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VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

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

„Odhoďte tedy všechnu 
špatnost, každou lest, 
přetvářku, závist, 
jakékoliv pomlouvání 
a jako novorozené děti 
mějte touhu jen 
po nefalšovaném 
duchovním mléku, 
abyste jím rostli 
ke spasení; 
vždyť jste okusili, 
že Pán je dobrý!“       1 Petrův 2,1-3  

Žl 116 Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
1: Mdr 3,1-9                               2: Řím 8,14-23                                  Ev. Mt 25,31-46
Ordinárium: Ebenovo 504    příště latinské č. 509

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby 
za naše zemřelé bratry a sestry a posilni naši
naději, že jako tvůj Syn vstal z mrtvých, 
vstaneme k věčnému životu i my a že se u tebe znovu shledáme. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                  Amen.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 4. listopadu Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
neděle 9. listopadu Svátek Posvěcení lateránské baziliky

„DUŠIČKY“. Tuto neděli 2. listopadu o Památce všech 
věrných zemřelých budou 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 budou pobožnosti na hřbitově ve všední dny (3.-7.11.) v 16 hod. 
a v sobotu 8. listopadu ve 14.30 hod.

 V Klášterci v pondělí 3. listopadu v 17 hod. bude mše svatá a po ní pobožnost 
na hřbitově. 
Pro připomínku: od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění obvyklých podmínek 
(svátost smíření v blízké době, eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení 
veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) 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. 

TRADIČNÍ DUŠIČKOVÝ KONCERT SCHOLY AG KROMĚŘÍŽ V ZÁBŘEZE. Pě-
vecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pod uměleckým vedením 
Františka a Filipa Mackových připravil DUŠIČKOVÝ KONCERT, který bude v pon-
dělí 3. listopadu v 18.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Vstupné dobrovolné. 

MODLITBY MATEK. Společná mše svatá za naše děti a vnoučata se usku-
teční opět první úterý v měsíci a to 4. listopadu 2008 v 17.00 hod. 

Lenka Hamplová, 731 626 506

PIVONÍN. Ve středu 5. listopadu oslavíme v Pivoníně výročí posvěcení 
kaple Panny Marie Růžencové.  Jiří Krňávek

SETKÁNÍ LITURGICKÉ SKUPINY. Ve čtvrtek 6. listopadu zvu kostelníky, varhaní-
ky, ty, kteří čtou při mši Písmo i ty, kteří vypomáhají s podáváním eucharistie, k se-
tkání na faře v Zábřeze. Začátek v 19 hod. Probereme správné slavení liturgie mše 
svaté, seznámíme se s používáním nově zakoupených žaltářů atd. 

Srdečně zve P. Jindřich Peřina 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 7. října, o prvním pátku v měsíci, můžete přijmout v kostele 
sv. Bartoloměje od 16.00 hod.  P. František Eliáš 

FARNOST MALETÍN. Mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně budeme slavit 
příští neděli 9. listopadu ve 14.30 hod.                                   P. František Eliáš
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KATOLICKÝ DŮM 
 Kaple, kříže a jiné sakrální památky Zábřežska objektivem Jitky 

Václavíkové. Od pondělí 3. listopadu si v Katolickém domě můžete 
připomenout atmosféru míst důvěrně i méně známých, tak, jak ji při 
svých toulkách přírodou objektivem svého fotoaparátu zachytila paní Jitka Václavíko-
vá z nedaleké Police.

 Nejenom seniory zveme na úterý 4. listopadu na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUD-
BOU A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 
14. hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.

 Česká křesťanská akademie, místní skupina v Zábřehu, pořádá v pondělí 10. listo-
padu přednášku s názvem „POUŤ NA KRYM“. Hostem bude P. František Lízna, SJ, 
který letos podnikl pouť napříč Ukrajinou až na krymský poloostrov, aby se dostal do 
míst, kde působili svatí Cyril a Metoděj. Po přednášce bude příležitost k rozhovoru. 
Začátek v 18.00 hod. v Katolickém domě, Sušilova 38. Vstup volný.

 Pondělí 17. listopadu je v naší republice dnem státního svátku. Podvečer tohoto 
svátečního dne můžete v uvolněné atmosféře prožít společně s námi při zhlédnutí di-
vadelní hry NEBE NA ZEMI. Hudební komedii autorské dvojice Voskovec-Werich za-
hrají členové JDO z Loštic. Začátek v 18 hodin. Vstupné 40 Kč.

 Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

Zveme všechny rodiče a děti na tradiční podzimní procházku s 
lampiony VEČER SVĚTLUŠEK. Sraz v pátek 7.11.2008 v 17.00 
u kasáren. Přijďte dát broučkům dobrou noc. 

 Těšíme se na vás.  Za Hnízdo Irena Švédová

KONCERTY, KTERÉ BYSTE SI NEMĚLI NECHAT UJÍT
ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE.

 V sobotu 22. listopadu, na svátek sv. Cecílie, 
patronky chrámové hudby, jste zváni do děkanské-
ho kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze na varhanní 
koncert a prezentaci historicky prvního CD zábřež-
ských varhan a zvonů. Toto umělecké setkání nava-
zuje na „Varhanní maratón 2008“. 

V hlavní části programu zazní skladby 
z uváděného CD zábřežských varhan 
v podání interpretů nahrávky (Veroni-
ka Zemanová, Marie Zahrádková, Aleš 
Nosek – varhany, Vít Janata – mistr zvuku, Petr Strakoš a Marek Kozák 
– varhanáři, Václav Kalenda – hudební režie). Koncert, který začne v 15 

hod. se uskuteční za podpory Nadace „Život umělce“. 

 Jubilejní 20. koncert SCHOLY GREGORIANY PRAGENSIS pod 
uměleckým vedením Davida Ebena - Hle, přijde Pán (liturgické zpě-
vy adventu a Vánoc) se uskuteční v úterý 2. prosince 2008. 
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Učící se církev – VĚŘÍM VE VZKŘÍŠENÍ
 Učící se církev nám dává úkol zamyslet se 
nad tím, co čeká člověka na závěr jeho života 
a čemu se žádný nevyhne. Na prvém místě se 
nám rýsuje značně nemilý výhled na vlastní 
smrt. V tom je jediná jistota a jediné „musíš“; 
ve všem ostatním „nemusíš“. U rostlin a zví-
řat považujeme jejich zánik za samozřejmou, 
druhou stránku jejich vzniku. 
 U člověka se myšlenkám na smrt často 
vyhýbáme. Současné zamlčování faktu smr-
ti tento problém neřeší, ale pouze odkládá. 
Smrt je ukončením pozemského života. Naše 
životy jsou odměřeny časem, během něhož se měníme, stárneme. Jako u všech živých bytos-
tí na zemi, smrt se jeví jako normální ukončení života. Tato naše smrtelnost nám pomáhá 
uvědomit si, že máme jen omezený čas k uskutečnění své plnosti (která se ale dovršuje až na 
věčnosti). 
 Smrt člověka však původně v Božím plánu nebyla, je až důsledkem hříchu našich praro-
dičů, kteří zastupovali celé lidské pokolení. Tělesná smrt je tedy „poslední nepřítel“ člověka, 
který má být přemožen (1Kor 15,26). Proto také Ježíš, Boží Syn, podstoupil smrt a  jeho po-
slušnost Otce proměnila prokletí smrti v požehnání. Je to totiž smrt, která otevírá člověku ne-
konečné výhledy šťastného, věčného života ve společenství samého Boha. Jak úžasné! Smrtí 
volá Bůh člověka k sobě. Proto pochopíme sv. Pavla: „Pro mne život je Kristus, smrt ziskem“ 
(Flp 1,21). 
 I liturgie vyjadřuje výstižně tuto pravdu: „Život těch, kdo v tebe věří, nezaniká, ale ve 
smrti se naplňuje, a když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u tebe domov věč-
ný.“ Když skončí náš život, už se nevrátíme žít jiné pozemské životy, jak to hlásá indický hin-
duismus. Každý člověk umírá jen jednou. Po smrti není převtělování – reinkarnace. Smrt je 
konec pozemského putování, času milosti a slitování, který nám Bůh dopřává abychom na-
plnili svůj pozemský život podle Božích záměrů a aby pak Bůh rozhodl o našem posledním 
osudu. Je uloženo člověku jednou zemřít a potom bude soud. To je druhé dějství posledních 
věcí člověka. Tento soud se týká lidské duše odloučené od svého těla. Je to soud soukromý. 
Člověk je v okamžiku smrti zalit Božím světlem, v němž s naprostou jistotou pozná sám sebe 
bez omylu a sebeklamu, protože už nepoužívá lidských měřítek, ale Božích. Člověk tedy 
koná soud sám nad sebou. To, co souzený zjistil, potvrzuje s nekonečnou platností Bůh, kte-
rý tak plní jeho vůli, zpečetí ji a prodlouží jeho rozhodnutí do nekonečného trvání. Buď ži-
vot v Něm ve stálé lásce, blahu, nebo život v neustálém vzdoru vůči Bohu a uzavření do sebe 
sama ve věčné bolesti. Rozhodnutí člověka ve smrti je neodvolatelné, nebude ho už nikdy 
moci opravit. 
 Třetí dějství života každého člověka se odehraje až na konci světa. Bude to vzkříšení těl 
při druhém příchodu Krista. Při smrti, se odloučí duše od těla, tělo propadá rozkladu, kdežto 
duše jde vstříc Bohu, i když zůstává v očekávání, až bude znovu spojena se svým oslaveným 
tělem. Bůh ve své všemohoucnosti defi nitivně vrátí neporušitelný život našim tělům, tím, že 
je spojí s našimi dušemi mocí Ježíšova zmrtvýchvstání. Tak jako Kristus vstal z mrtvých se 
svým vlastním tělem, tak v Něm vstanou všichni mrtví se svým vlastním tělem, které nyní, za 
života, mají. Ti, kteří konali dobro, budou vzkříšeni k životu s tělem oslaveným, zářícím, bla-
ženým. Ti, kteří páchali zlo, budou vzkříšeni s tělem temným jako noc, ve stavu bolestném 
a k věčnému odsouzení a zavržení. 
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 Přijde tedy den, kdy tělo skončí svou službu a rozpadne se v prach. Tělo je smrtelné, duše 
nesmrtelná. Sv. Pavel ujišťuje: „Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost a toto 
smrtelné tělo obléci nesmrtelnost „ (1Kor 15,5). Naše vzkříšení je důsledkem a prodloužením 
vzkříšení Kristova. Jsme údy Vzkříšeného, a proto budeme vzkříšeni i my. Je to článek víry: 
 „Hlásá-li se však, že Kristus vstal z mrtvých, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není 
vzkříšení z mrtvých? Není-li vzkříšení z mrtvých, ani Kristus nevstal z mrtvých, marné je ká-
zání naše, marná i víra naše“ (1Kor 15,12-14).
 Vzkříšení z mrtvých je tajemství rozum převyšující. Rozum je nemůže dokázat a ani na 
podkladě Zjevení dokonale pochopit a vysvětlit. Lze jen uvést, že duše (která je součástí těla) 
je po odluce od těla ve stavu nedokonalém, a že je tudíž vhodné, aby božskou všemocí byla s 
tělem opět spojena. A dále je přiměřené Božské spravedlnosti, aby i tělo člověka mělo účast 
na odměně nebo trestu podle toho, bylo-li na zemi nástrojem dobra nebo zla. Jedněm tělo po-
máhalo k životu spravedlivému, často za cenu velkých obětí, druhým přispívalo k odsouzení 
svým pohodlím, smyslností a odklonem od Boha a jeho Desatera. Písmo svaté líčí nebeskou 
blaženost obrazně jako hostinu. Těla vzkříšených nabudou i úkony smyslové, poněvadž jinak 
by tělesný život v nebi byl podoben spíše spánku než bdělému stavu. 
 Církev nás stále vybízí, abychom se připravovali na hodinu své smrti: „Od náhlé a ne-
nadálé smrti, vysvoboď nás Pane!“ Nic v našem životě není tak jisté jako smrt, ale zase nic 
tak nejistého jako místo, doba a způsob naší smrti. Máme zvláště prosit Matku Boží, Pannu 
Marii, aby se za nás přimlouvala v hodině smrti, jak je to obsaženo v modlitbě Zdrávas Ma-
ria – a abychom se svěřovali svatému Josefovi, patronu naší smrti. Ten měl nejkrásnější smrt: 
v přítomnosti Božího Syna Ježíše a přesvaté své snoubenky Marie. Do jejich rukou svěřme 
„poslední rozhodnutí ve smrti“. 

 P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (listopad 1. část)
Svatý Tomáš byl rybářem u Genezaretského jezera. Byl statečný a měl smysl 
pro poznání pravdy. Když se Ježíš chystal do Betánie vzkřísit Lazara a apo-
štolové jej varovali, ať tam nechodí, že jej lidé ukamenují, Tomáš navrhl: 
„Pojďme i my a zemřeme s ním“. 
Když Ježíš při poslední večeři řekl apoštolům, že odchází, aby jim připravil 
místo, že cestu znají, řekl Tomáš: Pane, nevím, kam jdeš. Jak bychom mohli 
znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl:“Já jsem cesta, pravda i život“.
Když se Ježíš apoštolům po zmrtvýchvstání poprvé zjevil, Tomáš s nimi ne-
byl, a když mu o tom vyprávěli, nechtěl jim uvěřit. Když jej pak za několik 
dní, při dalším zjevení uviděl, padl před ním na kolena. Zemřel mučednic-
kou smrtí. 
Tomáš byl velmi odvážný, byl odhodlaný Pána Ježíše následovat, i když mu 

hrozila krutá smrt ukamenováním. Povzbuzoval ostatní apoštoly, ať se nebojí a jdou za Ježí-
šem, třeba i na smrt. Vzpomeňme si na Tomáše vždy, když budeme mít z něčeho strach a po-
prosme ho střelmou modlitbou o odvahu. 
 

Otázky k obrázku sv. Tomáše
1.  Jak je nazýván apoštol Tomáš?
 a) Nevěřící; b) z Tarsu; c) Šavel 
2.  Co vyžadoval Tomáš pro svou víru? 
  a) vložit svůj prst do Ježíšových ran; b) vidět Pána Ježíše na vlastní oči;
  c) aby Pán Ježíš vykonal nějaký zázrak
3.  Jak nazval Pána Ježíše poté, co uvěřil?
   a) Mesiáš;  b) Pán můj a Bůh můj;  c) Kristus
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ČERVENOVODSKO       ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 26. října: Domov důchodců sv. Zdislavy 180; Červená Voda 1.537; 
Mlýnický Dvůr 130; Moravský Karlov 175; Jakubovice 247; Písařov 8335 Kč. 
Sbírky na Haiti za říjen: Červená Voda 400; Mlýnický Dvůr 95; Moravský Karlov 171; 
Jakukbovice 414; Písařov 560 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“. P. Pavel Vágner

 HESLO PRO DĚTI: Pavel ve svých listech píše: „Spolehni se na Ježíše.“
 KALENDÁŘE na příští rok si můžete zakoupit za 53 Kč.  P. Pavel Vágner

 SENIOŘI. Milí senioři, tak jsme na naší cestě s proroky vstoupili do dalšího měsí-
ce, a to do října. Průvodcem tímto měsícem nám byl Jonáš, který svou misi v Ninive 
měl velice jednoduchou. Na pár výzev obrátil celé pohanské město. Co však předchá-
zelo této zdánlivě lehké práci? Obrovský strach před nevěřícími, pochybnosti o úspě-
chu, malomyslnost a nedůvěra v Boží pomoc. Vzpourou k tomuto povolání zašel Jonáš 
až tak daleko, že se ocitl „na dně“ moře v útrobách ryby. Nejsme také takoví? Přes veš-
kerou neposlušnost Pán neopouští ale také neslevuje ze svých požadavků. Jonáš svou 
misi vykoná. A opět se projeví malost jeho srdce, je rozzloben na Boha, že tak lehce 
nabyli odpuštění obyvatelé Ninive. Pán má trpělivost se svým služebníkem, který je 
tak vzpurný a dává mu poznat jeho pochybení. Jak je to s námi? Slyšíme na Boží vý-
zvy? Jsme ochotni je plnit? Přejeme požehnání druhým?
 Zdravím všechny nemocné a přeji brzké uzdravení, abychom se opět sešli pospolu. 
S předstihem oznamuji, že další setkání se uskuteční 20. listopadu a 8. prosince, dá-li 
Pán. Všechny vás srdečně zvu. Vezměte s sebou své blízké, přátele a známé, ať se naše 
společenství rozroste.  Vaše Marie Kubitová. 
P.S. Prosím ty, kteří mají zájem o odvoz, ať mi zavolají, tel. 737 869 214.

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

UČME SE OD MRTVÝCH. Když dítě přichází na svět, má pěstičky zaťaté, chce 
všechno mít a udržet pro sebe. Když člověk opouští tento svět, má dlaně otevřené, 
prázdné.
 Poučení: Nic jsme si na svět nepřinesli, žádný majetek si neodneseme.
 Když dítě přichází na svět, pláče. Bylo mu tak dobře pod srdcem matky a neví, co 
ho čeká. Brzy však pozná, že nový svět je větší, krásnější, světlejší... Když člověk umí-
rá, pláče. Bylo mu dobře na světě a neví, co ho čeká. Ale brzy pozná, jakou blaženost 
nám Bůh připravil u sebe v nebi. Když na hřbitově mrtvé vychvalujeme, oni mlčí. Když 
je někdo proklíná, oni mlčí. Učme se od mrtvých: ve štěstí nezpychnout, v neštěstí ne-
zoufat.

MISIJNÍ TÝM koná ve dnech od 31.10. - 2.11. duchovní obnovu ve farnosti Velká Bys-
třice u Olomouce. Prosíme o vzpomínku ve vašich modlitbách. 
 Děkujeme, ať vám žehná Pán!  P. Pavel Kavec CM

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 26. 10.: Mohelnice 4.737; Úsov 592; Studená Loučka 430 Kč.                                  
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara
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ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 26. října: Štíty 2.230 (misie v Indii); Cotkytle 1.260 (minule na misie 
2.600); Horní Studénky 1.200 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbirky ze neděle 26. října.: Lubník 880, Tatenice 1.230, Hoštejn 1.100, Kosov 470. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

 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. 

LUBNÍK. Připomínáme, že v rámci roku apoštola Pavla je možno zís-
kávat plnomocné odpustky a to v naší diecézi na první neděli, první 
pátek (v listopadu 7.11. v 16.30 hod.) 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 Lubní-
ku. (Lubník se nachází na cestě za Tatenicí směr Lanškroun). Neděl-
ní mše svatá začíná v Lubníku v 7.20, ve všední dny v 16.30 hod. 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 Ve středu 5. listopadu bude na faře v Postřelmově v 19.00 biblická hodin. Všichni 
jsou srdečně zváni.

 Tento týden je první pátek v listopadu, budou adorace a příležitost ke svaté zpově-
di: v Lesnici od 15.30, v Chromči od 16.00, v Postřelmově od 15.00 hodin. P. Vl. Jahn

FARNOST DUBICKO. Tuto neděli 2. listopadu ve 14 hod. se na hřbitově v Dubicku, 
u příležitosti svátku Památky zesnulých, uskuteční koncert spojených dechovek Bo-
huslavice, Leština a Dubicko.  Srdečně zvou pořadatelé

FARNOST KLÁŠTEREC. V neděli 9. listopadu vás srdečně zvou farníci z Olšan a Kláš-
terce na pouť ke sv. Martinovi na Olšanské Hory. Mše svatá bude slavena ve 14 hod. 
Občerstvení pro poutníky bude zajištěno. 
FARNOST ZVOLE 
*  V neděli 9. listopadu vás zveme na SVATOHUBERTSKOU POUŤ do Křtin, spoje-
nou s návštěvou RADIA PROGLAS. Cena 250 Kč. Přihlásit se můžete na tel. 608 311 
469. Trasa autobusu: 6.00 Postřelmov, 6.10 Zábřeh-Valová, 6.20 Jestřebí, 6.25 Zvole, 
6.30 Bohuslavice, Dubicko.  Helena Pěničková
*  Zveme všechny na přednášku paní Marie Mléčkové JAK DOBŘE PROŽÍT ROK 
SV. PAVLA, která se bude konat ve čtvrtek 13. listopadu v 17. 00 hod. na faře ve Zvoli. 
Přijďte načerpat inspiraci!  Karla Hrochová

*  PODĚKOVÁNÍ. Bylo nás málo, zvládli jsme mnoho. Děkuji všem, kteří ochotně 
přišli otloukat omítku na kostele v Pobučí. Upřímné „Pán Bůh zaplať“.    
  Helena Pěničková
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Sbírky z neděle 26. 10. 2008: Zábřeh 10.600; Jedlí 2.000; Svébohov 1.650; Klášterec 
1.930; Zvole 3.160 Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 2.400, na misie 100 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Dary na lepru: Dne 26. listopadu byla předána částka 2.500 Kč z Roven-
ska, ze Zábřeha částka 3.000 Kč a osobní dar 7.000 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán“                                                 Marie Zíková

Centrum pro rodinný život Olomouc zve na: 
SETKÁNÍ OSAMĚLÝCH A ROZVEDENÝCH RODIČŮ. 
 Termín a místo: sobota 8. listopadu 2008 od 10.00 do 13.30 hod., v budově arcibis-
kupské kurie, sál II. patro, Biskupské nám. 2, Olomouc. 
 Na programu bude přednáška P. Damián Němec OP: Jak se rozvodem mění naše 
postavení v církvi? a možnost konzultace s přítomnými odborníky. Po předchozí tele-
fonické domluvě lze zajistit souběžný program pro děti. Setkání je také určeno ovdo-
vělým a svobodným rodičům. Pořádá Centrum pro rodinný život v Olomouci, tel.: 587 
405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz

PODZIMNÍ SETKÁNÍ ANTIOCHIE - 14.11 – 16.11. 2008 PAČ-
LAVICE. Drazí Antiošáci, přijměte pozvání na již tradiční setká-
ní. V tento podzimní víkend se společně ohlédneme za uplynu-
lými prázdninami a poděkujeme Pánu za jeho požehnání celému dílu Antiochie. Na-
vštíví nás zajímavý host, který se s námi podělí o své zkušenosti s evangelizací. Též 
nebude chybět čas pro zábavu a malé dobrodružství. Setkání zahájíme v pátek 19.30 
mší sv. v pačlavickém kostele. Na faru je možné přijíždět od 17 hodin. Společný ví-
kend zakončíme nedělním obědem. Do batohu: karimatku, spacák, oblečení do příro-
dy, hudební nástroj, 200 Kč na stravu a ubytování (strava na celou dobu akce zajiště-
na). Prosím, na setkání se přihlaste nejpozději do 10.11. prostřednictvím SMS na 604 
503 897 nebo na antiochia@seznam.cz (v obou případech uveďte své jméno a turnus, 
na kterém jste pobývali). Do Pačlavic se nejlépe dopravíte autobusem z Vyškova nebo 
s P. Radkem a Martinem. Více www.antiochia.cz.  Těšíme se… s pozdravem bohoslovci.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ. Od 21. do 23. listopadu se uskuteční na faře 
v Tatenici duchovní obnova pro kluky a holky od třinácti let. Začínáme společnou ve-
čeří v pátek 21.11. Ukončení bude v neděli odpoledne. S sebou: spacák, psací potřeby, 
Bibli, přezůvky, svíčku. Cena pobytu 200 Kč. Hlásit se můžete do 19. listopadu na tel. 
775 339 868 nebo na e-mail: jitka.meda@seznam.cz

FARNOST JEDLÍ. Společenství živého růžence v Jedlí hledá farni-
ce i farníky, kteří by se s námi chtěli zapojit do společenství modlit-
by růžence. Hlásit se můžete u paní Aničky Juránkové. Společen-
ství živého růžence - Jedlí

V úterý 4. listopadu bude v kostele sv. Jana Křtitele bohoslužba 
slova ke cti sv. Karla Boromejského.                       

Srdečně zvou sestry Boromejky


