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28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
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, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
Žalm 23 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.
1: Iz 25,6-10a 2: Flp 4,12-14.19-20 Ev. Mt 22,1-14
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

Podobenství o svatebním
šatě nás ujišťuje,
že jde skutečně
o vzácné pozvání,
že je třeba kvůli němu
změnit úplně všechno,
vlastně i svou životní roli.
Upozorňuje,
že Bůh to s námi lidmi
opravdu myslí vážně!
1

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

14. října
15. října
16. října
17. října
18. října

Sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Sv. Hedviky, řeholnice
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Svátek sv. Lukáše, evangelisty

SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 15. října.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
Skauti a skautky střediska Skalička zvou všechny zdatné v orientaci
v terénu na „Azimutový závod“. Ten se bude konat 18. října a start
bude u klubovny na Skaličce od 9.00 do 10.00 hod. Bude vhodné,
vzít si s sebou vlastní buzolu (není však podmínkou). Na místě bude
možnost zakoupení občerstvení. Bližší informace na www.skalicka.
skauting.cz. Akce byla podpořena z grantu Města Zábřeh.
Tomáš Hampl
V letošním roce plánuje Farní muzeum vydat publikaci o zvonech v Zábřeze, na tuto činnost obdrželo také dotaci Olomouckého kraje. Publikace by měla obsahovat historické materiály.
Doposud se nám však nepodařilo získat fotograﬁe dokumentující rekvizice zvonů během II. světové války, focení bylo totiž v té
době zakázané. Přesto se obracíme na čtenáře s prosbou o pomoc při pátrání a případné zapůjčení těchto fotograﬁí – tel. 731
626 527.
RNDr. František John
OHLASY: V podvečerním čase, v sobotu 4. října, vysílala ČT 2
svatohubertskou bohoslužbu z Kuksu, kterou celebroval královéhradecký biskup Dominik Duka. Příjemným překvapením bylo,
že jsme mohli vidět i našeho pana děkana P. Františka Eliáše,
který je spirituálem Řádu sv. Huberta. Zpěvem mši svatou doprovodil mužský pěvecký sbor pod vedením MgA. Karola Ozorovského. Instrumentální doprovod zajišťovali hornisté s učitelem zábřežské ZUŠ,
panem Lubomírem Vepřkem. Podle ohlasů, známé tváře účinkujících potěšily nejednoho zábřežáka.
Antonín Pastrnek
FARNOST ZVOLE FARNOST ZVOLE FARNOST ZVOLE

 Schůzka farníků, kteří se přihlásili (nebo těch, kteří se ještě chtějí přihlásit) na
úklid farního kostela ve Zvoli bude ve středu 15. října v 17 hod. na faře. Bude se
týkat rozpisu a dalších důležitých informací, ohledně úklidu našeho farního kostela, aby byl stále pěkný a ještě pěknější.
Za farníky Dagmar Václavková
 V neděli 9. listopadu vás zveme na SVATOHUBERTSKOU POUŤ do Křtin,
spojenou s návštěvou RADIA PROGLAS. Cena 250 Kč. Přihlásit se můžete na tel.
608 311 469.
Helena Pěničková
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NA TÉMA BIBLE V MĚSÍCI ŘÍJNU
VÝSTAVA SVĚT OČIMA BIBLE, BIBLE OČIMA SVĚTA, kterou v Katolickém domě připravuje Spolek Metoděj ve spolupráci
s Klubem ÁMOS Ostrava, bude zahájena vernisáží v pondělí 13.
října v 18 hodin a přístupná bude až do pátku 24. října. Návštěvu
výstavy je vhodné si rezervovat na tel. 583 412 108, 731 465 717,
nebo e-mailu spolek.metodej@tiscali.cz
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH. Z vyhodnocených dotazníků, které byly rozdané po ukončení kurzu a v hojném počtu se mi vrátily vyplněné, vyplynulo, že bude dobré se dále setkávat. První z plánovaných cca. pěti přednášek, pořádaných ve spolupráci s MSKA, bude
přednáška Jaroslava Achaba Heidlera
na téma první kapitoly Bible z pohledu židovského náboženství. Tato přednáška se uskuteční v Katolickém domě v sobotu 18. října v 8 hod. Srdečně
tedy zvu všechny účastníky kurzu, a také Vás, kteří si
chcete rozšířit svůj pohled na výklad Božího slova týkajícího se stvoření.
Mgr. Luděk Diblík

Česká biblická společnost – DNY BIBLE 2008
Vážení přátelé, uběhlo slunné léto a nastává podzim – období chladných rán, nádherně
zbarveného listí a bohaté úrody na zahrádkách. K podzimním měsícům snad už neodmyslitelně patří také DNY BIBLE, které Česká biblická společnost letos vyhlašuje už pošestnácté. Všem sborům a farnostem doporučujeme, aby v období od října do prosince
jednu bohoslužbu věnovaly tématu Písma svatého, uvědomily si jeho důležitost a uspořádaly sbírku na podporu překladů a šíření Biblí v chudých zemích.
Většina charitativních organizací pomáhá lidem v jejich tělesných potřebách, my si však
uvědomujeme, že nestačí jen zachraňovat lidské životy, ale je třeba jim také dát smysl
a naději. To je důvod, proč biblické společnosti překládají, vydávají a šíří Písmo svaté
ve více než 200 zemí světa. Přestože Bible nebo aspoň některá její část je už přeložená
do zhruba 2500 jazyků, příslušníci stovek národů Bibli ve své mateřštině ještě nemají.
V současné době biblické společnosti pracují na 688 překladatelských projektech, které jsou ﬁnančně nesmírně náročné. Spojené biblické společnosti (UBS) se na nás obrátily s žádostí o podporu překladů Písma ve třech afrických zemích: v Kamerunu, Guineji a Namibii. Věříme, že
podle svých možností podpoříte tyto projekty a přispějete tak k zpřístupnění Božího slova dalším obyvatelům
Afriky. Předem vám děkujeme za vaše modlitby a ochotu
podpořit šíření Božího slova ve světě.
S přáním Božího pokoje a požehnání Mons. ThDr. Josef Koukl,
místopředseda Výboru ČBS a Mgr. Pavel Novák, ředitel ČBS.
P.S. V zábřežském kostele můžete ﬁnančně přispět do pokladničky, která bude opatřena obrázkem kozoroha, který přetiskujeme.

3

UČÍCÍ SE CÍRKEV – CÍRKEV JE KATOLICKÁ
Jednou ze základních vlastností Kristovy církve je to, že je katolická. Nicejsko- cařihradské vyznání víry uvádí výraz všeobecná. V
obou případech je třeba chápat tyto názvy ve smyslu celosti nebo úplnosti. Církev je katolická (všeobecná) ve dvojím smyslu:
Je katolická, protože je v ní přítomen Kristus. „Tam, kde je Kristus Ježíš, tam je katolická církev“ (sv. Ignác), která od Krista, jako od
zdroje dostává plnost prostředků ke spáse. A to: přímé a úplné vyznání víry, úplný svátostný život a kněžství předávané svěcením v apoštolské posloupnosti. V tomto základním smyslu byla církev katolickou už v den Letnic – jedna ze všech národů – a bude jí vždycky až
do dne druhého příchodu Páně na konci světa.
Církev je katolická také proto, že dostala poslání od Krista pro všechny národy a doby
až do konce světa, tak, jak to poručil svým apoštolům: „Jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření“ (Mk 16,15)... „Ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev“ (Mt 16,18).
Všichni lidé jsou voláni do Božího lidu. Bůh se rozhodl své rozptýlené děti všech dob a zemí
shromáždit v jedno celé lidstvo a se všemi jeho hodnotami jej přivést ke spojení s jeho hlavou, Kristem, tedy církví.
Nejen Kristova církev ve svém celku – řekli bychom světovém – je církví katolickou, ale
katolickou, všeobecnou je i církev v každé, byť sebemenší její části. Každá místní (partikulární) církev je katolická, neboť se utváří podle stejného vzoru v čele s biskupem v apoštolské posloupnosti, který je ve spojení s pastýři místních církví. V místních církvích se věřící
shromažďují hlásáním Kristova evangelia a v nich se slaví tajemství večeře Páně. V těchto
shromážděních, i když často bývají malá a chudá nebo žijí rozptýleně, je přítomen Kristus,
a svou mocí je sdružuje v jednu svatou, katolickou a apoštolskou církev. Místní církve jsou
plně katolické také pro spojení s římskou církví, římským biskupem - papežem, který církvi předsedá v lásce a tak se věřící na každém místě řídí podle této římské církve, neboť má
svůj počátek v Petrovi, který ji založil a v ní také podstoupil svou smrt. Tuto církev brány
pekel nikdy nepřemohly.
Ke katolické jednotě Božího lidu jsou povolání všichni lidé. Různým způsobem k ní
patří anebo jsou k ní zaměřeni, jak věřící katolíci, tak ostatní věřící v Krista, tak konečně
i všichni lidé bez výjimky, kteří jsou Boží milostí povoláni ke spáse. Do církevního společenství jsou však plně začleněni ti, kteří mají Kristova Ducha a přijímají celé její zřízení
a všechny prostředky spásy v ní ustanovené. V jejím viditelném organismu se spojují s Kristem – který ho řídí prostřednictvím papeže a biskupů. Kdo však nevytrvá v lásce, nedosáhne spásy, i kdyby byl začleněn do církve. Zůstává sice v církvi tělem, ale ne srdcem. Církev
ví, že je z mnoha důvodů spojena s těmi, kteří jsou pokřtěni a nazývají se křesťany, avšak
nevyznávají celou víru v její polnosti nebo nezachovávají jednotu společenství pod vedením Petrova nástupce. Neboť ti, kteří věří v Krista a řádně přijali křest, jsou v určitém společenství s katolickou církví, i když ne dokonalém. V takových případech mluvíme o anonymních katolících, i když tento výraz ti, kteří jsou daleko od církve neradi slyší. S pravoslavnými církvemi je společenství s katolickou církví tak hluboké, že chybí jen málo k dosažení plnosti, která opravňuje ke společnému slavení Pánovy eucharistie.
Dnes by mělo ještě následovat téma „Církev a nekřesťané“. Je to však téma velmi složité
a rozsáhlé a navíc bude toto téma později podrobně rozebíráno. Proto dnes aspoň kratičce.
Lidé, kteří ještě nepřijali Kristovo evangelium, jsou různými způsoby zaměřeni k Božímu
lidu, ke Kristově církvi.
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ZaMlada

Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 2

Milí přátelé,
do rukou se Vám dostává druhé číslo přílohy Farních informací ZaMlada. Co v říjnovém čísle najdete? V první části je připraveno další pokračování WYD08 – SYDNEY 2008,
aneb autentické zážitky Pavla Waltera ze setkání mládeže v Austrálii.
V měsíci září proběhlo v našem děkanátu několik akcí pro mládež. První z nich měla
sportovní charakter – turnaj o putovní pohár pastorační rady farnosti Lesnice. Další slavnostní událostí byla svátost biřmování ve Štítech a před dvěma týdny proběhla v Katolickém domě taneční zábava Goodbye léto, při které jsme se deﬁnitivně rozloučili s letošním
létem. Přikládáme také pár informací ohledně akcí, které jsou v plánu.
V minulém čísle byla vyhlášena ,,Soutěž o logo přílohy ZaMlada“, bohužel nám nedošel
ani jeden příspěvek, proto soutěž prodlužujeme do dalšího měsíce a chceme vás povzbudit, abyste dali prostor své fantazii a poslali nám svůj návrh na adresu: redakcezamlada@
seznam.cz, nebo jej odevzdali přímo na faře v Zábřeze otci Jindřichovi. Odměna je lákavá
– DVD ze setkání Activ8 na Velehradě a WYD Sydney.
Přeji všem krásný podzim a hodně Božích milostí na každodenních cestách.
Veronika Drlíková

BIŘMOVÁNÍ VE ŠTÍTECH

Je ráno 21. září, pro farnost Štíty to bude velmi slavný den. Dnes totiž příjme třináct mladých lidí svátost biřmování.
Já jsem kolem šesté hodiny byl už na nohách a po ranní modlitbě a rozcvičce, jsem se
oblékal do svátečního. Přesně v osm dorazil můj kmotr a za půl hodiny jsme spolu vyrazili do kostela. Tam už na nás čekali ostatní biřmovanci. Kdo ví, jak to dneska bude všechno probíhat... V devět hodin začala ta slavná mše svatá. První čtení bylo o prvním udělení této svátosti samotným apoštolům. Evangelium bylo o poslání dělníků na vinici. Po té
přišla homilie otce biskupa Josefa Hrdličky, který
nám připomněl vážnost této svátosti. „Vstupujete
do křesťanské dospělosti. Když se podíváme na
první čtení, zjistíme, že první biřmování probíhalo za velikého hluku a rozruchu. Dnes se takové
věci sice nedějí, přesto dostáváte Ducha svatého
v takové síle jako prvotní apoštolové. Pán posílá
dělníky na svou vinici a právě dnes posílá i vás!!!“
Toto jsou slova otce biskupa, aspoň ta, která na mě
nejvíce zapůsobila. Potom to šlo ráz na ráz. Každému z nás byla udělena tato svátost. Moc dobře
si pamatuji slova otce biskupa, když přistoupil ke
mně: „Alberto, přijmi pečeť darů Ducha svatého.“
Po mši jsme byli pozváni na faru, kde si otec biskup zavzpomínal a s každým z nás povykládal. Já
jsem z toho byl trochu vedle, protože mě to nutilo přemýšlet nad tím, co jsem vlastně dnes přijal.
Nicméně jsem si uvědomil jednu podstatnou věc,
že jsem přijal Ducha svatého a teď záleží na mně,
jak moc s ním budu spolupracovat. Pavel Walter
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WYD08 - Sydney 2008 (druhý díl)
Kolem půl desáté pro nás začaly přijíždět autobusy. Cesta měla přibližně trvat 10 hodin, nicméně do Sydney jsme dorazili o čtrnáct hodin později, z důvodu zdržení na odpočívacích stanovištích. Bohužel nám ve stejný
den nedorazily kufry a tak nám místní farníci zapůjčili deky, spacáky a karimatky. Já jsem celou noc prokašlal, takže jsem byl ráno po snídani poslán
do jedné z místních rodin, kde jsem proležel celý den, tudíž jsem se nezúčastnil zahajovací
mše se sydneyským kardinálem Mons. Goerge Pellem. Další den jsem už byl relativně ﬁt.
Vydal jsem se tedy s ostatními českými poutníky na místní katolickou univerzitu, kde jsme
se zúčastnili české katecheze. Tu si pro nás nachystal otec biskupe Jiří Paďour a hovořil na
téma: „Kdo je Duch svatý“. Řekl, že Duch svatý je pro člověka nejméně pochopitelná osoba. „ Je nám jasný Bůh Otec, protože vše stvořil, taktéž nám je zřejmý jeho Syn, protože
sestoupil z nebe, ale co Duch svatý? Víme, že přebývá v různých podobách – např. holubice nebo oheň atd. Nicméně tato třetí a poslední Boží osoba, formuje církev už od prvopočátku a to až do dnes.“ Pan biskup použil pár úryvků z bible, které zachycují působení Ducha svatého. Vyslovil také tuto myšlenku, která stojí za zamyšlení: „Největším dílem Ducha
svatého je Kristus a největším dílem Krista je Duch svatý.“ Na tom je jednoznačně vidět
provázanost svaté Trojice. Tyto pravdy, které oddělují křesťanství od světových náboženství řekl na konci katecheze: „Mohamed ani Budha za mě nezemřeli. Mohamed ani Budha
nebyli Boží.“ Následovala mše, při které měl promluvu otec biskup Posád. Hovořil o naši
otevřenosti k Duchu svatému a uvedl to na příkladu z knihy jednoho italského spisovatele:
„Když vám v Itálii ujede vlak, tak vás kolemjdoucí pozve na večeři, ale slušnost je – odmítnout, protože ten člověk neočekává, že pozvání přijmete. A tak je to často v našem vztahu
k Duchu svatému – neustále ho vzýváme, ale nečekáme, že přijde.“ Odpoledne jsem se pak
vydal se svým společníkem Vítem na slavení večerních chval podle starého ritu. Což byl velký duchovní zážitek, zvláště když nám tam přítomný kardinál Pell uděloval požehnání a já
seděl, takových dvacet metrů od něho.
Příštího dne ráno probíhal program pro českou skupinu relativně stejně, jen vedení katecheze na téma „Křest, Biřmování, Eucharistie“ se ujal otec biskup Pavel Posád. Tady jsou
na ukázku úryvky, které jsem si zapamatoval: „ Křest – z řeckého baptist znamená ponoření. Když se podíváme na první křty v Řecku, zjistíme, že katechumeni vcházeli jedním směrem doprostřed vany, tam byli pokřtěni a vycházeli druhou stranou. Tato tradice nám jednoznačně ukazuje, jak si staří Řekové vážili svátosti křtu. Jenom na vysvětlenou - do vany
vcházel starý člověk a vycházel jako znovuzrozený, vykoupal se totiž v krvi Ježíšově, který
ho vysvobodil z otroctví hříchů. Biřmování – plné vylití Ducha svatého. Když jsme byli pokřtěni přijali jsme Ducha svatého, ale nebyli jsme jim plně naplněni. V písmu se dočítáme,
že apoštolé v čele s Petrem seděli deset dní před letnicemi v horní místnosti a neustále se modlili. Někdo by
se mohl zeptat: Proč to dělali? Odpověď je velmi jednoduchá: Oni se
připravovali na příchod přímluvce,
kterého jim sešle Pán. Ale co je důležité na této svátosti? Je to o utvrzení
ve víře a posilnění Duchem svatým,
abychom měli sílu k hlásání radostné
zprávy - evangelia...
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Eucharistie – vrchol křesťanského života. Je to věc, která se dosti často vymyká našemu
chápání. Eucharistie je Ježíšovo tělo a krev. Není třeba si lámat hlavu nad tím, jak to, že
to tak je, přestože vidíme pouze víno a hostii. Důležité je, že čím vícekrát ji příjmem, tím
více jsme spojeni s Kristem....“ Toto jsou myšlenky otce biskupa Posáda, vy si z nich můžete vybrat, která se Vám nejvíc zalíbí a trochu nad nimi popřemýšlet. Následovala mše svatá, evangelijní čtení bylo o ustanovení Petra coby skály, na které Pán Ježíš ustanovil svou
církev. V homílii otce Paďoura zaznělo, jaké měl i má Petr výsadní postavení v církvi. „Například je smutné, že bratři – evangelíci, tuto Petrovu svrchovanost neuznávají. Přesto je
to jeden z pravdivých pilířů, na kterém stojí celá Církev. Další podstatná pravda je pravda
o Panně Marii. Určitě často slyšíte – kde je Ježíš tam je Panna Maria. Ano, ona je naší matkou, přímluvkyní. K ní se obracíme, když prosíme o přímluvu, pomoc a tak dále. Jistě jste
vycítili, že dnes stále mluvím o pravdě... Představte si, že hledáte poštu a ptáte se lidí a jeden vás pošle na jinou stranu než ten druhý, nicméně největší lež by byla, kdyby Vám někdo tvrdil – tady ve městě, žádná pošta není. Závěrem vás vybízím buďte k sobě pravdiví, i
když to bolí!!!“ Takto nám promlouval do duše otec biskup Paďour, mě tedy nejvíce dostala
poslední věta. (pokračování příště)
Pavel Walter

5. ročník turnaje v malé kopané

O PUTOVNÍ POHÁR PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNICE
V sobotu 13. září jsme v Lesnici na místním hřišti přivítali 6 mužstev malé kopané,
která se přijela utkat o vítězství a tím získání putovního poháru na jeden rok. Počasí bylo
ideální – jasno a slunečno. Po krátkém zahájení a nezbytných informacích o průběhu turnaje se mohlo začít hrát. Při prezentaci mužstev proběhlo nalosování do dvou skupin po
třech týmech. Skupina A: Inter, Sešívaní rudoši z Bazalů a Černí panteři. Skupina B: Sluníčka, Štěpíci, Obhájci. Po zápasech ve skupinách se v semiﬁnále utkali Sluníčka s Interem a Sešívaní rudoši z Bazalu se Štěpíky. Z prvního semiﬁnále postoupil do ﬁnále Inter
a z druhého až po penaltovém rozstřelu Sešívaní rudoši z Bazalů. V závěru turnaje se nejprve o páté místo utkali Černí panteři s Obhájci, v souboji o třetí místo se střetli Štěpíci se
Sluníčky a nakonec ve ﬁnále Inter přehrál Sešívané rudochy z Bazalu. Konečná tabulka: 1.
Inter (Zvole), 2. Sešívaní rudoši z Bazalů (Postřelmov), 3. Štěpíci (Rapotín), 4.
Sluníčka (Apoštolská církev Zábřeh), 5.
Černí panteři (Dlouhomilov a okolí), 6.
Obhájci (Lesnice a Zábřeh). Pár zajímavostí pro statistiky: mužstvo Interu nedostalo ani jeden gól, naopak Obhájci
žádný nevsítili. Ještě žádné mužstvo neobhájilo vítězství, loňští vítězové Sluníčka skončily třetí. Smolařem se stal Jakub
ze Sluníček, pro kterého turnaj skončil
v prvním poločase prvního utkání, když
se nešťastně zranil. 5. ročník turnaje
tedy skončil a ačkoliv se přihlásilo méně
mužstev než loni, užili jsme si spoustu
fotbalu, spoustu legrace a hlavně prožili
pěkný den. Poděkování patří všem, kteří jakkoliv pomohli s přípravou turnaje.
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MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ
(Akce zábavné i vzdělávací pro všechny lidičky)
Jsme skupina mladých lidí, kterou spojuje podobný náhled na svět . Stále máme vůli dělat něco pro druhé a uskutečňovat ji především v praxi. Dvě naše akce z různých „pólů“ naší činnosti se
udály v minulých týdnech.
První z nich byla taneční zábava Goodbye léto, která se již tradičně uskutečnila ve spolupráci se Spolkem Metoděj v Katolickém domě. Na letošní ročník dorazilo rekordní množství - sto osmdesát návštěvníků. Důvodem bylo zřejmě vystoupení kapely 380V, která ukázala, že dokáže
dostat sál do varu. Mimo jiné program obohatil DJ FIBYC a taneční skupina AVANTI.
Cílem těchto tanečních zábav není pouze
uspořádat „další diskotéku“, ale mimo jiné
vytvořit i jednu z mála příležitostí pro setkání věřící mládeže z děkanátu.
Další cíl naší činnosti je zaměřen na kultivaci mladých lidí jako občanů. Příkladem je akce „Bojovníci
proti totalitě pohledem dětí“, organizovaná Ministerstvem obrany ČR pod záštitou města Zábřeh, která se uskutečnila na prostranství u zábřežského zámku. Součástí programu bylo také vystoupení populární šumperské skupiny O5 a Radeček. Mladí křesťanští
demokraté se zde zhostili role výkonného koordinátora. Putovní výstavu tvořenou jednak informativními panely o etapách útlaku v naší vlasti, jednak medailony o osudech politických vězňů natočenými dětmi, navštívilo za dva dny několik stovek žáků zábřežských škol a desítky občanů.
Někteří lidé Mladým křesťanským demokratům vytýkají, že jsou skupinou karieristů, snažící se dostat prostřednictvím spřízněné politické strany do politiky.
Takto naše působení nechápeme. Může mezi nás přijít každý, kdo se chce setkat
se svými vrstevníky, diskutovat o společenských problémech nebo si jednoduše
popovídat, pobavit se i dělat něco pro druhé.
Petr Krňávek a Petr Bartoš
INFORMACE O AKCÍCH:
17. -18. října Animátorská polovíkendovka v Klášterci
8. listopadu Florbalový turnaj ministrantů o pohár sv. Martina
Povelehradské a Posydneyovské setkání se odkládá, budete včas informováni.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – CÍRKEV JE KATOLICKÁ

( pokračování ze str. 4)

V první řadě je to lid židovský a muslimové, náboženství to vyznávající jednoho Boha,
i když ne plně křesťanského, trojjediného. Potom církve s nekřesťanskými náboženstvími. S nimi nás spojuje především společný původ od Boha – Stvořitele a společný cíl lidského pokolení - společenství s Bohem v jeho věčném a blaženém Svatém městě. Určitý
(vážný) problém je s lidmi nevěřícími, ateisty. Ovšem i oni mají naději spásy, žijí-li aspoň
podle svého nejlepšího svědomí. I pro ně existuje mnoho Božích cest i je objímá Boží láska a milosrdenství, pokud nejsou bojovými ateisty, rvoucími víru zvláště maličkým a pokud se neproviní zvláště krvavými činy proti blíženecké lásce. V případě, že ano, alespoň
před posledním vydechnutím, před smrtí mohou to vše smít upřímnou lítostí a svátostným vyznáním.
V dějinách v některých zemích vznikaly tzv. národní církve (anglikánská, československá husitská). Tyto nemohou být církví Kristovou. Národní a jiné církve nejsou všeobecné,
poněvadž vznikly až později – po Kristu a nejsou ani schopny rozšířit se mezi všechny národy.
Je Boží milostí, že jsme členy církve katolické, všeobecné. Častěji přemýšlejme o tom,
že nejsme pouze členy církve jako nějakého spolku, jak se vůči nám vyjadřují některé osobnosti politiky, nýbrž že jsme údy mystického tajemného těla Kristova. Vždyť církev je jeho
tajemné tělo a my katoličtí křesťané jeho údy. Podle toho se také máme chovat k ostatním
údům církve, vždy s dobrotivou a obětavou láskou, která se projevuje zvláště tím, že se jeden za druhého modlí, a jeden druhému, pokud může, i ochotně pomáhá.
Loni přišla z Říma výzva biskupům katolické církve, aby ve svých diecézích podporovali vytváření večeřadel – nebo aspoň hodinové adorace jedenkrát týdně, v duchu společenství, pokání a očištění, při které se věřící věnují společně modlitbě formou ustavičné adorace – (klanění Ježíši Kristu v Nejsvětější svátosti oltářní) za účelem posvěcení kněží, Božího
lidu a pro zdar pastorační služby. Bude to přínos katolické církvi v úctě i v počtu nových
členů.
P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (říjen 2. část)
Lukáš je posledním ze čtyřech pisatelů, kteří nám zanechali podrobnou zprávu o životě a smrti Pána Ježíše. Lukáš byl velmi
vzdělaný člověk, byl to lékař a pocházel z pohanské rodiny.Kdybychom měli charakterizovat Lukášovo dílo (evangelium a Skutky apoštolské) nejspíše by to byl Ježíšův soucit s prostými lidmi.
U Lukáše Ježíš na kříži odpouští lotrovi, také zde najdeme historku o návratu ztraceného syna a mnohá další krásná podobenství.
Bývá vždy vyobrazován s býkem.
Otázky k obrázku sv. Lukáše
1. Kterého apoštola Lukáš doprovázel na cestách?
a) Petra; b) Pavla; c) Jana
2. U kterého ostrova ztroskotali?
a) Malta; b) Rhodos; c) Kypr
3. Jak dlouho na tomto ostrově čekali na další loď?
a) tři dny; b) tři týdny; c) tři měsíce
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 5. října: Domov důchodců sv. Zdislavy 143; Mlýnický Dvůr 207; Červená
Voda 1.563; Moravský Karlov 395; Jakubovice 705; Písařov 462 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY farnosti Písařov a Jakubovice bude v pondělí 13. října v 18
hodin na faře v Písařově.
BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 13. října v 17 hodin na faře, v Červené
Vodě ve středu 15. října v 19,30 hodin na faře, v Jakubovicích ve čtvrtek 16. října v 18 hodin u paní Altové.
ADORAČNÍ DEN farnosti Červená Voda a den vzájemných modliteb našich bohoslovců
se koná v pátek 17. října. V Mlýnickém Dvoře bude adorace od 6 – 8 hod., v kapli sv. Zdislavy v domově důchodců od 8 – 10 hod. a v Červené Vodě od 10 – 18 hod. Půl hodiny před
koncem bude vždy všude společné zakončení s požehnáním. Napište se prosím na připravený papír a najděte si čas na adoraci! Pán Vám to vynahradí. Adorační pomůcky budou
připraveny.
HODY budeme slavit v Písařově v neděli 19. října v 10,45 hod.
P. Pavel Vágner
 Milí přátelé, tak jak začal školní rok naší mládeži, tak i naši senioři se sešli k našemu
prvnímu setkání. Bylo to o to radostnější, že jsme mohli popřát paní Vrbové k jejímu životnímu jubileu a zároveň jí poděkovat za mnoholeté vedení seniorů. Měsíc září nám otevřel prorok Eliáš, který nás vyzývá k rozhodnutí . Buď budeme s Bohem anebo se oddáme
modlářství. Nelze sloužit dvěma pánům. TAK SE ROZHODNI! Také jsme se s našimi i se
seniory z jiných farností, vydali pozdravit, poprosit a poděkovat naší matičce na Svatém
Hostýně. Domnívám se, že přes všechny obavy, které jsme měli se pouť vydařila a všichni
jsme odjížděli duchovně povzbuzeni a posíleni. Všem vám srdečně děkuji za účast a otci
Vágnerovi za duchovní vedení. I pro mne to bylo povzbuzení do dalších aktivit. Těším se
na další společné setkání 23. října.
Marie Kubitová

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 5. října: Štíty 1.850; Cotkytle 680; Horní Studénky 4.500 (na opravu fary)
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 Výročí posvěcení kostela oslavíme: v sobotu 18. 10. ve Zborově v 17 hod., v neděli 19.
10. ve Štítech v 9 hod. a v Cotkytli v 11 hod., potom v sobotu 25. 10. v Herolticích v 17 hod.
a v neděli 26. 10. v Crhově ve 14 hod.
P. Stanislav Suchánek
 Nadace svatého Františka z Assisi, Brno Vás zve na přednášku s promítáním a besedou dne 17.10.v 17 hod, v kulturním domě ve Štítech „Pomoc Misionářek lásky nejchudším v Indii. Přednáší Ing. Marek Omelka PhD. Srdečně jsou zváni lidé dobré vůle, ze Štítů
i z ostatních farností. Při této příležitosti probíhá materiální sbírka, info v kostele na nástěnce a 26.10. také ﬁnanční sbírka na stejný účel. Páteční mše 17.10. se přesouvá na 16.00
hod.. Informace a vaše dotazy ohledně přednášky a sbírky ráda vyřídím osobně.
Eva Pecháčková tel. 606 101 946
BLAHOPŘÁNÍ. 8. října oslavil pan Josef Purkert životní jubileum 70 let.
Za službu kostelníka děkují a hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie
vyprošují P. Stanislav a farníci ze Štítů
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z 5. října: Lubník 940; Tatenice 1.460; Hoštejn 1.200; Kosov 570; Krasíkov 940
(pouť) Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
Děkuji všem farníkům, kteří se podíleli na přípravě pouti v Krasíkově.
P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 Ve středu 15.10. bude v Lesnici po mši svaté asi v 18.45 biblická hodina. Všichni
jsou zváni.
 Neděle 19.10. je nedělí misijní, proto bude sbírka na misie, mimořádná sbírka na
opravy v Postřelmově a v Chromči bude další neděli 26.10.
P. Vladimír Jahn

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO
Sbírky z neděle 5. října: Mohelnice 4.565; Úsov 791; Studená Loučka 508 Kč.
Sbírka na Haiti: Mohelnice: 3.400 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ P. Petr Šimara
 CHARITA ZÁBŘEH provozuje pobočku Občanské poradny v Mohelnici na Zámecké ulici 11. Služby Občanské poradny jsou poskytovány všem, kdo o tuto službu projeví zájem, hlavně osobám zdravotně postiženým, seniorům, rodinám s dětmi, osobám v nepříznivé sociální situaci, osobám v krizi, lidem, kteří trpí neznalostí
svých práv či nevědomostí, kde si tato práva uplatnit, nebo sníženou schopností si
svá práva uplatňovat. Od 1. března 2008 se služby Občanské poradny rozšířily i na
oblast Mohelnicka, otevřením a zprovozněním Poradny v prostorách bývalé speciální
školy na Zámecké ulici 11. Otevírací doba Občanské poradny v Mohelnici: Pondělí 13
– 16; čtvrtek 8 - 12.30 hod. Vedoucí: Bc.Hanušová Monika, DiS., tel. 583 412 589, 736
509 435, e-mail: poradna@charitazabreh.cz

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
Sbírka na opravu kostela v Moravičanech z neděle 5. října: 8.216 Kč.
Pán Bůh zaplať všem dárcům !
 „JAK P. LÍZNA RUSKEM PUTOVAL ...“ Pastorační rada ŘKF Loštice a Moravičany Vás zve v rámci Misijní neděle 19. října na „Misijní odpoledne“. Tentokrát mezi
sebou přivítáme našeho souseda z Vyšehorek, P. Františka Líznu SJ, který se s námi
přijde podělit o zážitky ze své letošní pěší pouti na Krym. Z důvodu nefunkčnosti KD
v Lošticích budeme improvizovat v prostorách kostela sv. Prokopa tzn., že nebude
tradiční občerstvení v podobě koláčků a kávy. P. František v neděli večer začíná exercicie v Českém Těšíně, proto akce začne již ve 14. 00 hod. „Dáchněte“ si předtím a určitě přijďte mezi nás!
P. Pavol Kavec
 Drobeček ze života sv. Terezie Avilské (liturg. památka je 15. října): Sv. Terezii
z Avily právě ve chvíli velkých starostí přepadla mučivá bolest nohou. Postěžovala si
Bohu: „Pane, to mi ještě scházelo po tolika trápeních!“ Bůh ji odpověděl: „Terezie, tak
jednám se svými přáteli.“ A Terezie na to: „Teď je mi jasné, proč jich máš tak málo!“
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Sbírky z neděle 5.10.2008: Zábřeh 10.390; Jedlí 1.900; Svébohov 1.900; Klášterec 3.070; Pivonín 1.050; Zvole 4.140 Kč, Maletín 1.780 Kč. DARY: Zábřeh – na potřeby farnosti 1.000;
na kostel sv. Barbory 4.000; Haiti 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste do kasičky v kostele přispěli částkou 3.610 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová

19. ŘÍJNA – MISIJNÍ NEDĚLE - sbírka na misie ve všech farnostech
Milí přátelé, jeden kněz z Afriky mi vysvětlil, jak dopadla studie zaměřená na chudobu v jeho farnosti: „Lidé
bydlí v chatrčích z trávy, nosí roztrhané šaty a jsou velmi
chudí. Pitná voda stačí jen pro 30 % obyvatel a vodou se
šíří nakažlivé nemoci, jako je cholera a úplavice. Kvůli
nedostatku jídla jí většina jen 1x denně. Hygienická zařízení jsou na ubohé úrovni, děti nemohou chodit do školy,
chybí ﬁnance na základní školní pomůcky. Míra negramotnosti je obrovská. Žáci odcházejí z vyšších tříd kvůli
brzkým sňatkům, těhotenství, osiření a dětské práci. Nevzdělanost a chudoba šíří HIV/AIDS.“
Dopis, ze kterého jsem citoval, je z míst, kam i my
přispíváme, a potvrzuje opravdovou důležitost pomoci
potřebným. U příležitosti Misijní neděle nás sám Svatý
otec Benedikt XVI. vybízí, abychom vzali za své misijní poslání, které zůstává prioritou a důležitým úkolem
pro všechny pokřtěné. Říká: „Drazí bratři a sestry, kéž
oslava Světového dne misií povzbudí každého, aby přijal obnovené povědomí o naléhavé potřebě hlásat evangelium. Rok svatého Pavla nám dává
možnost podívat se na zkušenost sv. Pavla a pochopit, že misijní činnost je odpovědí na
lásku, kterou nás Bůh miluje. Nemohu se nezmínit s opravdovou vděčností o přispění Papežských misijních děl k evangelizačním aktivitám církve. Děkuji jim za podporu, kterou
poskytují všem komunitám, zvláště těm novým. Z misionářského hlediska jsou efektivním
nástrojem pro animaci a formaci Božího lidu a utvářejí společenství osob a majetku mezi
rozličnými částmi mystického těla Kristova.“
Slova Sv. otce jsou poděkováním Vám, kteří jakýmkoliv způsobem projevujete svoji lásku k misiím. Vaše dary z Misijní neděle pro Dílo šíření víry se podílejí na realizaci asi 6000
projektů a podporují katechety, opravy nebo stavby kostelů, kaplí, far, učeben a řeholních
domů, pastoraci, hlásání evangelia, pomoc misionářům apod. Chci Vám upřímně poděkovat i za vzrůstající podporu bohoslovců v misiích a životně nutnou pomoc pro téměř 80 tisíc
dětí. Je úžasné, že jste skrze Papežská misijní díla v loňském roce věnovali přes 26 milionů
Kč. Díky Vaší štědrosti jsme poslali ﬁnanční prostředky např. do Ugandy, Rwandy, Bangladéše, Malawi, Indie a Papuy-Nové Guiney. Chudí z misií jsou Vám nesmírně vděční a denně se za Vás modlí.
Sv. otec nás prosí: „Kéž sbírka prováděná ve všech farnostech na Světový den misií
je znamením společenství a vzájemného zájmu mezi církvemi. Ať se mezi křesťany zvýší
důraz na modlitbu, která je základním duchovním prostředkem pro šíření světla Kristova
mezi všemi lidmi.“ Stejně jako Sv. otec svěřme všechno misijní dění Pánu a přímluvě Panny Marie, Hvězdy evangelizace, a udělejme všechno pro to, aby i u nás platilo, že misie
jsou věcí lásky.
P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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.

12

