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Ročník IX.
číslo 43
30. 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

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.
Prosíme o to skrze tvého Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě s Duchem svatým
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 34,2-3.17-18.19+23 Hle, ubožák zavolal, a
1: Sir 35,15b-17.20-22a
2: 2 Tim 4,6-8.16-18
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Celník se vrátil domů ospravedlněn,
ne však farizeus.
Evangelium ovšem netvrdí,
že cesta k ospravedlnění spočívá v tom,
že člověk zůstane jako celník vzadu v chrámě.
A také netvrdí, že chybou farizeje bylo,
že nekradl, nepodváděl, necizoložil
nebo že neměl pronajatou celnici,
ani že chybou byl jeho půst či odvádění desátků.
Chyba je nenápadná, ale veliká.
Zatímco celník čeká od Boha milost,
farizeus očekává odměnu za svůj výkon.

Hospodin slyšel.
Ev: Lk 18,9-14

Čtvrtek 1. listopadu

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Slavnost VŠECH SVATÝCH

Odpustky pro duše v očistci: tento den odpoledne a zítra po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze
duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba 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 lze takto získat odpustky
částečné.

Pátek 2. listopadu Vzpomínka na VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Pátek 2. listopadu první pátek v měsíci, svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje od 15 hod.

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH V NEDĚLI 28. ŘÍJNA

V Zábřeze na hřbitově 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.
Na zábřežském hřbitově budou pobožnosti za zemřelé ve všední dny od 1. 11. do 8. 11.
v 16 hod. a v neděli 4. 11. ve 14.45 hod.
V Zábřeze o Slavnosti Všech svatých bude ve čtvrtek 1. 11. mše sv. v 9.40 hod.
a v 17.30 hod., o Památce všech věrných zemřelých 2.11 mše sv. v 7 hod., 9.40 a v 17.30 hod.
P. František Eliáš

DUŠIČKOVÝ KONCERT V ZÁBŘEZE
Na 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
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.
DÁMSKÁ JÍZDA PRO MAMINKY Z HNÍZDA (také pro kamarádky, příznivkyně, babičky). Dopřejte tatínkům užít si volné dny se svými ratolestmi (bez vás) a pojeďte s námi na faru
ve Velkých Losinách od 2. 11. do 4. 11. 2007. Na programu je
společné vaření a stolování, ochutnávka vína s výkladem P. Milana Palkoviče, který je původní profesí vinař a v současnosti má dozor nad výrobou mešních vín, dále povídání o kosmetice a masáže (Sylva Urbanová), koupání v termálním bazénu, cvičení tajči pro začátečníky, nedělní mše, hry. Vybíráme 300 Kč na ubytování a společné jídlo. Dále počítejte: bazén
50 Kč, masáž 70 Kč, víno. POJEĎTE S NÁMI, BUDE LEGRACE!
Informace Markéta Kroulová 604650880, Lenka Hamplová 731 62 6506
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, vybralo na vernisáži obrázků ze soutěže „Taková je moje maminka” 1.770 Kč na adopci na dálku. O našem chlapci z Běloruska vás budeme informovat v příštím čísle.
Markéta Kroulová

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

SBÍRKY z neděle 21. října na misie: Červená Voda 5.200; Domov důchodců sv. Zdislavy 550; Mlýnický Dvůr 330; Moravský Karlov 1.320; celkem za farnost Červená
Voda 7.400 Kč, Jakubovice 534; Písařov 1.615 Kč.
Stojanovské Pán Bůh zaplať
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH oslavíme v Červené Vodě ve středu 31. října v 17.30
a ve čtvrtek 1. listopadu v 8 hod., a v Jakubovicích 1. listopadu v 15 hod. – po skončení
se bude konat již dušičková pobožnost.
V PÁTEK 2. LISTOPADU PAMÁTKU ZESNULÝCH oslavíme v Písařově v 16 hod. –
po skončení dušičková pobožnost na hřbitově, v Červené Vodě v 18 hod. – po skončení dušičková pobožnost na hřbitově se světelným průvodem, v Mlýnickém Dvoře
v sobotu 3. 11. v 16 hod. na hřbitově bude dušičková pobožnost a po skončení mše sv.
a v Moravském Karlově v neděli 4. 11. v 16 hod. na hřbitově bude dušičková pobožnost a po skončení mše sv. v kostele.
P. Pavel Vágner

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 21. října na misie: Mohelnice 21.379; Úsov 2.606; Studená Loučka
1.460 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

NOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA

V sobotu 13. října 2007 byla na Uhlířském Vrchu u Bruntálu slavnostně požehnána
nová křížová cesta. Je umístěna v lipové aleji na přístupové cestě k poutnímu místu
kostela Panny Marie Pomocné. S myšlenkou vytvořit novou křížovou cestu přišel řezbář z Bruntálu pan František Nedomlel, syn dnes již nežijícího Josefa Nedomlela - autora Mohelnických jesliček. Patnáct zastavení nové křížové cesty je instalováno na kamenných blocích z různých druhů hornin z okolí. Dřevěné plastiky znázorňující výjevy z Kristovy cesty na Golgotu jsou vyřezány z různých druhů dřev, vyskytujících se
v Nízkém Jeseníku. Patnáct zastavení vyrobil řezbář František Nedomlel během 4 let.
Na čelních stranách kvádrů jsou umístěny mramorové desky s nápisem donátora zastavení. Uvažuje se i o osvětlení celé křížové cesty, což jistě umocní celkový dojem při
návštěvě takovéto velice originální křížové cesty. Křížovou cestu požehnal opat P. Michael Josef Pojezdný, O. Praem. Při příležitosti 14. výročí posvěcení chrámu (poutního
kostela) Panny Marie Pomocné se zde od 15 hodin rovněž uskutečnila slavnostní mše
svatá. Celou akci zorganizovala Římskokatolická farnost Bruntál a Česká provincie
O.T.
Pavel Nenkovský

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 21. října: Lubník 2.190; Tatenice 2.300; Hoštejn 3.300; Kosov 750 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
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 ve 14 hodin.
P. Jaroslav Přibyl

SBÍRKY NA MISIE Z NEDĚLE 21. ŘÍJNA: Zábřeh 22.600; Ráječek 2.000; Rovensko 5.670;
Hněvkov 700; Pivonín 650; Jedlí 7.700; Svébohov 9.100; Klášterec 5.660 Kč.
Dary Zábřeh: na misie 4.000, na kostel sv.Barbory 1.000, Haiti 6.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán
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.
SBÍRKA na provoz Arcidiecézní charity Olomouc se letos překládá na neděli 18. listopadu
(ACO 2007/01)
P. František Eliáš
FLORBALOVÝ TURNAJ MINISTRANTŮ pod záštitou svatého Martina proběhne v sobotu 10. 11. 2007 v Rovensku. Začátek v 9 hodin mší svatou v rovenském kostele, pak přesun
do Orlovny. S sebou: přezůvky, svačinu (na místě bude jen čaj), ﬂorbalku (kdo nemá nevadí, máme navíc k půjčení:). Hraje se ve družstvech 3 hráči + brankář, pokud nesložíte družstvo nevadí, hlásit se mohou i jednotlivci. Přihlašovat se můžete nejpozději do 5. 11. 2007
na e-mail: Veronika.Drlikova@seznam.cz

KATOLICKÝ DŮM

 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.
 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.
 Spolek Metoděj Zábřeh a populární zábřežská folk & country skupina MADALEN
zvou všechny příznivce a posluchače na čtvrtek 8. listopadu do Katolického domu na
koncert nazvaný VZPOMÍNKA. Hostem večera tentokrát skupina Pupkáči z Lipníku
nad Bečvou. Začátek v 18 hodin.
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.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 21. října na misie: Štíty 3.890 ; Cotkytle 1.360; Horní Studénky 3.200 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.
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ:
Horní Studénky ve čtvrtek 1.11. mše sv. v 16 hod. po ní pobožnost na hřbitově
Cotkytle
v pátek 2.11. mše sv. v 16 hod. po ní pobožnost na hřbitově
Štíty
v pátek 2.11. mše sv. v 18 hod. po ní pobožnost na hřbitově
V Cotkytli 4.11. bude mše sv. v 7.30. hod.
Horní Studénky: zveme vás na hody, které budou v neděli 4.11., mše sv. v 10.30 hod.
P. Stanislav Suchánek

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 21. října na misie byla 6.750 Kč, dary na potřeby kostela 4.600 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ
Pořad bohoslužeb v dušičkovém týdnu ve farním kostele Zvole:
v neděli 28.10. mše sv. v 10.15 hod, odpoledne vzpomínka na zemřelé – mše sv.
ve 14.30 hod. v kostele, po ní pobožnost na hřbitově,
v pondělí 29.10. mše sv. v 16.40 hod.,
ve čtvrtek 1.11.svátek Všech svatých a 2.11. na Dušičky rovněž v 16.40 hod. mše sv.
v neděli 4.11. mše sv. v 10.15 hod.
Pořad bohoslužeb v přifařených vesnicích bude vždy oznámen. Pamatujme na naše
zemřelé – ať jsou našimi přímluvci pro naši věčnost.
P. František Janhuba
***

DNY BIBLE 2007

Vážení přátelé, bez ochotných dárců by některé biblické společnosti vůbec neexistovaly. Příkladem je biblická společnost v Argentině, kterou Česká biblická společnost (ČBS) vybrala jako téma letošních Dnů Bible. Argentina je jednou z nejchudších jihoamerických zemí, ve kterých
distribuce Biblí jde ruku v ruce s charitativní pomocí ve slumech, sirotčincích, ve školách v odlehlých oblastech, mezi bezdomovci apod.
Také Česká biblická společnost může uskutečňovat řadu neziskových projektů
a různým způsobem sloužit církvím a křesťanským organizacím díky ﬁnančním darům
církví a jednotlivců. Bez Vaší štědré podpory bychom takovou službu nemohli konat.
Jsme vděčni Bohu za to, že v České republice máme jednu biblickou společnost a jeden společný Český ekumenický překlad Bible, který slouží všem církvím bez rozdílu
Děkujeme církvím za jejich podporu – jak prostřednictvím jejich zástupců, kteří tvoří

Výbor České biblické společnosti, tak za modlitby a ﬁnanční dary. S přáním Božího požehnání
Mons. ThDr. Josef Koukl, místopředseda Výboru ČBS

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB OÁZA PŘIJME NOVÉ UŽIVATELE
Centrum Oáza nabízí osobám starším 18 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
SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ v rámci Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska, na kterém se budou představovat návrhy opatření v oblasti sociálních služeb.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu 2007 od 15.30 hod. v městské knihovně
- 2. patro MÚ na Náměstí Osvobození 15 v Zábřeze. Cílové skupiny, na které zaměřujeme
pozornost: senioři, lidé s postižením, mládež a rodiny s dětmi a osoby v krizi. Přijďte
a sami ovlivněte budoucí podobu sociálních služeb v našem regionu!
Srdečně zvou členové Řídící skupiny KPSS Zábřežska

