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29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, 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, 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 s Duchem svatým
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 121 Pomoc nám přijde od Hospodina, který
1: Ex 17,8-13
2: 2 Tim 3,14 - 4 Ev: Lk 18,1-8
Ordinárium: Břízovo č. 503, příště Ebenovo č. 504

Volat dnem i nocí to se nám může zdát
přehnané pouze tehdy,
když jsme bídu světa
a svoji vlastní bídu ještě nepochopili.
„V každý čas se v Duchu svatém
modlete a proste, bděte na modlitbách
a vytrvale se přimlouvejte
za všechny bratry i za mne... „
Efezským 6:18

učinil nebe i zemi

HODY
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 V NEDĚLI 21. ŘÍJNA při mši svaté v 10.30 hod.
v kapli sv. Cyrila a Metoděje a při ní bude požehnána obnovená křížová cesta a obraz
sv. Cyrila a Metoděje.
***

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ V NEDĚLI 28. ŘÍJNA
Na zábřežském hřbitově bude pobožnost ve 14.45 hod. ve Svébohově se sejdeme na
hřbitově ve 14 hod. a v Jedlí začíná dušičková pobožnost v 15 hod. ve farním kostele,
po jejím skončení přejdeme na hřbitov.
P. František Eliáš

DUŠIČKOVÝ KONCERT V ZÁBŘEZE.
V úterý 6. listopadu pro nás připravil smíšený studentský sbor AVE
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži „Dušičkový koncert“. Začátek ve farním kostele sv. Bartoloměje bude v 18.30 hod. Vstupné dobrovolné.
Redakce

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.
Kapacita zařízení je 10 osob denně. O uživatele pečují čtyři stálí zaměstnanci – vedoucí zařízení, animátorka, pracovnice komplexní péče a pečovatelka.
Domovinka zajišťuje mimo jiné:
celodenní stravu (snídaně, 2x svačina, oběd)
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)
svoz (uživatelé služeb mohou k dopravě do DS a zpět využívat služebního vozu)
sociální poradenství (pomoc při sociálním šetření, pomoc na úřadech apod.)
duchovní péči (zprostředkování setkání s knězem, společné modlitby pro zájemce)…
Těšíme se na Vaši návštěvu a rádi zodpovíme veškeré dotazy!
Kontakt: Domovinka, Leštinská 16, 789 01 Zábřeh
Tel: 583 414 622 Mob.: 736 509 438 Email: domovinka@charitazabreh.cz

VZDĚLÁVACÍ KURZ
Přednáška otce Damiána Němce, která pojednávala o svátostech
z hlediska církevního práva bude pokračovat v pondělí 5.11. 2007 v 16.00
hod. v Katolickém domě. P. Damián i přes své veliké vytížení přijede
znovu do Zábřeha a bude pokračovat v přednášce. Tentokrát se na přání
posluchačů soustředí především na právo manželské. Mgr. Luděk Diblík

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC PŘI CELOSTÁTNÍM
SETKÁNÍ MLÁDEŽE V TÁBOŘE-KLOKOTECH
S velkým díkem se ozývám po celostátním setkání mládeže, které proběhlo v srpnu v Táboře-Klokotech. Z celé české a moravské církevní
provincie se alespoň části programu zúčastnilo přes 5600 mladých věřících a doprovodilo
je víc než 150 kněží. Zdánlivou samozřejmostí byla přítomnost téměř všech biskupů, kterým také patří dík, že mladým lidem věnují svou pozornost, čas i pastýřskou péči. Program
a organizaci zajišťovalo přes 600 dobrovolníků. Motivem setkání byla rovněž trvalá solidarita. Dovolím si připomenout, že podpora projektů na Haiti nekončí jen výborným beneﬁčním koncertem, ale měla by se přenést do všedních dnů života věřících. Díky vám i ostatním věřícím za podporu lidí v nouzi.
Velkou část informací o setkání zprostředkovala věřícím křesťanská média – TV Noe,
Proglas i Katolický týdeník, kterým zvláště děkuji za propojení mezi účastníky setkání
a ostatními věřícími nejen v České republice.
Prosím vás, poděkujte všem, kdo se za nás modlili – lidem ve farnosti, a zvláště nemocným, neboť jsem byl svědkem zázraku, že celé setkání proběhlo v pokoji a bez problémů.
Prosím vás, poděkujte také lidem za příspěvek formou veřejné sbírky Mozaika pro Tábor,
která pomohla z velké části pokrýt náklady na setkání mládeže.
Ještě jednou díky všem, kteří přispěli k podařenému dílu, které je oslavou Boží dobroty
a milosrdenství a může se stát požehnáním pro naši církev. Kéž vám Pán odplatí dobrem
věčným!
Za Sekci pro mládež ČBK P. Vít Zatloukal
 Hromadné objednání multimediálního DVD z Celostátního setkání mládeže v Táboře.
Ti, kdo si ho objednali, si ho již mohou vyzvednout v knihkupectví Barborka.
Veronika Drlíková

KATOLICKÝ DŮM

 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.
 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 zpáteční cestu z pouti ke sv. Jakubu se s námi můžete vypravit v obvyklých termínech – každé úterý od 17 hodin.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

MISIJNÍ NEDĚLE – V NEDĚLI 21.10. BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
NA MISIE
SBÍRKY Z NEDĚLE 14. ŘÍJNA: Zábřeh 10.040; Jedlí 1.700; Svébohov 1.750; Klášterec 1.310; Vyšehoří 880 Kč.
Dary Zábřeh: na kostel sv. Barbory 1.500, na potřeby kostela sv. Bartoloměje 200 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
ZMĚNA ČASU. V neděli 28. října končí letní čas. V období zimního času se mění začátky bohoslužeb takto: páteční mše svatá v Zábřeze bude začínat v 17.30 hod. a v Rovensku mše svatá s nedělní platností v sobotu v 16.30 hod.
P. František Eliáš
POZVÁNKA NA 5. SETKÁNÍ LEKTORŮ – ANIMÁTORŮ V OLOMOUCI v sobotu 27. října 2007 od 9.15 – 15.00 hod., velký sál Kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.
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
tel.: 224 917 210, 221 979 327, fax: 224 916 237, e-mail: cka.havlinova@omadeg.cz
PREMIÉRA ESTER. Komorní představení Rapsodického divadla ve spolupráci s
Českým katolickým biblickým dílem a pod záštitou kapituly u sv. Václava v Olomouci uvádí v úterý 30. října v 19.30 hod. 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.
OLYMPIJSKÝ TROJBOJ bude v sobotu 27. října od 18 hodin hostit Katolický dům.
Mladí křesťanští demokraté ve spolupráci se Spolkem Metoděj a zábřežskou jednotou Orla pro zájemce připravili turnaj v ping-pongu a hod šipkou na terč. Poslední,
mistrovskou disciplínu se příchozí dozví těsně před začátkem turnaje. Abychom
mohli sestavit tabulky, prosíme o dochvilnost. Na vítěze turnaje čekají zajímavé
ceny.
Za MKD Zábřeh, Petr Krňávek
FARNÍ MUZEUM ZÁBŘEH děkuje všem, kteří svými fotograﬁemi přispěli k uskutečnění výstavy katoličtí faráři v Zábřeze. Zapůjčené fotograﬁe si mohou jejich majitelé vyzvednout ve farní kanceláři.
Za FM Zábřeh, Petr Krňávek
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.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 14. října: Lubník 860; Tatenice 1.320; Kosov 200 Kč; Hoštejn 3.700 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 budou po mši svaté:
V Hoštejně ve čtvrtek 1. listopadu (mše sv. 17.30 hod.)
V Tatenici v pátek 2. listopadu (mše sv. 17 hod.)
V Lubníku v pátek 2. listopadu (mše sv. 18.30 hod.).
V Kosově na hřbitově v neděli 4. listopadu v 17 hodin.
P. Jaroslav Přibyl

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 14. října: Červená Voda 1.309; Mlýnický Dvůr 190; Moravský Karlov 161; Jakubovice 449; Písařov 509,50 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 V pondělí 22. 10. bude na faře v Písařově v 17 hod. další biblická hodina, v Červené Vodě
ve středu 24. 10. po mši sv. v 19.15 hod. na faře.
 Chci poděkovat všem, kteří se zapojili do adoračního dne v Červené Vodě svou účastí a
modlitbou.
P. Pavel Vágner

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14. října: Štíty 2.290; Cotkytle 900; Horní Studénky 1.050 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
 28. října končí letní čas, v období zimního času se mění začátky bohoslužeb: Cotkytle –
pondělí v 16 hod., Strážná – pondělí 17 hod., Zborov – sobota 17 hod., Štíty – středa a pátek
v 17 hod.
P. Stanislav Suchánek

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 14. října byla 3.850 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
 Hodová mše svatá bude ve Zvoli v neděli 21. 10. v 10.15, svátostné požehnání v 16 hod.
VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ
 bude na hřbitově ve Zvoli v neděli 28. října po mši svaté, která začíná ve 14.30 hod.
 na hřbitově v Jestřebí bude v sobotu 27. října také po mši svaté ve 14.30 hod.
Pamatujte na naše zemřelé – ať jsou našimi přímluvci pro naši věčnost. P. František Janhuba

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 14. října: Mohelnice 4.189; Úsov 958; Studená Loučka 434 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.
 V úterý 23.10. 2007 ve 14.00 hod se koná pravidelné setkání seniorů na faře v Mohelnici.
P. Petr Šimara
 Dne 7.10. 2007 byl na naší faře v Mohelnici po mši svaté den otevřených dveří. Velká
většina věřících šla po bohoslužbě na prohlídku nově vylepšených zařízení fary, které slouží
různým skupinám (pro matky atp.). Provedla nás paní Libuška Hrochová, nabídla nám jako
vzorná hostitelka chutné jednohubky a její výrobek – úžasně „mlsné“ koláčky. Účastníci se
vraceli rozesmátí a v družném povídání do svých domovů.
J. Lónová

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V týdnu od 22.10. do 26.10. bohoslužby nebudou, nebude ani postřelmovská biblická hodina.
V sobotu bude brigáda na faře v Postřelmově od 8.30 hodin.
V neděli bude v Postřelmově v 15.00 hodin růžencová pobožnost. Jako farní rodina
sejděme se ke společné modlitbě růžence.
P. Vladimír Jahn
***
MISIJNÍ ODPOLEDNE 2007. O své zkušenosti z misií na Haiti se v neděli 28. října v 15
hod. podělí sr. Anna, dkl. Setkání se uskuteční v kulturním domě v Lošticích. Vstupné
dobrovolné.
Srdečně zve ŘKF Loštice a MKS Loštice

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB OÁZA PŘIJME NOVÉ UŽIVATELE
Centrum Oáza nabízí osobám starším 18-ti let s mentálním postižením, nebo psychickým onemocněním, služby, které mají za
cíl rozvoj motorických a intelektových schopností, zvládnutí základních úkonů vlastní sebeobsluhy a smysluplné vyplnění volného času.
Oázu lze navštěvovat denně od 7.00 do 15.00 hod. Kapacita zařízení je 12 osob.
Nabídka služeb:
 pobyt uživatelů v zařízení rodinného typu
 individuální přístup zajištěný kvaliﬁkovaným personálem
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí stravy (dopolední svačina, oběd)
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- nácvik sebeobslužných činností
- pracovní terapie (práce s textilem, papírem, šití, práce se dřevem, kovem, apod.)
- výtvarná výchova s prvky arteterapie ( různé výtvarné techniky, modelování, malba, kresba, keramika)
- dramatická výchova s prvky dramaterapie (scénická vystoupení, loutkohra )
- dramika ( vyjádření pocitů mimikou a pohyby těla, relaxace )
- hudební výchova s prvky muzikoterapie (zpěv, hra na rytmicko-melodické nástroje)
- volnočasové aktivity ( poslech hudby, PC, společenské hry, sledování televize,
rozhovory na různá témata, plavání, apod.)
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- kulturní, společenské a sportovní akce
 sociálně terapeutické činnosti
- nácvik sociálních dovedností
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- sociální poradenství; pomoc při sociálním šetření, při jednání na úřadech, apod.
 zprostředkování dalších služeb (pohybový asistent, hipoterapie, canisterapie, apod.)
Kontakt: Centrum denních služeb – Centrum OÁZA, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh
vedoucí zařízení: Veronika Florianová, tel.: 583 412 587, kl.28
e-mail: veronika.ﬂorianova@charitazabreh.cz

