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29. 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

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, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Vzdejte Hospodinu moc a slávu

Žalm 96
1: Iz 45,1.4-6
2: 1 Sol 1,1-5b
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

Postavit do konﬂiktu vztah
k Bohu a vztah k člověku
je velmi snadné.
Ovšem jen tenkrát,
postavíme-li císaře
stejně vysoko jako Boha.
Ježíš staví věci
na jejich původní místo.
Člověk, který v sobě nese Boží obraz,
patří Bohu, stejně jako denár
s obrazem císařovým patří císaři.
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Ev. Mt 22,15-21

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek
Pátek

23. října
24. října

Sv. Jana Kapistránského, kněze
Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

ZMĚNA ČASU. V neděli 26. října končí letní čas. V období zimního času se mění začátky mší svatých v zábřežské farnosti takto: páteční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 17.30 hod. a sobotní mše svatá s nedělní platností v Rovensku v 16.30 hod.
red.
„DUŠIČKY“
 V sobotu 1. listopadu o Slavnosti VŠECH SVATÝCH budou mše svaté v Zábřeze v 6.55 a v 8.30 hod. a v kapli v Rovensku v 16.30 hod.
 V neděli 2. listopadu o Památce všech věrných zemřelých se ve Svébohově 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, který si pro nás už tradičně
připravil pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
bude v kostele sv. Bartoloměje v pondělí 3. listopadu večer. Čas bude
upřesněn v příštích FI. Vstupné dobrovolné.
P. František Eliáš
KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ (PPR) začneme v pátek
24. října v 18 hod. Bližší informace podají manželé Sittovi tel. 731 045 303.
Z členské schůze občanského sdružení sv. Barbora Zábřeh. Výroční schůzi občanského sdružení zahájil 15. září v 18 hod. v Katolickém domě předseda sdružení Ing. Jaroslav Jašek. V doplňovacích
volbách byli jako členové výboru zvoleni Jan Tempír, Vladimír Till
a Jaromír Herzig. Dlouhá diskuse se vedla nad celkovou koncepcí
rekonstrukce chrámu. V závěru členská schůze přijala usnesení,
ve kterém vyzvala výbor sdružení připravit vyzvanou výběrovou soutěž na řešení rekonstrukce chrámu sv. Barbory včetně kůru a sakristie a zadávací podmínky
soutěže předložit členské schůzi ke schválení a vyhlášení. RNDr. František John
POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK se uskuteční v neděli 26. října 2008.
Odjezd autobusu z Valové ve 13 hod. Všechny příznivce tohoto poutního místa
zve Jednota Orel.
Ludmila Kargerová 583 414 512
FLORBALOVÝ TURNAJ MINISTRANTŮ O POHÁR SVATÉHO MARTINA
bude v sobotu 8. listopadu v sokolovně v Zábřeze (nedaleko kostela sv. Barbory), v kategoriích:
1. stupeň ZŠ (1.-5. třída); 2. stupeň ZŠ (6.-9. třída); středoškoláci. Družstva mohou mít 5-7 hráčů a mohou být smíšená. Hlaste se do středy 5. listopadu na mail jindrich.perina@atlas.cz, mobil 604 980 955.
S sebou účastnický poplatek 20 Kč na jednoho hráče,
sportovní obuv se světlou podrážkou. Vlastní hole jsou výhodou!!!
Srdečně zvou animátoři zábřežského děkanátu.
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NA DUCHOVNÍ VÍKEND PRO ŽENY se setrou Lucií z Komunity Blahoslavenství zveme všechny maminky, babičky, kamarádky od pátku 31. 10. do neděle 2. 11. na faru do Dubu nad
Moravou. Na programu je téma „Žena a její povolání ke svatosti“, a také biblické tance
jako modlitba. Chcete-li dobře prožít „dušičkový" víkend, přihlaste se do konce týdne. V ceně pobytu 400 Kč je zahrnuto ubytování, strava od páteční večeře do nedělní snídaně, duchovní doprovod, hedvábný šátek, barvy k jeho ozdobení a doprava.
Cena nezahrnuje plánovaný nedělní oběd ve vybrané místní restauraci. Odjezd v pátek 31.10. v 17.30 od ZŠ Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Za Hnízdo
L. Hamplová 731 626 506, I. Švédová 603 891 571, M. Kroulová 604 650 880

KATOLICKÝ DŮM

 Interaktivní výstavu SVĚT OČIMA BIBLE, BIBLE OČIMA SVĚTA, je možné
v Katolickém domě navštívit ještě do pátku 24. října, kdy se úderem 12. hodiny uzavře. Pro velký zájem jsme zde některé dny až do 20.00 hodin. V případě Vašeho zájmu je vhodné si návštěvu rezervovat na tel. 583 412 108, 731 465 717, nebo e-mailu
spolek.metodej@tiscali.cz.
 Pojeďte s námi do divadla. Již v předstihu Vás zveme na
autobusový zájezd do Národního divadla v Praze, při kterém
zhlédneme nastudování divadelní hry Babička podle stejnojmenné knihy Boženy Němcové. Zájezd se uskuteční v neděli
25. ledna 2009. Přihlášky do konce října.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
FARNOST ZVOLE . 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
FARNOST SVÉBOHOV. Senioři se sejdou v pondělí 20. 10. 2008 v 17 hod. v klubovně.
Marie Šanovcová

! INFORMACE PRO TY, KTEŘÍ PŘEDČÍTAJÍ V CHRÁMECH BOŽÍ SLOVO!
Dne 25. října se bude konat již šestá schůzka lektorů z celé arcidiecéze olomoucké. Setkání lektorů se v arcidiecézi olomoucké
konají jednou do roka. Letos je program zaměřen na aktuální
téma: Rok sv. Pavla. Texty o sv. Pavlovi pro „ty co předávají Slovo Boží při liturgii“ byly vybrány Doc. Petrem Chalupou, Th.D.
ze Skutků apoštolů. Dramaturgicky je k interpretaci připravila
MgA. Martina Pavlíková. K jednotlivým čtením bude tématicky
doplněna hudba a obrazy tak, aby inspirovaly lektory k pořádání podobných „Večerů
se svatým Pavlem“ i v jednotlivých farnostech.
Místo konání: Arcibiskupská kurie, II. patro, Velký sál, Biskupské nám. 2, Olomouc
Kontakt: pavlikova@arcibol.cz. Začátek v 9.30 hod. Zakončení ve 14.15 mší svatou
v kapli sv. Anny.
Srdečně zve Martina Pavlíková, pastorační asistentka
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – SVĚDECTVÍ DĚJIN
Jedním z mnoha důkazů existence Boží, toho,
že Bůh je, je tzv. důkaz etnologický. Tato věda dokazuje, že všechny národy (zvl. na nízkém stupni
vývoje) měly a mají náboženství, víru v nejvyšší
bytost. Jejich představy o bohu jsou blízké představám monotheismu, víře v jednoho Boha, jak
jej podává Písmo svaté.
O výzkumech víry u nejstarších obyvatel
země bylo mimo jiné napsáno i šestisvazkové dílo
(Wilhelm Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee
– Vznik myšlenky Boha). Autor prochází jednotlivými národy a všude nachází víru v nadpřirozenou bytost – Boha.
Kdyby si nějaký nevěřící vzal do hlavy, že najde národ, který by byl jako on, bez víry
v Boha, došel by těžkého zklamání. Začíst se do důkazů o původu, vývoji a současném stavu světových náboženství, je povinností každého, kdo chce jakýmkoliv způsobem přispět
ke zdravému rozvoji světa a tím i vlastní země.
Člověk neandrtálský, doby ledové, znal pohřbívání mrtvých, péči o staré a nemocné a pravděpodobně měl plně rozvinutou řeč. Také v Austrálii byla překvapivě nalezena
30.000 let stará kostra – homo sapiens. Byla posypána okrovou hlinkou, což je po celém
světě rozšířený symbol posmrtného života. To znamená, že tento člověk byl zjevně pohřben rituálním způsobem. Máme tedy první jasné svědectví o kultuře a náboženství původních obyvatel Austrálie. W. Schmidt ve svém mnohasvazkovém díle dokazuje, že původní obyvatelé Austrálie vyšli z prvotního monotheismu, z toho se teprve časem rozvinul
polytheismus (mnohobožství), jenž posléze zdegeneroval v pouhou magii. Přesto australské kmeny stále ještě znají „Velkého Otce“ nazývaného také „Věčně mladý“ a jako všichni
nebešťané – nesmrtelný.
V Africe Zulukafři věří, že Bůh udělal prvního člověka z hlíny. I příslušníci černošského
kmene v Zambezi věří, že Bůh udělal prvního člověka a vzhlížejí k nebesům, jakmile vysloví jméno nejvyšší bytosti. Praobyvatelé Madagaskaru vyznávají odměňujícího a trestajícího Boha. A co teprve dávní Egypťané se svými úchvatnými chrámy?! Když 2.600 lety před
Kristem byla postavena slavná Cheopsova pyramida, a před léty byly vykopány její základy,
nalezly se zbytky zapomenutého chrámu, který tam byl již dávno předtím. Ve střední Africe v Kongu Pygmejové – trpaslíci – uctívají Boha Otce a mají mravní zásady blízké křesťanství. Podobně nás ještě dnes uchvacují obrovské chrámy dávných Aztéků, Mayů a Inků
v Americe. Celý život těchto národů se řídil náboženstvím, chrám a kněžstvo byli prvkem
nejpřednějším. Inkové vysoko v těžce přístupných horách ve výšce 2.090 metrů nad mořem postavili mohutný soubor chrámů – slavné Machu Picchu (Maču Pikču). Aztékové věřili, že mají božské poslání šířit světlo boha slunce. Mayové na poloostrově Yucatan měli
nejvyššího boha Hun Nal Yeh, stvořitele, prvního otce kmene. Obdivujeme náčelníka Apačů Vinetua a Indiány? Ale ti také věřili v Boha. Nazývali ho Manitů a jejich zemřelí odcházeli do „věčných lovišť“.Přeskočme nyní do Asie, Indie a do Kambodže – chrámový komplex Ang Kor Vat, je postaven na ploše 200 ha a okolo chrámových staveb s nádhernými
výjevy a sochami je zeď dlouhá 10 km. Babyloňané a hlavně Sumerové, nejstarší kulturní
národ světa, přišel odněkud z východu, z hornatých krajů do okolí Eufratu a Tigridu. Aby
mohli i nadále uctívat své božstvo na výšinách, stavěli kolem roku 3.000 před n. l. obrovské věže do výše 92 metrů, aby v posledním poschodí mohli uctívat svého nejvyššího boha
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(nejznámější je tak zvaná Babylonská věž). Právě okolo řek Eufratu a Tigridu je plno zřícenin prastarých chrámů. Na hliněných destičkách nalezneme nápisy, modlitby – např. „Ty
jediný, jsi vznešený. Nebesa i země hlásají tvé zákony, andělé líbají před tebou zem.“
A Evropa? Co chrámů měli Řekové! Ještě dnes se tyčí nad Athénami, na pahorku Akropolis chrám Panthenon. A pokračovat bychom mohli o náboženství Římanů, Slovanů,
Germánů. Všichni bez výjimky měli svá náboženství, své modlitby a náboženské oběti.
Co z toho plyne? Všude, kde najdeme nějaký národ, lid, tam se setkáváme s tím, že mají
svou řeč a mají své náboženství, úctu k vyšší, nadpřirozené bytosti. Jednotu kultur národů
v otázce existence Boha a náboženství lze jedině vysvětlit jakousi sounáležitostí, která patří
k přirozenosti člověka, stejně jako k němu patří řeč. Je přece nemožné, aby se celé lidstvo
v touze po nekonečném, po náboženském smyslu své existence mýlilo.
Ateismus, bezboženství, je výdobytkem moderní doby. Není to věc rozumu, vědeckého
přesvědčení a důkazů, ale srdce. Ono věřit, uctívat Boha, zachovávat Boží přikázání a věřit, že i po smrti bude člověk žít, že bude odměněn nebo potrestán za své činy, to vyžaduje
statečnost, a tu když nemám, tak raději vše náboženské odhodím.
Ti, kteří nejvíce mluví o atheismu a dokazují, že Boha není, ty nikdy nenapadlo, aby
se podívali do dějin lidstva, zda je víra jen pošetilý nápad několika kněží, aneb zda se víra
v Boha nevine jako zlatá nit celými dějinami. Raději papouškují tu stále otřepanou, a dnes
už i odvolanou frázi, že náboženství je navíc i opiem lidí.
Víra začíná tam, kde si je člověk ochoten klást nejrůznější otázky. Proto debatujme, čtěme, studujme a modleme se. Ne-li, pak si připravujeme cestu k nevěře. Musíme mít zájem
o věci Boží, lhostejnost je poloviční nevěra. A že máme víru, važme si toho a Bohu za to děkujme!
P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (říjen 3. část)
V dalším pokračování biblických postav z Nového zákona se dostáváme k osobě, která je
pro všechny zábřežské farníky obzvlášť výjimečná. Tomuto svatému je totiž zasvěcený hlavní chrám v Zábřeze. Apoštol Bartoloměj pocházel z Kány v Galileji. K Pánu Ježíši ho přivedl
jeho dobrý kamarád. Ten za ním jednou přišel s ohromující novinou, že našli toho velkého
muže (Spasitele), kterého předpovídali proroci. Tímto mužem, že je Ježíš, který pochází z
Nazareta. Bartoloměj tomu nechtěl zprvu věřit a řekl: „Z Nazareta? Co by odtamtud mohlo
vzejít dobrého?“ Jeho kamarád ho ale nakonec přemluvil, aby se šel alespoň podívat. Bartoloměje při setkání s Ježíšem udivilo, že Ježíš ho už znal a navíc si vážil jeho ušlechtilosti
a smyslu pro spravedlnost. To ho oslovilo natolik, že uvěřil, že Ježíš je Boží Syn. Bartoloměj
se proslavil zvláště schopností uzdravovat nemocné a posedlé. Pro Ježíše nakonec položil
svůj život, když byl odsouzen k tak zvanému „perskému trestu smrti“, kdy
mu byla zaživa stahována kůže z těla. Nezapomínejme se rádi utíkat se svými
prosbami k našim farním patronům, protože v nich máme v nebi veliké přímluvce a pomocníky. Svatý Bartoloměji, oroduj za nás!
Otázky k obrázku sv. Bartoloměje
1. Jak se apoštol Bartoloměj jmenoval v evangeliu?
a) Natanael; b) Juda; c) Šimon
2.

Kdo jej přivedl k Pánu Ježíši?
a) Filip; b) Petr; c) Jan

3. Co na něm Pán Ježíš oceňoval?
a) bezelstnost; b) zbožnost; c) vytrvalost
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 12. října: Domov důchodců sv. Zdislavy 122; Mlýnický Dvůr 170; Červená Voda 1.540; Jakubovice 550; Písařov 517 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 SETKÁNÍ SENIORŮ bude ve čtvrtek 23. října na faře v Červené Vodě.
 Kalendáře na rok 2009 si budete moci zakoupit v kostelích.

P. Pavel Vágner

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
Sbírka na kostel v Lošticích ze dne 12.října: 17. 372 Kč. Moooc děkujeme!
Všem dárcům ať odplatí Pán !
P. Pavel Kavec CM
JEDEME NA POUŤ! Farnosti Loštice a Moravičany se přidávají
k „arcidiecézním poutníkům“ do Izraele. Začínáme mší svatou
v chrámu sv. Prokopa v úterý 21.10. v 18 hod. V jejím závěru zazní požehnání poutníkům na cestu, kteří záhy nastoupí do autobusu a pojedou do Bratislavy na letiště, odkud v čase 2.25 hod.
startuje letadlo do Tel Avivu. Prosíme Vás o modlitby za šťastný
let i dolet. Na vás všechny, kteří jste z různých důvodů nemohli
s námi jet, budeme určitě pamatovat na posvátných místech Palestiny. Návrat je plánován na 29. 10. v dopoledních hodinách.
O své zážitky se pak s vámi podělíme „Na Sirkárně“ při společném „slezu“. Datum a hodina bude včas zveřejněna!
TŘIKRÁT VŠÍMÁLEK
1. Stavěli farníci zedníkům lešení- „Kultura srdce začíná vděčností“. Dnes v podobě
velkého díků všem naším farníkům, kteří pomáhali v uplynulých dnech stavět lešení
u kostela sv. Jiří v Moravičanech. Nebyli to lidi, kteří nemají doma co dělat. Právě naopak. Urvali si ze vzácného času na pomoc při rekonstrukci fasády Božího stánku. Díky
taky vám, kteří jste připravovali občerstvení a panu Františku Hrochovi z Mohelnice,
který je známým odborníkem při stavbě lešení.
2. U vnější zdi kostela sv. Jiří bude v neděli 19.10. po mši sv. požehnán kříž, památka
na misie z let poválečných. Zub času se na něj podepsal, ale díky Bohu, že nevychladla
naše víra a cit pro symboly posvátné. Díky kumštu zdejších mistrů a kutilů se zaskvěje
na čestném místě a všem kolemjdoucím bude připomínat lásku našich obyvatel k pravým hodnotám života!
3. Nemalé díky ať přijmou loštičtí borci, kteří v uplynulém týdnu „očesávali“ sokl
průčelí kostela sv. Prokopa. Odvedli jste, pánové, kus tvrdé práce s „Boschkou“ a zednickými kladivy, které vyzkoušely vaši kondičku. Díky za čas a kvalitně provedenou
klempířskou práci taky p. F. Šilberskému.
P. Pavel Kavec CM

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 12. října: Mohelnice 6.074; Úsov 1.050; Studená Loučka 425 Kč.
Sbírka na Haiti: Mohelnice: 3.400 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 Farníci z Chromče slaví v neděli 26. října hody, mše svatá bude v 8.00 hod.
 Ve středu 22. října bude na faře v Postřelmově v 19.30 hod. biblická hodina. Všichni jsou srdečně zváni.
 Katecheti mají setkání ve čtvrtek 23. října v 19.30 hod. na faře v Postřelmově.
 Zvu všechny farníky k modlitbě novény před Slavností Všech svatých a jako duchovní boj proti halloweenu od čtvrtka 23. října. Obětujme denně alespoň modlitbu
litanie ke všem svatým z Kancionálu č. 068.
P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 12. října: Štíty 2.970; Cotkytle 900; Horní Studénky 850 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z 12. října: Lubník 770; Tatenice 1.270 (+ dar 1.000 Kč); Hoštejn 3.300 (na
opravy); Kosov 480 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl

NOVINKY Z KARMELITÁNSKÉHO NAKLADATELSTVÍ
 Putování za svědky rodícího se křesťanství s Benediktem XVI.
Nová kniha papeže Benedikta XVI. O počátcích církve je knižním vydáním pravidelných středečních katechezí Benedikta XVI. Promluvy jsou rozděleny do tří oddílů.
Nejprve se papež zabývá založením a povahou církve, vyvolením apoštolů a tím, co
znamená apoštolská tradice. Následují portréty Kristových apoštolů a nakonec úvahy
věnované apoštolu Pavlovi a dalším důležitým protagonistům vznikající církve. Hlavní část knihy se zabývá jednotlivými apoštoly a tím, co nám o nich a o jejich díle říká
Bible i jiné prameny, co bylo klíčové pro jejich setkání s Kristem. Klade si také otázku,
jak můžeme na počátku 21. století následovat Kristovy apoštoly my.
 Zralost není luxus. Nová kniha Josefa Mauredera. Jaká jsou kritéria pro pozitivní,
láskyplný a kreativní způsob života a jak takového života dosáhnout? Při hledání odpovědi na tuto otázku vychází Josef Maureder ze spirituality sv. Ignáce z Loyoly, vede
čtenáře k úsilí o hlubší sebepoznání, a zejména ke správnému využívání duchovních a
duševních sil. Srozumitelné zpracování dané tematiky spolu s připojenými otázkami
k osobnímu zamyšlení činí z této knížky praktického průvodce na cestě k plnohodnotnějšímu životu.
 Tip z iEncyklopedie.cz. Papež Benedikt XVI. vyhlásil tento rok rokem apoštola Pavla. Encyklopedickou informaci a související knihy o této osobnosti najdete na
stránkách Encyklopedie.
***

Končí říjnen – MĚSÍC PANNY MARIE

 Růženec je evangelium ve zkratce, to je evangelium „na šňůře perel“.
 Tápu ve světě, moje srdce bylo osamělé, zajaté v kleci, která zakrývá výhled. Tu náhle uprostřed své nouze jsem našel Tvoji ruku, Maria. Ty jsi mě pozvedla a postavila
na pevný základ.
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TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE
Sbírky z neděle 12. 10. 2008: Zábřeh 10.240; Jedlí 1.400; Svébohov 1.650; Klášterec
1.660; Zvole 3.350; Rájec 1.510; Postřelmůvek 650 Kč. DARY: Zábřeh– na potřeby farnosti 100; na kostel sv. Barbory 1.000; na misie 4.000; na bibli 3.000; Zvole – na Haiti
500; Klášterec – na opravu fary 1.600 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
PŘIJÍMÁNÍ ÚMYSLŮ (INTENCÍ) OD VĚŘÍCÍCH PRO SLAVENÍ MŠÍ SVATÝCH VE FARNÍM KOSTELE V ZÁBŘEZE. Po dohodě s panem Majstršinem, kostelníkem, bude úmysly pro mše
svaté, slavené do konce roku 2008, ještě přijímat a zapisovat
pan Majstršín. Úmysly mší svatých slavených od 1. ledna 2009
budou přijímat kněží v časech, které v prosinci budou oznámeny.
P. František Eliáš

MODLITBA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. ZA POVOLÁNÍ
KE KNĚŽSTVÍ A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU.
Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou početná a svatá kněžská povolání, která by udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením svátostí, jimiž Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.
Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa.
Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by prostřednictvím svátosti smíření rozdávali lidem radost ze tvého odpuštění.
Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha
tvého Syna a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením pečuje
o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám i všem pokřtěným
křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu.
O to prosíme skrze Krista našeho Pána Amen.
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!
ZVONY. 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
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.
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