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28. 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

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost,
aby nás vždycky předcházela a provázela
a stále nás vedla ke konání dobra.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě s Duchem svatým
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 98,1.2-3ab.3cd-4 Hospodin zjevil svou spásu
1: 2 Král 5,14-17 2: 2 Tim 2,8-13 Ev: Lk 17,11-19
Ordinárium: Olejníkovo č. 502, příště Břízovo č. 503
Pane, ty jsi mne uzdravil.
Ty jsi mi dal život.
Ty jsi slyšel moje volání.
Tvoje láska mne našla dřív,
než jsem volal.
Přijal jsem od tebe spásu,
ale srdce, kterého by ses měl dotknout,
ještě není ve své hloubce
otevřené živé víře.
Pane, dej, abych byl vděčný,
aby se mé srdce otevřelo
pro tvé velké slovo:
“Vstaň a choď! Tvoje víra tě uzdravila.“
(Johannes Bours)

před zraky pohanů.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 15. října památka sv. Terezie od Ježíše
Středa 17. října památka sv. Ignáce Antiochijského
Čtvrtek 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty

HODY

V DROZDOVĚ tuto neděli 14. října. Mši svatou v 8.45 hod. celebruje P. Anastáz Polášek.
P. František Eliáš
V neděli 21. října: KLÁŠTEREC mše svatá v 7.20 hod.; JEDLÍ mše svatá bude v 9 hod.;
SVÉBOHOV mše svatá v 10.30 hod. Všechny mše celebruje P. Alfréd Volný.

HODY V RÁJEČKU OSLAVÍME PŘÍŠTÍ NEDĚLI 21. ŘÍJNA. Při mši svaté v 10.30 hod.
budou požehnány restaurované obrazy křížové cesty a obraz sv. Cyrila a Metoděje.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Ráječku

Nejdůstojnější Kníže-Arcibiskupská Konzistoř!
Osadníci nepatrné obce Malo-Rájecké, ve fárnosti Zvolské, opatřili sobě
vlastním nákladem více 4 000 zlatých krásnou kapli prostornou, slohu
romanského, tak že zevnějškem svým mnohý převyšuje kostel fární, zabezpečili reversem dne 1. května 1887, vystaveným její trvání do budoucnosti a vyžádali sobě dle připojené kopie ./. milostivé povolení, by směla
býti posvěcena, což také vykonáno bylo dne 18. září 1887 tehdejším farářem Zvolským (1873-1878) a děkanem Zábřežským, Dr. Josefem Poláchem; rodákem ze Švábenic.
Jeho Eminence, Nejdůstojnější Arcipastýř nedovolil však, by mše svatá v kapli této směla
býti čtena dotud pokud občané Malo-Ráječtí kapli neopatří všem ku mši svaté potřebným
nářadím, paramenty a přádlem....to už opatřili... přiložen celý stránkový seznam! Tedy prosí, aby mše sv. směla být čtena:
1. Jeden den v oktávě sv. Cyrilla a Methoděje jimž na počest kaple jest vysvěcena.
2. V úterý velkonoční
3. Druhý pondělí následující na výroční slavnost posvěcení – dedicatio – chrámu Páně
nebo v pondělí připadávající po svátku svatých apoštolů Šimona a Judy.
4. V prázdninách v ony všední dny, ve kterých by některý v obci Malo-Rájecké narozený
kněz osadu Malo-Rájeckou navštívil by dalekou teprvé cestu nemusel vážiti do farního
chrámu Páně Zvolského
5. Při počasí nepohodlném v onen všední den v němž by školní dítky měly přistoupiti ke
stolu Páně. Ve Zvoli 3. října 1888 Vincenc Tesař, farář přikládá povolení celebrace.
Mešní indult (tzn. povolení slavit mši sv.) byl kardinálem Fürstenbergem, arcibiskupem
olomouckým, udělen na 10 let. 9. ledna 1899 žádá P. Vincenc Tesař, farář, o prodloužení.
Zapsáno v ACO. inv. č.: 63. kart. 4821 (archiv Arcibiskupská Konzistoř v Olomouci). P. Martin

VZDĚLÁVACÍ KURZ

Druhá přednáška tématického celku, který pojednává o liturgii se uskuteční v sobotu
20.10. 2007 v Katolickém domě. Začínáme ráno v 8.00 hod. P. P. Grzybek bude hovořit o
vymezení pojmu liturgie, liturgických formách zbožnosti, a také o tom, co je komu v liturgii vymezeno. Liturgie se nějakým způsobem dotýká nás všech, ale ne každý z nás se dokáže správně orientovat ve věcech s ní spojených. Přijměte proto pozvání na další přednášku
vzdělávacího kurzu, která objasní mnohé z toho, s čím se při mši setkáváme a co nás v kostele obklopuje.
S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík

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
Centrum pro rodinný život zve srdečně rodiny na SVATÝ HOSTÝN k duchovní obnově pro rodiny ve dnech 26.-28.října 2007
Program pro rodiče: Jaké místo má Bůh v našem životě, manželství, rodině?
Program pro děti: Katecheze, soutěže a hry pro starší děti, hlídání malých

(Během programu pro rodiče se budou o děti starat pečovatelé). Duchovní obnovu
vede P. Jan Mach. Informace a přihlášky: Centrum pro rodinný život, Biskupské
nám. 2, 772 00 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz Přihláška na www.rodinnyzivot.cz

HNÍZDO, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh o.s.

- Zveme všechny rodiče a děti na HLEDÁNÍ POZTRÁCENÝCH KORÁLKŮ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA v pondělí 15. října 2007 v 16 hodin, start u lomu, špekáček s sebou.
- Nastávající maminky a maminky s kojenci zveme na přednášku
16.10. – Nejlepší plínky pro děti, nové typy ekologických plen s ukázkou (K. Bláhová – majitelka obchodu)
- V pátek 19. října v 16 hodin proběhne v prostorách ZŠ Zábřeh, B. Němcové 15 Vernisáž výstavy obrázků ze soutěže „Taková je moje maminka“. Obrázky budou nabídnuty
k odkoupení, výtěžek akce bude věnován do projektu Adopce na dálku. Při této příležitosti
si můžete prohlédnout naši novou klubovnu.
- Připomínáme, že celý říjen si u nás každou středu v 16 – 18 hodin můžete vyzkoušet
malování na kachle a hrnečky.
Těší se na vás, Markéta Kroulová 604 65 0880, Irena Švédová 603 891 571
SENIOŘI ve Svébohově se sejdou ve čtvrtek 18. října v 17 hodin v klubovně, tentokrát s otcem Františkem Líznou. Jste zváni k hojné účasti.
Marie Šanovcová

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 7. října byla 3.130 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

HODY

 V Rájci bude hodová mše svatá tuto 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.
-

VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ

ve Zvoli v neděli 28.10., mše svatá ve 14.30, bude následovat pobožnost na hřbitově.
v Jestřebí v sobotu 27.10., mše svatá ve 14.30, bude následovat pobožnost na hřbitově.
Pamatujme na naše zemřelé – ať jsou našimi přímluvci pro naši věčnost.
P. František Janhuba

SBÍRKY Z NEDĚLE 7. ŘÍJNA: Zábřeh 10.790; Jedlí 2.200; Svébohov 1.560; Klášterec
1.060; Pivonín 2.010; Hynčina 310; Postřelmůvek 1.490 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 21. 10. JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE
V RÁMCI HUDEBNÍHO FESTIVALU SE KONAJÍ POD ZÁŠTITOU ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO TYTO KONCERTY:
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. Zákl. um. škola.

KATOLICKÝ DŮM
 Vernisáž interaktivní výstavy s názvem REKORDY A KURIOZITY ZE SVĚTA ZVÍŘAT se uskuteční v pondělí 15. října v 18 hodin v Katolickém domě. Výstavu pořádanou Spolkem Metoděj Zábřeh a Klubem ÁMOS Ostrava za ﬁnanční podpory města Zábřeh 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, případně
prostřednictvím e-mailu spolek.metodej@tiscali.cz.
 Už mi lásko není dvacet let, Zvonky štěstí, To musím zvládnout sám, To býval ráj
a mnohé jiné, dodnes populární písně pocházejí z autorské dílny hudebního skladatele a zpěváka Jiřího Zmožka. Ten na vrcholu své slávy napsal snad stovky písní pro naše
přední zpěváky – Karla Gotta, Hanu Zagorovou, Helenu Vondráčkovou, Michala Tučného….Říkalo se mu Král dobré nálady. Jeho ﬁrma Carmen stále rostla. Náhle však přišel
krach a Jiří Zmožek spadl až na dno – nemocnice, myšlenky na sebevraždu – a jako záchrana z této situace – víra v Boha. Říká, že se před pár lety znovu narodil a začal nový
život …
Spolek Metoděj Zábřeh a hudební vydavatelství Emauzy zvou dospělé i děti na Koncert Jiřího Zmožka, který se uskuteční v pondělí 29. 10. 2007 v Katolickém domě. Při
koncertu zazní jeho největší hity z dřívějšího skladatelského období, ale také nejnovější
písně s křesťanskou tematikou – Píseň vděčnosti, Otče můj a řada dalších. Při koncertu
nezapomeneme ani na nejmenší – zazní písně z alba Maličký a děti si budou moci zasoutěžit o ceny. V předsálí bude možno zakoupit dárky pro Vaše nejbližší – CD a kazety
Jiřího Zmožka. Začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné.
 Virtuální rotopedová pouť za sv. Jakubem vyvrcholila minulou neděli v Katolickém
domě. Většina účastníků se však rozhodla v projektu pokračovat. Zpáteční cestu absolvujeme v obvyklých termínech – každé úterý od 17 hodin.
 CHCEŠ VYHRÁT NOTEBOOK? Nebo alespoň kytaru CD, nebo MC? Pak právě
pro tebe je tady Velká biblická soutěž pro děti a mládež. Více se můžeš dozvědět v pondělí 29. 10. 2007 od 16 hodin v Katolickém domě při SETKÁNÍ SE SAMÍKEM, nebo na
www.samik.cz.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
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

SBÍRKY z neděle 7. října: Postřelmov 4.968; Chromeč 2.750; Dlouhomilov 621 Kč.
Minulou neděli se vybralo v Chromči na faru 2.000 Kč, v Sudkově na faru 1.120 Kč, v Lesnici 4.184 Kč.
Příští neděle je třetí v měsíci, proto bude mimořádná sbírka v Postřelmově.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 Ve středu 17.10. po mši svaté bude v Lesnici biblická hodina. Všichni jsou srdečně zváni.
 V sobotu bude v Postřelmově od 8.00 hodin pobožnost a mše svatá ke cti Ducha Svatého.
P. Vladimír Jahn

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 7. října: Mohelnice 5.511; Úsov 933; Studená Loučka 765 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 7. ŘÍJNA: Štíty 2.200; Cotkytle 500; Horní Studénky 750 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
HODY na Štítecku: Štíty 21.10. v 9 hod., Cotkytle 21.10. v 11 hod., Crhov 28.10. ve 14 hod.,
Heroltice 20.10. v 18 hod., Zborov 20.10. v 17 hod.
Zveme vás na slavnostní mši svatou v sobotu 20.10. v 11 hodin do kostela ve Štítech u příležitosti uzavírání partnerství mezi městy Štíty a Niemodlin (Polsko). P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 7. října: Lubník 630; Tatenice 1.180; Hoštejn 720 Kč, Krasíkov 340, Kosov
840 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude udílena při mších svatých:
v Lubníku ve středu 24. října v 17.30 hod. (v Tatenici mše sv. nebude)
v Hoštejně ve čtvrtek 25. října v 17.30 hod.; v Tatenici v pátek 26. října v 17.30 hod.
Pobožnosti za zemřelé na hřbitovech po mši sv. Hoštejn 1.11. (mše sv. 17.30), Tatenice 2.11.
(mše sv. 17.00), Lubník 2.11. (mše sv. 18.30).
P. Jaroslav Přibyl

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 7. října: Červená Voda 1.384,50; Mlýnický Dvůr 220; Moravský Karlov 165;
Jakubovice 226,50; Písařov 587 Kč.
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!
V neděli 21. října budeme slavit v Písařově v 10.45 hod. HODY – poděkování za úrodu.
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA budeme slavit všude kromě Jakubovic v neděli 28. října.
P. Pavel Vágner

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 21. října 2007
Milí přátelé,
rád bych využil této příležitosti a poděkoval Vám všem, kteří si uvědomujete důležitost
misijního úsilí a zapojujete se do pomoci nejchudším. Vaše modlitby, oběti a skutky
lásky úžasným způsobem přispívají do misijních pokladů Církve. Mám velkou radost,
že jste během loňského roku věnovali na misie skrze Papežská misijní díla rekordních
více než 25,6 milionů Kč. Díky Vám se tak našla pomoc pro 80 000 sirotků, dětských
vojáků a jinak trpících dětí. Ve srovnání s předchozím rokem jste více než dvojnásobnou částkou 1,7 milionů Kč podpořili bohoslovce v misiích. Je to i proto, že se do misijní činnosti zapojujete během celého roku. Ať už členstvím v našich pěti aktivitách,
nebo pořádáním tradičních akcí Papežských misijních děl, jako je např. Misijní koláč,
Pohled pro misie, Jeden dárek navíc, Misijní jarmark, Misijní bonbónek a Misijní den
dětí. Je opravdu povzbuzením číst Vaše dopisy, ve kterých píšete, že pro misie obětujete své utrpení, odkazujete dědictví, organizujete misijní farní dny, koncerty, plesy a
tábory, věnujete výtěžek z úrody, a skupinka dětí dokonce vydává časopis podporující misie. Vaše láska k misiím šíří radost evangelia nejen ve vzdálených zemích, ale i
u nás.
Abyste na vlastní oči viděli místa, kam pomoc posíláme, připravili jsme pro Vás Misijní kalendář 2008, putovní výstavy, Zpravodaj Papežských misijních děl, leták o životě
bohoslovců – Misie zítřka a nové ﬁlmy: Srdce pro Bangladéš, Oči Malawi a Poklady misií. Každý měsíc můžete na TV Noe vidět nový hodinový Misijní magazín. Pro zájemce
máme již 15 odvysílaných dílů na DVD.
Je mojí milou povinností vyřídit Vám upřímné poděkování např. z Ugandy, Madagaskaru, Bangladéše, Indie a Malawi, kam Vaše dary putují. V rámci sbírky na Misijní neděli podporujete dílo šíření víry a pomáháte stavět kostely, kaple, domovy pro staré a
nemocné lidi, školy, internáty, nemocnice a útulky pro trpící a postižené. Umožňujete
studium a formaci katechetů, bohoslovců a řeholníků. Vaše dary se prostřednictvím
veliké řady misijních pracovníků dostávají k nejpotřebnějším. Buďte si jisti, že všichni
tito lidé se za Vás, dobrodince, denně modlí.
Sv. otec si přeje, abychom vytvořili celosvětovou síť modliteb a na přímluvu Panny
Marie si více uvědomovali své misijní poslání a povolání: být svědky Páně každým
okamžikem svého života. Zapojme se tedy již v předvečer
Misijní neděle ve 21.00 do Misijního mostu modlitby, zapalme svíci a modleme se za misie. Využijme nastávající Misijní neděle k opravdové štědrosti a pamatujme, že „Bůh
miluje radostného dárce„
(2 Kor 9,7).
P. Jiří Šlégr,
národní ředitel PMD

