesťané konat misie? Mons.
Dr. Joachim Wanke (biskup v Erfurtu); 11.00 – 12.30 přednáška: „Ponořit se do
Boha, vynořit se u potřebných.“ Prof. Dr. Paul M. Zulehner (děkan KTF Vídeňské
univerzity); 14.00 – 15.30 panelová diskuse: „Církev pro druhé – reﬂexe“ P. Karol
Moravčík (Teologické fórum, farář v Devínské Nové Vsi) P. Josef Stuchlý SJ (kaplan pro vysokoškoláky v Brně), Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. (Moravskoslezská křesťanská akademie, Lékařská fakulta MU Brno), Doc. Dr. Jiří Hanuš (Filozoﬁcká fakulta MU Brno, CDK); 12.30 – 14.00 oběd (Starobrněnská restaurace
- přihlášeným účastníkům hradí pořadatelé), 16.00 – 17.30 diskuse v pracovních
skupinách; 17.45 závěrečné shrnutí.
Přihlásit se můžete na tel.: 224 917 210, příp. e-mailu: cka.havlinova@omadeg.
cz, nebo písemně na adrese: Česká křesťanská akademie, Vyšehradská 49, 128
00 Praha 2. Účastnický poplatek 200 Kč, sleva pro studenty a důchodce: 100 Kč.
(Vstup na jednotlivé přednášky dobrovolný.) Jste srdečně zváni.
Ing. Mgr. František Srovnal tel. 731 402 026

HUDEBNÍ FESTIVAL POD ZÁŠTITOU ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO
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.

KATOLICKÝ DŮM

 Na podvečer s populární dvojicí Eva a Vašek z Kotvrdovic
připravovaný na pondělí 8. října je ještě několik volných
vstupenek. Pokud je nestihnete zakoupit v předprodeji
u paní Ramertové v prodejně EDITON, Žižkova 43,
 583 416 340, budou k dispozici před začátkem vystoupení.
 Autobusový zájezd do MARIAZELL připravovaný na sobotu 13.
října je zcela vyprodán, ba naopak zapsána je celá řada zájemců, které momentálně
nemůžeme uspokojit. Zvažujeme proto možnost přiobjednání druhého autobusu. Pokud se tedy rozhodnete na poslední chvíli, nahlaste se bezodkladně na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru
4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434.
 Spolek Metoděj Zábřeh, za ﬁnanční podpory města Zábřeh a ve spolupráci s Klubem Ámos Ostrava připravují interaktivní výstavu s názvem REKORDY A KURIOZITY ZE SVĚTA ZVÍŘAT. Vernisáž první části třídílného projektu věnovaného zajímavostem, kuriozitám a rekordům ze světa savců, fauně v ČR a její ochraně, je plánována
na pondělí 15. října od 18 hodin. Na vlastní kůži si návštěvníci budou moci vyzkoušet
některé dovednosti, které jsou zvěři vlastní – prolézání krtčí chodbou, či netopýřím
koridorem. Budou poznávat zvuky, stopy a srst zvířat a hravým způsobem se tak dozvědí celou řadu zajímavých informací. Výstavu pak můžete navštívit v pracovní dny
až do 29. října v době od 8 do 16 hodin. Případný jiný termín si můžete domluvit na
telefonu 583 412 108, mob. 731 465 717 nebo prostřednictvím e-mailu spolek.metodej@tiscali.cz.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

DENNÍ STACIONÁŘ DOMOVINKA PŘIJME NOVÉ UŽIVATELE

Denní stacionář Domovinka nabízí sociální služby seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří nemohou nebo nechtějí být
po celý den sami doma. Zařízení funguje od pondělí do pátku v době od
6.00 do 16.00 hodin.
orm a dosplým zdravotn Kapacita zařízení je 10 osob denně. O uživatele pečují čtyři stálí zaměstden sami doma.
nanci – vedoucí zařízení, animátorka, pracovnice komplexní péče a pečovatelka.
Domovinka zajišťuje mimo jiné:
0 hodin.
i stálí zamstnanci
– vedoucí stravu (snídaně, 2x svačina, oběd)
 celodenní
a.
 celodenní zdravotní péči (podávání léků, měření tlaku, jednoduché převazy)
 pomoc při úkonech osobní hygieny praní a žehlení osobního prádla klientů
 pořádání společenských akcí a výletů
 aktivní program (různé druhy terapií)
jednoduché pevazy)
ního prádla klient
 svoz (uživatelé služeb mohou k dopravě do DS a zpět využívat služebního vozu)
 ociální poradenství (pomoc při sociálním šetření, pomoc na úřadech apod.)
 duchovní
péči (zprostředkování setkání s knězem, společné modlitby pro zájemce)…
yužívat služebního
vozu)
oc na úadech apod.)Těšíme se na Vaši návštěvu a rádi zodpovíme veškeré dotazy!
ené modlitby pro zájemce)…
Kontakt: Domovinka, Leštinská 16, 789 01 Zábřeh
Tel: 583 414 622 Mob.: 736 509 438. Email: domovinka@charitazabreh.cz

y!

aritazabreh.cz

POZVÁNKY NA ŘÍJEN
HORA MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH
Pouť sv. Gerarda, ochránce matek se uskuteční v neděli 14. října. Program začíná v 9.30
hod. modlitbou růžence ke sv. Gerardovi za všechny, zvláště za těhotné a rodící matky, v 10 hod. mše svatá celebrovaná představeným řádu redemptoristů, 14 hod. přednáška o sv. Gerardovi, 14.30 hod. litanie ke sv. Gerardovi a slavnostní požehnání pro
poutníky.
SVATÝ HOSTÝN
V sobotu 20. října 2007 bude na Svatém Hostýně devátá SVATOHUBERTSKÁ POUŤ
Program:
9.15 Lovecká hudba a signály – Trubači OMS Přerov a hosté
10.00 Průvod k obrázku sv. Huberta
10.15 Svatohubertská mše svatá, celebruje otec arcibiskup Jan Graubner
11.45 Myslivecké tradice – ukázky pasování na myslivce
12.00 Ukázky výcviku pernatých dravců – skupina Vancoš z Ostravy
13.30 Požehnání • Koncert duchovní hudby

POZVÁNKA NA 5. SETKÁNÍ LEKTORŮ – ANIMÁTORŮ V OLOMOUCI

v sobotu 27. října 2007 od 9.15-15. hod., velký sál Kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.
Vážení a milí přátelé, bratři a sestry, srdečně vás všechny zdravím a dovoluji si vás
pozvat na 5. setkání lektorů v Olomouci. Budou vítáni všichni, kteří chápou, že vytváření lektorských společenství ve farnostech vede ke zvyšování úrovně lektorské služby.
Přijeďte načerpat chuť, sílu i inspiraci pro vaši lektorskou službu. Na shledanou se těší
MgA. Martina Pavlíková pastorační asistent Arcibiskupství olomouckého. Kontakt: Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, e-mail: pavlikova@arcibol.cz, marpav.49@centrum.cz,
mobil: 603 977 711
PROGRAM
9.15 prezentace ve velkém sále a občerstvení v malém sále Kurie (příspěvek k občerstvení na společný stůl bude vítán)
10.30 ESTER, biblický příběh, předpremiéra divadelní inscenace Rapsodického divadla v Arcidiecézním muzeu – sál Mozarteum
12.00 modlitba Anděl Páně, občerstvení a volná debata
13.00 zkušenosti a poznatky Martiny Pavlíkové vyplývající z čtyřleté spolupráce s lektory nejen olomoucké arcidiecéze dotazy, návrhy a podněty účastníků setkání
14.15 zakončení 5. setkání lektorů mší sv. v Kapli sv. Anny
PREMIÉRA ESTER. Komorní představení Rapsodického divalda ve spolupráci s Českým katolickým
biblickým dílem a pod záštitou kapituly u sv. Václava v Olomouci uvádí ve čtvrtek 30. 10. v 19 hodin
v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, Václavské náměstí, sál Mozarteum biblický příběh ESTER. Účinkují: Martina Pavlíková, Veronika Pavlová, Marián
Pavlík ml., obraz Jan Jemelka, režie Igor Dostálek.

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 30. září: Červená Voda 1.000; Moravský Karlov 170; Jakubovice
211.50; Písařov 970 Kč.
Sbírky na Haiti za měsíc září: Červená Voda 1.000; Mlýnický Dvůr 121; Moravský
Karlov 95; Jakubovice 247; Písařov 107 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
P. Pavel Vágner
BIBLICKÁ HODINA. Opět po prázdninách se budeme scházet v roce vzdělávání
ve víře na biblických hodinách – probírání Katechismu katolické církve. V pondělí
8. října v Písařově po mši sv. na faře v 17 hod., v Červené Vodě ve středu 10. října
po mši sv. v 19.15 hod. na faře.
Ve středu 17. října bude ve farnosti Červená Voda ADORAČNÍ DEN. Budeme se
také modlit vzájemně za naše bohoslovce z kněžského semináře v Olomouci. Od
6.30 – 8.30 hod. bude adorace v Mlýnickém Dvoře, od 8.30 – 10.30 hod. v kapli sv.
Zdislavy v domově důchodců, od 10.30 – 18.30 hod. v kostele sv. Matouše v Červené Vodě. Půl hodiny před koncem bude vždy společné slavnostní zakončení. Udělejte si čas na modlitbu a proto se zapište na připravený papír!
P. Pavel Vágner

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 30. září: Mohelnice 5.700; Úsov 687; Studená Loučka 320 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V Lesnici je během října společná modlitba růžence v kostele vždy v úterý a čtvrtek v 17.00 hodin. Přijďme nejen uctít Pannu Marii, ale i vyprosit si od ní mnoho
milostí.
Ve středu je v Postřelmově biblická hodina v 19.00 hodin. Všichni jsou srdečně
zváni.
P. Vladimír Jahn
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 30. září byla 4.760 Kč. Dárcům ať Pán odplatí
svým požehnáním.
P. František Janhuba
HODY
 V Rájci bude hodová mše svatá neděli 14. října v 8.30 hod.
Proto o této neděli bude obvyklá mše svatá v Jestřebí v 7 hod.
 Hodová mše svatá ve Zvoli bude v neděli 21. října
v 10.15 hod.
Začátky mší svatých ve farním kostele ve Zvoli
v pondělí a v pátek jsou vždy v 16.40 hod.
Zkouška chrámového sboru bývá v pátek v 17.30 hod. na faře.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 30. září: Lubník 890, Tatenice 1.540, Hoštejn 1.250, Kosov 3.000
Kč (i za minulé neděle). Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
Tuto neděli 7. října jste zváni na pouť do Krasíkova. V místní kapli bude ve 14 hod.
poutní mše svatá k Andělům strážným.
ZMĚNY ZAČÁTKU BOHOSLUŽEB. Od neděle 7.10. dochází k posunům v začátku večerních mší svatých během týdne. Viz rozpisy na kostelích.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB.
V Kosově bude v sobotu 13. října slavena mše svatá v 18.30 hod. V neděli 14. října jsou farníci z Kosova zváni do farního kostela sv. Anny v Hoštejně, kde budeme při hoštejnských hodech slavit ukončení oprav
tohoto kostela.
HODY HOŠTEJNĚ v neděli 14. října, mši svatou v 10.15 hod. celebruje zábřežský děkan P. František Eliáš.
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 30. září: Štíty 2.260; Cotkytle 810; Horní Studénky 1.300 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
RŮZNÉ:

SESTRY BOROMEJKY hledají zdravotníky ke spolupráci na díle milosrdenství pro svou nemocnici v Praze 1 – Malá Strana, Vlašská ulice. Nástup možný ihned. Pokud se k nám chcete podívat jako dobrovolníci, jste u nás vítaní. Kontakt: S.M. Alena Bártová 723 842 422,
alena@boromejky.cz nebo S.M. Bohuslava Kubáčáková 602 435 319
bohuslava@boromejky.cz. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Šporkova 12, 118 00 Praha 1, www.boromejky.cz, www.nmskb.cz
INZERÁT. Mladá rodina HLEDÁ DŮM. Vyměníme byt 1. kategorie v centru Zábřeha o velikosti 2+1 za větší, nebo za domeček v Zábřeze a blízkém okolí. S doplatkem. Nabídněte…
Kontakt tel: 731 626 518 (volejte po 18. hod.) e-mail: dum.byt@email.cz

MYŠLENKY MOUDRÝCH - TOMÁŠ KEMPENSKÝ

* Poneseš-li svůj kříž ochotně, sám tě ponese; odhodíš-li jej, najdeš jiný, možná
těžší.
* Pokrok v duchovním životě není jen v tom, že se ti dostane milosti útěchy, ale
že pokorně, trpělivě snášíš její odnětí.
* Pokud jsem se příliš miloval, ztrácel jsem sebe. Kdykoliv jsem hledal a miloval
tebe, Bože, nacházel jsem sama sebe a tebe zároveň.
* Ježíši, dej, abych si přál a chtěl to, co je tobě milé.

