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

Miluji tě, Hospodine, má sílo!

Žalm 18
1: Ex 22,20-26
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 1 Sol 1,5c-10
příště Ebenovo 504

„Miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem,
celou svou duší
a celou svou myslí.“
To je největší a první přikázání.
Druhé je podobné:
„Miluj svého bližního
jako sám sebe.“
Na těch dvou přikázáních
spočívá celý Zákon i Proroci.
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Ev. Mt 22,34-40

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

	O státním svátku, v úterý 28. října a zároveň o svátku sv. Šimona
a Judy, apoštolů, bude mše svatá v zábřežském farním kostele v 8.30
hod.
	V sobotu 1. listopadu o Slavnosti VŠECH SVATÝCH budou bohoslužby ve farních kostelích slaveny dle nedělního rozpisu, večerní mše svatá
není v Zábřeze, ale je jako obvykle v sobotu v Rovensku v 16.30 hod.
	V neděli 2. listopadu o Památce všech věrných zemřelých rozpis bohoslužeb nedělní. Bohoslužby na hřbitovech: v Zábřeze ve 14.30 hod.,
ve Svébohově se sejdeme na hřbitově ve 14 hod. a v Jedlí začíná dušičková pobožnost v 15 hod. ve farním kostele, poté přejdeme na hřbitov. Ve
Zvoli bude pobožnost na hřbitově po mši svaté.
	V Zábřeze ve všední dny (3.-7.11.) budou pobožnosti na hřbitově
v 16 hod. a v sobotu 8. listopadu ve 14.30 hod.
	V Klášterci v pondělí 3. listopadu v 17 hod. mše svatá a po ní pobožnost na hřbitově.

Zpovídání „před dušičkami“ v zábřežských farnostech

Zábřeh
pondělí 27. října od 9.00 – 10.30 hod. (+ cizí zpovědník)
středa 29. října od 9.00 – 10.30 hod. (+ cizí zpovědník)
čtvrtek 30. října od 16.00 – 18.00 hod. (+ cizí zpovědník)
pátek 31. října
od 16.00 – 18.00 hod.
Svébohov: ve středu 29. října od 15.30 do 17.00 hod.
Jedlí: ve čtvrtek 30. října od 15.00 do 16.00 hod.
Klášterec: ve čtvrtek 30. října od 16.00 do 17.30 hod.
Zvole: neděle 2. listopadu od 10.30 do 11.30 (cizí zpovědník)
Pro připomínku: od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost
smíření v blízké době, eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) 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.
 V neděli 2. listopadu při příležitosti památky zesnulých doprovodí bohoslužbu v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 8.30 hod. pěvci Chrámového sboru sv. Bartoloměje ze Zábřeha a sboru Carmen z Mohelnice. Při bohoslužbě budou mimo jiné uvedeny premiéry
skladeb Zd. Lukáše, M. Burmatina a S. Rachmaninova. Spojené sbory budou střídavě řídit
dirigenti Karol Ozorovský a Jiří Novák.
 Večerní mši svatou doprovodí Rytmická schola.

TRADIČNÍ DUŠIČKOVÝ KONCERT SCHOLY AG KROMĚŘÍŽ V ZÁBŘEZE.
Pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pod uměleckým vedením Františka a Filipa Mackových připravil DUŠIČKOVÝ KONCERT, který bude v pondělí 3. listopadu v 18.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Vstupné
dobrovolné.
SVÁTOST SMÍŘENÍ 7. listopadu, o prvním pátku v měsíci, můžete přijmout v kostele sv.
Bartoloměje od 16.00 hod.
P. František Eliáš
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NA DUCHOVNÍ VÍKEND se sestrou 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
Markéta Kroulová 604 650 880, Lenka Hamplová 731 626 506, Irena Švédová 603 891 571
MODLITBY MATEK. Společná mše svatá za naše děti a vnoučata se uskuteční
opět první úterý v měsíci a to 4. listopadu 2008 v 17.00 hod. Vzhledem k tomu,
že jste některé projevily zájem o možnost připojit se k již stávajícím modlitebním skupinkám, které ještě mají „volnou kapacitu“, sdělujeme následující kontakty: Ludmila Ryšavá 739 245 916 – Katolický dům vždy v pondělí v 18.00 hod.,
Emílie Janů 731 626 502 – schůzky jsou dle domluvy.
Těm z vás, které se chcete sjednotit v modlitbách za děti a chcete založit vlastní skupinku (na její vytvoření stačí dvě maminky – nejvyšší počet je osm), nabízíme jednoduchou
brožurku jako průvodce modlitebním setkáním. V ní se také seznámíte se spiritualitou
hnutí Modliteb matek.
Lenka Hamplová, 731 626 506
KATOLICKÝ DŮM. Nejen seniory zveme v úterý 4. listopadu na Zábavné odpoledne
s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve
14. hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno. Na setkání s Vámi v KD se těší Josef Klimek
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.

farnost svébohov - václavov
 Ve Václavově, v kapli sv. Václava, je bohoslužba slova každou
středu v 18 hod.
 Setkání u kapličky „Svaté Anežky České” bude v sobotu 15. listopadu. Pobožnost u kapličky začíná v 16.00 hodin. Od 16.30 hod.
přednáší ve velkém sále kulturního domu ve Václavově plukovník
ve výslužbě pan Ing. Valdštýn o životě sv. Anežky České. V programu vystoupí také Schola Svébohov.
V 18 hod. uvede Rapsodické divadlo Legendu toledskou z trilogie
Julia Zeyera „Tři legendy o krucifixu“ „EL CRISTO DE LA LUZ“.
V pořadu účinkují herci Martina Pavlíková a Igor Dostálek. (Důležité pro vzdělávání a duchovní růst biřmovanců!!!)
Od 19.30 hodin bude slavnostní odpoledne pokračovat „ sousedským posezením“.
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Učící se církev – POKRYTECTVÍ A CTIŽÁDOST
Vznešenost, důležitost a hodnotu opravdové, ryzí lásky jsme
mohli poznat minulý týden. A dnešní téma k nám opět mluví o lásce, ale té negativní, záporné, hříšné. Mluví o pokrytectví
a ctižádosti. Výstižně píše o těchto dvou nezřízenostech sv. Matouš 23,1-21
Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: „Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte
všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni
mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena,
ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují
třásně, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách,líbí se jim, když je lidé na ulici zdraví a říkají jim ‘Mistře’.
Vy však si nedávejte říkat ‘Mistře’: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří ...(Mt 23,1-8),
i s tím strašným: „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské,
sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.” (Mt 23,13)
V těchto i dalších verších odsuzuje Ježíš pokrytectví – rozpor mezi slovy a skutky, ty,
kteří svou zdánlivou zbožností hledají svou slávu. Ve svém divadle si nasazují masku anděla a hrají.
Často nás bohoslovce oslovil pan prelát Cinek, náš spirituál i profesor: „Tvé skutky mluví
hlasitěji, takže neslyším, co říkáš.“
Pokrytectví je dcerou marnivosti (ješitnosti). Marnivost je nezřízená touha po vynikající pověsti. Jistě, člověk má právo, aby o něm druzí dobře smýšleli a má dokonce povinnost pečovat o to, aby měl u lidí dobrou pověst. Marnivost je však hříchem proto, že usiluje
o tuto pověst cestami nenáležitými, buď z důvodů nicotných nebo bez ohledu na Boží zákon. Proto je takové úsilí nezřízené, protirozumové.
Marnivost plodí jako svou dceru pýchu. Pýcha je nezřízená touha po vlastní vznešenosti. Rozum žádá, aby touhy vůle byly přiměřené osobní zdatnosti a schopnostem člověka.
Co je nad to, je nezřízenost, hřích. V pozadí či v základu pokrytectví je vychytralost mnohého člověka. Umí užívat svého rozumu, užívá ho dokonce s velkou zručností, umí radit, a to
velmi hbitě, ale jeho činnost je pochybná, poněvadž vychází z nezdravých zásad, z klamných úmyslů – pro sebe vyzískat, ale druhému nejčastěji ublížit.
Učící se církev poukazuje dnes na to, že takoví křesťanští, věřící pokrytci nevymřeli.
Nasazují zbožnou masku, ale tou nepřesvědčí, když jim ji strhne skutečný život. Hledají
slávu u lidí a ne u Boha. Ježíš ostře odsuzuje ctižádost farizeů: „Vytloukají z náboženství slávu, úctu, prospěch, baží po titulech“. Skutečnost, že jsem údy ukřižovaného Pána a teprve
na cestě k oslavení, je důvodem k odmítnutí jakékoliv ctižádosti, ješitnosti a aristokratické
církevní etikety. Reforma církve musí vždy začít reformou vlastního srdce, v té nejzanedbanější i v té naší farnosti. „Kdo se ponižuje, bude povýšen“ (Mat 23,12).
V Kristově odmítnutí výstavní a okázalé „zbožnosti“ farizejských řemínků, řádů je odmítnuta i dnešní církevní marnivost a okázalost vnějších ozdob a titulů. Jak musel potírat
sv. Jan ješitnost a chtivost po moci v době prvotní církve (3 Jan 9-10), tak jsme povinni potírat tytu skutky nás samých i dnes. Podobně jako pokrytectví i ctižádost, nezřízená touha
po cti, je dcerou pýchy.
	Vnější skutky jsou jen symbolem, slupkou, ukazatelem cesty. Správné vnitřní smýšlení je tím podstatným jádrem a skutečností.

4

Společný pastýřský list biskupů
Drazí bratři a sestry,
v poslední době se v naší společnosti, a zvláště ve sdělovacích prostředcích, mnoho mluví
o etických otázkách, které se týkají lidského života. Vydávají a připravují se zákony, které závažným způsobem ovlivňují postoje lidí. Církev
k těmto otázkám vydala řadu dokumentů. Většina z nich je sice dostupná i v češtině, avšak
seznamuje se s nimi jen omezený okruh zájemců. V tomto dopise proto chceme s jejich obsahem velmi stručně seznámit co nejširší okruh
věřících.
Lidský život je posvátný Boží dar. Jen Bůh je
pánem života od jeho počátku až do jeho konce. Nikdo a za žádných okolností si nemůže osobovat právo přímo
zničit nevinnou lidskou bytost. Vzpomeňte na biblickou událost,
kdy Kain zabil Ábela. Bůh říká Kainovi: Prolitá krev tvého bratra
křičí ke mně. Budeš proklet a vyvržen ze země. Takovou kletbu přivolává každý vrah. Kdo chce žít, musí přát život i druhému. Jedinou
výjimkou může být oprávněná sebeobrana. Jen kdo brání svůj život,
není vinen vraždou, i když je donucen zasadit útočníkovi smrtelnou
ránu.
To se ovšem týká i nenarozených dětí, protože lidský život musí
být chráněn již od okamžiku početí. Potrat není jen věcí matky a jejího práva na své tělo. Nenarozené dítě není její tělo. Nikdo nemá
právo je zabít. Přímý potrat, ať už
chtěný jako cíl, nebo jako prostředek, odporuje mravnímu zákonu.
Už v nejstarších křesťanských dokumentech prvních staletí čteme:
Nezabiješ zárodek potratem a nenecháš uhynout novorozeně. Cír5

kev chápe ochranu bezbranných nenarozených
dětí tak vážně, že každého, kdo úmyslně provedl
nebo nechal si provést potrat, považuje za vyloučeného ze společenství církve. Takový člověk nemůže
přistupovat ke svátostem,
dokud nelituje svého skutku a nedosáhne zrušení trestu. Je nezbytné, aby lékaři i ostatní zdravotničtí pracovníci měli možnost odmítnout účast na umělém potratu či jiném úkonu, který by byl v rozporu s jejich svědomím, a to bez
rizika diskriminace nebo postihu ze strany příslušného zdravotnického zařízení.
Moderní medicína dosáhla velkého pokroku, z něhož máme
všichni užitek. Avšak ne vše, co je lékařsky možné, je taky dobré
a dovolené. Například vyšetření, kterým se má rozpoznat případná
nemoc dítěte ještě před porodem, je dovolené. Má však směřovat
k léčení, nikoli k potratu, a to ani kdyby se ukázala pravděpodobnost, že se narodí postižené dítě. Diagnóza se nesmí rovnat rozsudku smrti.
Léčení neplodnosti je samozřejmě dovolené, nejsou však přípustné technické postupy, při kterých se má dosáhnout oplodnění jiným
způsobem než pohlavním spojením muže a ženy. Navíc nelze pominout, že se při asistované reprodukci obyčejně získává více embryí,
z nichž se většina později ničí nebo používá jako biologický materiál. Souhlasit nelze ani s „dárcovstvím“ zárodečných buněk. Člověk
má právo se narodit jako plod lásky.
V různých anketách se hlasuje, jestli jsou lidé pro eutanazii. Při
tom se poukazuje na utrpení nevyléčitelně nemocných, jako by eutanazie byla záležitostí soucitu a milosrdenství. Většina odpovědí
v anketách vychází z neznalosti faktů. Oč ve skutečnosti jde? Je třeba dobře rozlišovat. Nikdy není dovoleno přímé zabití nemocného,
i kdyby trpěl smrtelnou chorobou a s aktivním ukončením života
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souhlasil, nebo je i vyžadoval. Pacient ovšem může odmítnout příliš
zatěžující léčbu, která nepřinese výraznou změnu. Podobně ani lékař není povinen prodlužovat proces umírání, který již započal.
Upuštění od neúčinné léčby ovšem není eutanazií, ale projevem
uznání konečnosti lidského pozemského života. Nikdy se však nesmí zanedbat péče o nemocné, včetně výživy a tekutin. Snaha řešit
utrpení nemocných smrtí je projevem zločinné arogance. Paliativní
medicína dnes dovede zbavit nemocné bolestí. Finanční náročnost
léčby není oprávněným důvodem odpírání účinné péče. Jedním ze
závažných důsledků uzákonění eutanazie by mohl být sociální tlak
na nemocné, aby se umoudřili, odešli a nezatěžovali společnost.
Eutanazie není novinkou. Tuto zrůdnost využíval už Hitler, který
svým nařízením umožnil vraždit ve velkém lidi postižené, ale i nepohodlné a politické odpůrce. Vypadá to, že dnešní propagátoři mají
příliš krátkou paměť. Je to nebezpečná hra s ohněm. Avšak i když
zákon něco připouští, ještě to neznamená, že je to také mravně dovolené. Nad lidským zákonem stojí lidské svědomí a Boží zákon.
Právě před 40 lety vydal papež Pavel VI. encykliku Humanae vitae, ve které varoval před odtržením sexuálního života od plození
dětí, před umělou antikoncepcí i před nezodpovědným sexem mimo
manželství. Odkaz papeže je stále aktuální. Chceme-li mít jako národ naději na budoucnost, musíme přijímat více dětí a žít pro ně.
Evropská společnost vymírá a zadlužuje budoucí generace. Je
možné, že děti, které lásku svých rodičů dostatečně nepoznají, nebudou ochotny starat se o staré a nemocné rodiče. Snadno budou
souhlasit s odstraněním
těch, kteří již nejsou pro
společnost
přínosem
a zatěžují ekonomiku
nákladnou péčí. Kdysi
se vtipně říkalo, že domov důchodců je pomstou za jesle. Podobně
by se snad dalo říci, že
eutanazie je pomstou za
potraty.
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Drazí bratři a sestry,
zabývali jsme se vážnými otázkami, které jsou pro nás zvláštní
příležitostí uvědomit si, jak velikým darem je pro nás svoboda, ke
které nás osvobodil Kristus. Život podle Božího slova přináší naději
nejen na štěstí v nebi, ale i na šťastnou budoucnost zde na zemi. Ti,
kteří budou svůj život a své názory stavět na Kristu jako na základním kameni, budou kvasem a solí země. Budou její nadějí. Víme,
že v některých situacích může být velmi těžké spoléhat se na Boha
a přijímat jeho vůli. Přijetím Boží vůle však vytváříme prostor pro
Boží zásah do našeho života a do dějin. Povzbuzujme se navzájem
vírou, která nese plody hodné Krista-Spasitele, a nebojme se žít jinak než svět kolem nás. Křesťanská kultura roste z věrnosti Kristových svědků a z krve mučedníků. Zároveň však uplatňujme svou
občanskou zodpovědnost při vytváření veřejného mínění a spravedlivých zákonů, abychom se nestali spoluviníky.
Při této příležitosti chceme upřímně poděkovat všem, kteří vydávají svědectví křesťanského života a svým zodpovědným přístupem
k rodině a k životu často i za cenu obětí budují zdravou společnost.
Se zvláštní nadějí se díváme na mládež schopnou velkorysosti v lásce. Každého z vás provázíme svou modlitbou a všem ze srdce žehnáme.
			
Vaši biskupové Čech a Moravy
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Různými předpisy a nesprávnými výklady zákona a svým pokrytectvím ztěžují někteří
lidé plnění vůle Boží druhým, zatím co sami se snaží najít pro sebe nějakou výmluvu, jen
aby se zákonu nějak vyhnuli. K sobě jsou příliš shovívaví, k druhým až příliš tvrdí. Ve svém
oku vidí jen třísku, u druhých vždy trám! Pokrytecká morálka zdánlivě hlásá Boží zákon,
ale ve skutečnosti se pokouší nepřetržitě obcházet zadními dvířky Boží přikázání. Kristus
Pán nás učí svým příkladem důležitému rozlišování úřadu a nositele toho úřadu: „Konejte
a zachovávejte všecko, co vám, řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte!“ (Mt 23,3). Děkujme
Pánu za úřady církve, i když jsme mnohdy zklamáni jejich lidskými nositeli. Ježíš dal církvi strukturu, aby skrze své služebníky mohl vést člověka do Božího království. Na dobrotě
Boží, která se projevuje tímto způsobem, nemůže nic změnit ani skutečnost, že se v církevních úřadech objevují lidé dobří i špatní. Bůh dovede psát i na nerovných řádcích!
V křesťanské obci je jen jediný a nejvyšší učitel Ježíš Kristus, Moudrost sama, poněvadž
je to Bůh. A první v ní je ten, kdo koná poslední službu – v pokoře a obětavosti. Děkujme
denně za tento další Boží dar nám pozemšťanům, což nás jistě povede k dosažení věčného
cíle, kde vládne jen pravda, láska a blaživé společenství spravedlivých v péči trojjediného
Boha a Matky Boží Panny Marie.
P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (říjen 4. část)

Šimon Zélót patřil pravděpodobně ke skupině zélótů, která bojovala proti římské okupaci. Přídomek „Horlivec“ pochází buď ze spojení s jeho
náboženskou a mravní horlivostí, nebo z překladu slova quana – káně.
Juda byl mladším bratrem apoštola Jakuba Menšího, prvního jeruzalémského biskupa, synem Kleofáše a Marie Kleofášovy. Jeho mladší sestrou
byla sv. Marie Salome a dalšími bratry: druhý jeruzalémský biskup sv. Simeon a sv. Josef. Ve dvou listech je tento apoštol zmiňován jako Jidáš, syn
Jakubův. Je pravděpodobné, že své jméno na Tadeáš změnil po zradě Jidáše Iškariotského. Pro záměnu těchto dvou jmen, nebyl tento apoštol nikdy výrazně uctíván, až v 19. století bylo na jeho přímluvu vyslyšeno několik proseb a apoštol se stává populárnějším. Bývá uctíván jako patron
v zoufalých situacích. Podle legend byl tento apoštol velmi skromný, a po
Ježíšově zmrtvýchvstání působil spolu s Šimonem Horlivcem, se kterým byl i umučen.
Otázky k obrázku sv. Šimona a Judy
1. Co Pán Ježíš dělal, než si vyvolil apoštoly ?
a) zpíval; b) postil se; c) modlil se
2. Kolik bylo mezi apoštoly Šimonů?
a) 1; b) 2; c) 3
3. Jaké jiné jméno měl apoštol Juda?
a) Tadeáš; b) Horlivec; c) Kananejský
ROK SVATÉHO PAVLA. Připomínáme, že v rámci roku apoštola Pavla
je možno získávat plnomocné odpustky a to v naší diecézi na první neděli, první pátek a 29.den v měsíci. Odpustky lze získat v tyto dny pouze ve farních kostelích zasvěcených apoštolu Pavlovi. V našem děkanátě
jde o jediný takový kostel a to v Lubníku. (Lubník se nachází na cestě za
Tatenicí - směr Lanškroun). Mše svatá v Lubníku v neděli začíná 7.20, ve
všední dny (ověřte si v které) začíná v 16.30 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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červenovodsko

červenovodsko

Misijní sbírky z neděle 19. října: Domov důchodců sv. Zdislavy 1.689; Červená Voda
3.336; Mlýnický Dvůr 420; Moravský Karlov 1.555 (= celkem za farnost 7.000); Jakubovice 955; Písařov 2.232 Kč. Dar: Písařov 1.000 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST bude v pátek 31. října v 10 hodin v domově důchodců sv. Zdislavy; v sobotu 1. listopadu v 16 hodin v Mlýnickém Dvoře na hřbitově; v neděli 2. listopadu v Jakubovicích mše sv. už v 7 hodin a po ní pobožnost, v Červené
Vodě ve 14,30 hodin na hřbitově (začátek v kostele), v Písařově po mši sv., v Moravském Karlově v 16 hodin na hřbitově.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 27. října v 17 hodin výjimečně
u Pávků, v Červené Vodě ve středu 29. října v 18.30 hodin na faře, v Jakubovicích ve
čtvrtek 30. října v 17 hodin u Jurenků.
 SETKÁNÍ EKONOMICKÉ RADY v Jakubovicích bude ve čtvrtek 30. října v 16 hodin u paní Altové.
P. Pavel Vágner

farnosti loštice a moravičany
Sbírka na misie z neděle 19. října: Loštice 8.305 Kč, Moravičany 9. 461 Kč .
Všem dárcům ať odplatí Pán!
P. Pavel Kavec CM
PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU NA HONDURAS „Co jste udělali pro jednoho z těchto
mých nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali.“ ( Mt 25,40). Dovolte mi, přátelé,
poděkovat vám všem, kteří jste v uplynulých měsících podpořili finančně i modlitbou
sbírku, kterou organizovala Charita ve spolupráci s Misijní spol. sv. Vincence de Paul.
Finanční obnos pomůže aspoň trochu zmírnit bídu našich bratří a sester v této krajině. V těchto dnech je Honduras těžce zkoušen tropickými záplavami a tak vás prosíme o modlitby.
P. Stanislav Bindas CM
CO SVĚT DNES POTŘEBUJE?
Trochu více laskavosti a trochu méně chtivosti. Trochu více dávat a trochu méně
vyžadovat. Trochu více úsměvů a trochu méně úšklebků. Trochu méně kopanců tomu,
kdo leží na zemi. Trochu více „nás“ a trochu méně „já“ .Trochu více smíchu a trochu
méně pláče. Trochu více květin na cestě života. A trochu méně květin na hrobech.
Zkusme každý den svého života naplňovat tento motivační program. Budeme pak
na nejlepší cestě k tomu, abychom jednou mezi svatými v nebi získali místo, které je
pro nás dobrým Bohem „připraveno od stvoření světa“.
P. Pavel Kavec CM

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky na misie z neděle 19. 10.: Mohelnice 15.175; Úsov 3.252; Studená Loučka
2.080 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
V neděli 2. listopadu, při příležitosti památky zesnulých, vystoupí společně Chrámový
sbor sv. Bartoloměje ze Zábřeha a sbor Carmen z Mohelnice ve smuteční síni v Úsově
při dušičkové slavnosti s asi hodinovým koncertním programem. Dirigenti Karol Ozorovský a Jiří Novák. Program bude zahájen na místním hřbitově krátkou pobožností
za přítomnosti P. Šimary z Mohelnice.
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postřelmovsko postřelmovsko
Sbírka na misie: Postřelmov 11.999 Kč; Chromeč 4.220 Kč; Lesnice 4.409 Kč; Dlouhomilov 2.525 Kč.
Příští neděle je první v měsíci, bude mimořádná sbírka v Lesnici (minule 2.984 Kč),
v Sudkově (minule 1.150 Kč), v Chromči (minule 2.880 Kč).
		
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
 O slavnosti Všech svatých v sobotu 1. listopadu bude mše sv. v Postřelmově v 8.00
hod., v Lesnici v 9.30 hodin.
 Na „dušičky“ v neděli 2. listopadu bude obvyklý pořad bohoslužeb.
 V neděli odpoledne 2. listopadu budou dušičkové pobožnosti na hřbitově v Postřelmově ve 14.30 hod., v Lesnici v 15.30 hod., v Dlouhomilově v 15 hodin. P. Vladimír Jahn

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 19. října: Štíty 2.970 (sbírka na misie v Indii 5.050); Cotkytle 900;
Horní Studénky 4.300 (sbírka na misie v Indii 4.600).
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
Dušičkové pobožnosti: v sobotu 1. listopadu ve Zborově po mši svaté. Neděle 2. listopadu: ve Štítech po mši svaté, v Cotkytli po mši svaté a v Horních Studénkách ve
14.00 hod.
P. Stanislav Suchánek
V sobotu 1. listopadu 2008 od 18.00 hod. se uskuteční v kulturním domě v Herolticích
u Štítů divadelní představení TŘI MUŠKETÝŘI. Vystoupí divadelní soubor z Mostku.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na veřejnou sbírku „Živé Heroltice“, která je organizována na opravu místního kostela.
Srdečně zvou pořadatelé.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky na misie: Lubník 2.820, Tatenice 3.180, Hoštejn 4.200, Kosov 880.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
1. listopadu oslaví paní Ludmila Klimešová z Kosova své 80. narozeniny.
Za její dlouholetou obětavou službu kostelnice děkuje
a hojnost Božího požehnání a ochrany Panny Marie
vyprošuje farní rada Kosov a P. Jaroslav
 V tomto týdnu bude udělována společně svátost nemocných při večerních mší
svatých, které budou začínat v 17.30 a to: Tatenice Po 27.10, Hoštejn Út 28.10, Lubník
St 29.10. Kosov Čt 30.10. Tuto svátost se doporučuje přijmout alespoň 1x za rok všem
starším 60 let a mladším jsou-li vážně nemocní. Tato svátost je nejen posilou v nemoci
či stáří, ale též se skrze ni odpouští hříchy člověku, který není již schopen je osobně
vyznat (např. vážný zdravotní stav, stařecká demence atd.)
 Pobožnosti na hřbitovech
V neděli 2. listopadu: Kosov 14.30 hod., Hoštejn 15.30 hod., Lubník 17.00 hod.
V pondělí 3. listopadu: Tatenice po mši svaté, která začíná v 17.30 hod.
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Sbírky na misie z neděle 19. 10. 2008: Zábřeh 38.390; Jedlí 7.150; Svébohov 10.600; Klášterec 6.970; Zvole 17.660; Postřelmůvek 1.460; Rovensko 4.460; Hněvkov 700 Kč. DARY:
Zábřeh – na misie 2.000; Zvole – na misie 1.000; Klášterec –
na opravu fary 1.000 Kč
Opět chci poděkovat všem, kteří vnímají bídu ve světě i kolem sebe a není jim to lhostejné.
Pán Ježíš říká: „Co jste učinili jednomu z mých nejmenších,
mně jste učinili.“Takže, ještě jednou všem dík, kteří vidí a
konají a tak naplňují prosbu Svatého otce Benedikta XVI.: „Kéž sbírka prováděná ve
všech farnostech na Světový den misií, je znamením společenství a vzájemného zájmu
mezi (místními) církvemi.
P. František Eliáš

Blahopřání
31. října oslaví své 77. narozeniny paní Anička Juránková z Jedlí.
Boží požehnání a ochranu Panny Marie jí vyprošují farníci
a společenství živého růžence.
OREL JEDNOTA ZÁBŘEH
NABÍZÍ TYTO PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY:
Florbal
pro děti a mládež
		

sobota
tělocvična
9.30 – 11.30 hod. ZŠ B. Němcové

T. Kobza
tel. 603 781 363

Stolní tenis pro dospělé
		

středa
Katolický dům
18.00 – 19.00 hod.		

F. Kubíček
tel. 732 466 218

Cvičení
pro ženy
		

pondělí
Katolický dům
17.00 – 18.00 hod.		

L. Rýznarová
tel. 604 113 392

Cvičení

středa

pro muže

		

Katolický dům

19.00 – 20.00 hod.

L. Rýznarová

tel. 604 113 392

FARNOST KLÁŠTEREC zve všechny děti v sobotu 1. listopadu na PLASTODEN,
který se uskuteční v Klášterci na faře. Těšit se můžete na hry pro jedince i skupiny.
Soutěže budou různé – například vytváření panáčků, vrškového hada, třídění plastů
a další zajímavé hry. Poznáme blíže přírodu i některé vlivy, které jí škodí. Začínáme
v sobotu 1. listopadu odpoledne ve 14.00 hod. Budeme rádi, když s sebou vezmete rodiče, pro které bude přichystáno malé občerstvení. Pastorační rada farnosti Klášterec
INZERÁT. Prodám satelitní přijímač pro příjem TV NOE. Kontakt: mob.: 731 626 517
K zamyšlení: Když se stmívá, když je večer, tak si rozsvítíme lampu. Naše stárnutí
nebo naše stáří, tedy náš životní večer, má také svou lampu. Záleží na každém, aby
tuto „lampu“ hledal a našel. A uměl ji rozsvítit, a tím si svůj život projasnit, zkvalitnit.
Prof. MUDr. Ota Gregor, Dr.Sc.
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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