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POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
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

Bože, ty si z nás jako z živých kamenů buduješ svůj duchovní chrám;
rozmnož ve své církvi i působení svého Ducha,
aby tvůj věrný lid dorůstal do plnosti, kterou bude mít u tebe v nebi.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu

Ž 46
1: Ez 47,1-2.8-9.12
Ordinárium: latinské č. 509

2: 1 Kor 3,9b-11.16-17
příště Olejníkovo č. 502

Proudy bystřin jsou
k radosti Božímu městu,
přesvatému stánku
Nejvyššího.
Bůh je v jeho středu,
nepohne se,
od časného jitra ho
Bůh bude chránit.
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Ev. Jan 2,13-22

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

10. listopadu
11. listopadu
12. listopadu
13. listopadu

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Památka sv. Martina Tourského, biskupa
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Památka sv. Anežky České, panny

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V PONDĚLÍ 10. LISTOPADU. Při mších svatých v 9.40
a v 18 hod. si připomeneme 254 let, které uplynuly od první
mše svaté slavené v našem děkanském kostele. Budeme děkovat
dobrému Bohu za dary, které nám rozdává v našich chrámech.
P. Jindřich Peřina
FARNOST MALETÍN. Mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně budeme slavit
tuto neděli 9. listopadu ve 14.30 hod.
P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM

 Česká křesťanská akademie, místní skupina v Zábřehu, pořádá v pondělí 10. listopadu přednášku s názvem „POUŤ NA
KRYM“. Hostem bude P. František Lízna SJ, který letos podniknul 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 19.00 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 divadelní hry NEBE NA
ZEMI. Hudební komedii autorské dvojice Voskovec-Werich zahrají členové JDO z Loštic. Začátek v 18 hodin. Vstupné 40 Kč.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
Orel jednota Zábřeh vás zve na „PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ“, které se uskuteční v neděli 16. listopadu v Katolickém domě. Začátek je ve 14 hod. V bohatém kulturním
programu se představí např. Kvarteto Ing. Březy, Divadélko na okraji, Chrámový
sbor a mnozí další. Připravena bude také výstava fotograﬁí „Zábřežský Orel v minulosti i současnosti“. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.
V neděli 16. listopadu doprovodí večerní mši svatou v Zábřeze smíšený sbor ze
Svébohova a Jedlí a sbor Canzoneta z Bludova.
Josef Hroch
VZDĚLÁVACÍ KURZ. V pondělí 24. listopadu 2008 v 16 hod. se uskuteční ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťanskou akademií přednáška na téma – KATECHEZE V RODINĚ. Přednášet bude Doc. Dr.
Ludvík Dřímal, Th.D., který přednáší téma katecheze na CMTF v Olomouci. Srdečně zveme Vás všechny, kteří usilujete o „zrání“ vlastní
víry, ale také víry svých blízkých.
Mgr. Luděk Diblík
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FARNOST SVÉBOHOV - VÁCLAVOV

VÁCLAVOV – 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. se představí Martina Pavlíková, členka Rapsodického divadla v Olomouci s programem „Povídání o G.M.
Hopkinsovi“ (s jeho básněmi v překladu otce biskupa Josefa
Hrdličky). Od 19.30 hodin bude slavnostní odpoledne pokračovat „sousedským posezením“. K tanci a poslechu hraje skupina TRIANGL.
Dne 10. listopadu 2008 oslaví paní Marie Hašková ze Svébohova
své stoprvní narozeniny. Obec Svébohov a farní společenství
přejí paní Marii Haškové hodně zdraví, hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie
FARNOST JEDLÍ

FARNOST JEDLÍ

FARNOST JEDLÍ

 Paní Marie Rýznarová z Jedlí vypěstovala s láskou hrnkové chryzantémy, které nyní zdobí nejen kostel ale také hroby kněží na jedelském hřbitově. Upřímné
„Pán Bůh zaplať “.
 Pomoc uvítají ženy, které zdobí a uklízí kostel.

Poděkování.

Kdyby byl kostelík sv. Jana a Pavla v Pobučí živý, cítil by, že je
opravdu chtěný. V první půlce letošního roku bylo provedeno statické zajištění objektu, bez kterého hrozila havarijní situace. Práce byla řízena z děkanátu a provedla ji
dodavatelská ﬁrma. Další etapu plánovaných oprav si již vzali za svou zvolští farníci.
Zvláště díky paní Heleně Pěničkové se podařilo zbavit kostel neprodyšné cementové omítky, kterou byl omítnut sokl kostela, a která uzavírala vzlínající zemní vlhkost.
Již mnohokrát jsem touto cestou děkoval dobrovolníkům (mužům) za jejich práci při
opravách a několikrát dokonce i zúčastněným ženám. Dnes prvně se situace otočila a
náš dík patří především ženám, protože zmiňovaná akce byla provedena v ženském
duchu a její velká část i ženskýma rukama. Poděkování patří samozřejmě i těm několika „statečným“ mužům, kteří se na odstraňování omítky podíleli. Příkladnou bych
chtěl také nazvat spolupráci se Obecním úřadem v Jestřebí. Vzájemná spolupráce, za
kterou děkujeme, trvala po celou dobu letošních oprav a byla vždy vstřícná.
Mgr. Luděk Diblík – technický administrátor děkanátu
LETOŠNÍ ZKOUŠKY RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ budou bývat pravidelně každé úterý.
v 17 hod. na Farní ulici v Zábřeze. První zkouška bude v úterý 11. listopadu. Zveme
všechny „tradiční“ zpěváky a rádi přivítáme nové.
Dagmar Braunerová
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Učící se církev – SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
Dnes o svátku Posvěcení lateránské baziliky
nahlédneme spolu s „církví učící se“ do počátků
dějin církve obecné, katolické. Ty začínaly v Judsku, místě života, působení a smrti Ježíše Krista,
zvláště pak v jeho hlavním městě, náboženském
středisku, okolo židovského chrámu, tedy v Jeruzalémě.
Můžeme se domnívat, že Ježíš ještě za svého
života nějak naznačil apoštolům a zvláště Petrovi, aby ve vhodné době opustili Judsko a přesídlili do centra říše římské, do Říma. Právě tam pulzoval život bohatý po všech stránkách. Celou říši,
od Portugalska k Indii, od Anglie k Africe protínaly kvalitní silnice, po kterých proudili obchodníci,
úředníci i legie římského vojska. Mezi těmi všemi byli i křesťané, kteří šířili Kristovo evangelium po celé říši.
Činnost sv. Petra v Římě byla provázena velkým zdarem. Část tamních jeho soukmenovců a velké množství pohanů ochotně a upřímně uvěřilo jeho slovům, takže křesťanská
obec hlavního města se stala proslulou po celé říši, což nakonec bylo krvavě potvrzeno jeho
mučednickou smrtí roku 67 na vatikánském pahorku. Působení sv. Petra v Římě má dalekosáhlý význam věroučný i historický. Svým působením přenesl středisko náboženského
života z východu na západ, z Judska do Itálie, z Jeruzaléma do Říma. Splnila se tak i slova
Ježíšova: „Boží království bude vám odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“
(Mat 21,43). Římští biskupové, nástupci sv. Petra se tak stali i dědici Kristovy velekněžské
pravomoci a každý z nich je hlavou obecné-katolické církve. Dnešní římský biskup, papež
Benedikt XVI. je 262. nástupcem sv. Petra. Takto učinil sv. Petr Řím městem věčným.
Augustův císařský trůn se zhroutil, z jeho paláců zůstaly rozvaliny, stejně tak i z Efesu,
ve kterém přebýval sv. Jan Evangelista, Miláček Páně zbyly (ještě v roce 100) pouze haldy
sutin. Stolec Petrův však zajišťuje Římu trvání až do konce světa. I když téměř po tři sta
let, se nemohlo křesťanství v říši římské i v samém městě Římu plně prosadit a bylo krutě
pronásledováno, přece přišla chvíle svobody. Boží prozřetelnost si k tomu vyvolila císaře
Konstantina Velkého. Ten vydal v roce 313 dekret milánský, kterým zavrhl tradiční římské
bohy a dal svobodu křesťanství. Dokonce oﬁciálně zavedl křesťanství jako státní náboženství. Konstantin si totiž uvědomil, že je marné uchovávat a omlazovat vyčerpané pohanství
a při tom potírat mladé, životaschopné křesťanství. Jako zvláštní výraz pomoci novému náboženství dal na pahorku Laterán vystavět baziliku zvanou Lateránská. Tu posvětil v roce
324 papež Silvestr I. Byla zasvěcena Přesvatému Spasiteli a od roku 904 (po přestavbě) také
sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi. Jelikož je tento chrám katedrálním chrámem papežským, tedy prvním a nejpřednějším mezi chrámy celého světa, nese krásný a výstižný
titul: „Matka a hlava všech kostelů Města (Říma) i celého světa.“ Podobně je to možné říci
o každém biskupské chrámu, katedrále v diecézi, ano i o farním kostele, u kterého působí
farář. Proto i tyto kostely oslavují den svého svěcení jako velký svátek.
Jak už to v dějinách bývá, nejsou jen léta pokojná, ale i bouřlivá. Lateránská bazilika
byla během dalších staletí po požáru, zemětřesení a drancování několikrát restaurována,
naposledy v roce 1726. Vlastní den posvěcení tohoto kostela není známý, ale už od 12. století se výročí slavilo 9. listopadu. Letos vychází datum jejího posvěcení na neděli.
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ZaMlada

Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 3

Milí přátelé,
opět máte před sebou nové číslo naší mládežnické přílohy. Naleznete zde článek o tom, kdo jsou vlastně zábřežští animátoři, pokračování o mé pouti do Sydney, co jsme prožili na naši společné animopolovíkendovce a také Mikuláš Kolčava vás seznámí s akcí na podporu internetového serveru signály.cz. Přeji pěkné
počtení a mnoho dobrého do dalších dní.
Pavel Walter

ANIMÁTOŘI, ANEB KDO ZA TÍM VŠÍM STOJÍ
V rukou držíte již třetí číslo přílohy ZaMlada. Kdo se však skrývá za tím vším
(příloha ZaMlada, akce pro mládež…)? Animátoři. A kdo je animátor? Je to člověk, který se snaží oživovat dění ve farnosti, v děkanátu. V našem děkanátu se
animátoři schází jednou za měsíc v Zábřeze na faře. Na setkáních se plánují akce
pro mládež, informujeme se o tom, co se ve které farnosti děje a navzájem se inspirujeme.
Setkání musí někdo vést a také nad všemi akcemi držet ,,hlavní slovo“. Takovému človíčku se říká zástupce pro mládež. Tuto funkci jsem zastávala 3 roky.
Letos nastal čas předat ji dál. Nynější zástupci pro mládež našeho děkanátu jsou
Anička Bartoňová a Milan Novák z Rájce.
Ne všechny farnosti mají své animátory. Proto bych chtěla povzbudit všechny ty, kteří třeba váhají nebo neví, jak se zapojit do dění děkanátu. Oslovte svého
kněze, nebo se přímo obraťte na kaplana pro mládež otce Jindřicha Peřinu (jindrich.perina@atlas.cz).
Prosím také o modlitbu za mládež v našem děkanátu, abychom dokázali být
svědky Boží lásky svým vrstevníkům a snažili se jít cestou, kterou nám Pán připravil.
Veronika Drlíková
PODĚKOVÁNÍ. Jménem mládežníků i kněží chci poděkovat našim bývalým zástupcům, Veronice Drlíkové a Mikuláši Kolčavovi za jejich práci pro děkanátní mládež. Pod jejich taktovkou se
uskutečnila celá řada dobrých setkání a akcí. Nikdo by nedokázal spočítat, kolik času a námahy museli při přípravě a organizaci děkanátních akcí vynaložit. Srdečně vám děkujeme a ať vám
Bůh vše štědře odplatí.
P. Jindřich a mládež děkanátu

AKCE NA LISTOPAD A PROSINEC:
29. 11.
Děkanátní Církevní Silvestr v Rájci
5. 12.- 7. 12.
Adventní duchovní obnova na Arše v Rajnochovicích
12. 12. –14. 12. Adventní duchovní obnova na Přístavu v Rajnochovicích
více info na: www.ado.cz/mladez
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WYD 08 – Sydney 2008

(třetí část)

Minule jsem skončil mší svatou, která se konala v našem českém centru dopoledne ve čtvrtek 17. srpna. Po obědě jsme se vydali po malých skupinách do Sydneyeského přístavu „Barangaroo“, kde jsme v houfu asi dvou set tisíc lidí vítali Svatého otce, který k nám po oceánu připlouval na lodi „Sydney 2000.“ Nejprve byl uvítán tancem australských domorodců. Uvítací řeč přednesli kardinál Pell a arcibiskup Wilson. Jakmile papež vystoupil z lodi, ihned
nás pozdravil. Ve své úvodní řeči se neobracel jenom na nás, ale i na mládež nemocnou, poznamenanou násilím,
drogově závislou nebo tu, která musí přebývat za své prohřešky ve vězení. Připomněl nám, jaké krásy má naše Země, Slunce,
voda nebo nádherná, zelená příroda. Ale nejvíce vyzdvihoval člověka - Boží stvoření. Podivoval se nad tím, jak lidé devastují tuto
Zemi, kterou dostali do dědictví. A nejenom to, ale ničí i svůj život alkoholem, degradací sexu, drogami, oslavou násilí. Neopomenul ani to, že lidé jsou schopni ničit životy druhých, zvláště
pak připomněl potraty. Velmi důrazně nás mladé vyzýval, jako nová stvoření, kterými jsme se stali
při křtu, abychom obnovovali tvář Země, a to zachováváním lidské důstojnosti, ekologickými aktivitami, odproštěním se od chtivostí a falešných idolů. Do všeho svého konání musíme vnášet lásku
a tím dosáhnout ohleduplné společnosti. Takto na nás apeloval Svatý otec.
Večer, kolem dvacáté hodiny australského času, jsem se svými „asistenty“ doputoval do „naší“
farnosti. Tam jsme se setkali i s dalšími Čechy a společně se modlili prostřednictvím mobilního telefonu s Rádiem Proglas polední modlitbu Anděl Páně. U nás v tuto dobu bylo už totiž zítra a pravé
poledne.
Páteční ráno jsme opět započali katechezí v režii otce biskupa Jiřího Paďoura. Zabýval se působením Ducha svatého ve světě, ale hlavně v našich srdcích, prostřednictvím darů, které od něho
dostáváme. A vyzýval nás k tomu, abychom se stali nositeli Krista neboli misionáři v každodenním životě. Vysvětlil nám, že misionář není jenom člověk, který jezdí do dalekých zemí, aby tam
obracel lidi ke Kristu, ale že jsme to také my, pokud se budeme snažit žít podle evangelia. Nejvíce
ale na mě zapůsobilo jeho osobní svědectví o svém tělesně postiženém příteli. Jednou se ho totiž
pan biskup zeptal: „Čeho se nejvíce bojíš?“ On na to odpověděl, že největší strach má z vlastního
sobectví. Z toho, že se nechá lidmi obskakovat a nebude vnímat problémy druhých, protože bude
zahleděn jen do sebe. Já sám jsem od narození stižen dětskou mozkovou obrnou, takže vím, kolikrát jsem přemýšlel jenom nad svými problémy, a to hlavně v době, kdy jsem ještě používal jenom
vozík.
Po mši, která proběhla bezprostředně po katechezi, a obědě, jsme se opět vydali do přístavu „Barangaroo,“ kde naše česká skupina prožívala poslední asi čtyři zastavení křížové cesty. Tato křížová
cesta měla neobvykle pouze třináct zastavení. Každé zastavení se skládalo z úryvku Nového zákona, zamyšlení, prosby a modlitby Páně. Křížová cesta byla hraná australskými herci, na jednotlivých
místech po celém západním břehu Sydney. Z toho důvodu jsme byli podle národností rozmístěni na různých místech a každý viděl „naživo“ pouze
část. Zbytek jsme sledovali na obrazovkách. My jsme
tedy „naživo“ viděli poslední pád a výstup na Golgotu, ukřižování, snesení z kříže a položení Pána Ježíše
do klína jeho matky Panny Marie. Byl to pro mě velice uchvacující, duchovní zážitek.
Následující den jsme zahájili ráno brzkou, tichou mší, abychom se mohli ihned po snídani vydat na dostihový stadion „Randwick,“ kde se měla
konat modlitební vigílie a ﬁnální mše se Svatým otcem. Na tuto opravdovou pouť jsme vycházeli co
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nejdříve z toho důvodu, abychom se vyhnuli velkým davům poutníků. Čas do večera jsme trávili
různě – četbou, modlitbou, adorací před Nejsvětější svátostí. Já jsem svůj čas využil k duchovnímu rozhovoru s jedním bohoslovcem (dnes už je to jáhen v Českobudějovické diecézi) a také
svatou zpovědí, neboť Svatý otec vyhlásil možnost získání plnomocných odpustků při účasti na
ﬁnální mši. A jak jistě dobře víte, tak svátost smíření je jednou z kritérií k získání plnomocných
odpustků.
Den rychle uběhl. Najednou bylo devět hodin večer a všichni jsme očekávali, co se bude dít. Na podium začali přicházet lidé z mezinárodní liturgické skupinky, mezi nimiž jsme měli také dva zástupce. A za nimi se nečekaně objevil Svatý otec Benedikt XVI. Následovalo sedm svědectví o darech
Ducha svatého, předčítaných v různých jazycích. Mezi nimi zazněla i čeština. Toto svědectví měla připravené Maruška Štěpánová. Začínala velmi
pěkně: „Zdálo by se, že nad naší zemí, která byla v minulosti zmítána dvěma totalitními režimy, Duch svatý nevane. Opak je ale pravdou. Pocházím
z diecéze, jejíž katedrála je zasvěcena Duchu svatému(Královéhradecká
diecéze - pozn. red.). Nicméně Duch svatý mě neustále provází. Neustále to vidím při své animátorské praxi. Nejvíce mi pomohlo, když jsem musela vydávat svědectví o
Kristu u našich bratrů v Evangelickém sboru.“ Tady na tomto úryvku vidíte, jak různě může Duch
svatý působit v našich každodenních starostech. Už je také dost zřejmé, proč motto celého setkání bylo: „Dostanete Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky.“ Vlastně apoštolové také přebývali v modlitbách a rozjímali, než
na ně v den Letnic Duch
svatý sestoupil. A dalo by
se říct, že něco podobného jsme prožívali i při vigilii v Sydney. Po svědectvích následovala promluva Svatého otce, ale tu rozeberu, až v příštím čísle.
Pavel Walter

CO SE DĚJE V KLÁŠTERCI.

Asi před třemi lety nás
s kamarádkou napadlo vymyslet nějakou zábavu pro děti z okolí.Naší první akcí se stalo „BATIKOVÁNÍ“, které nás inspirovalo
k další činnosti. Pak přišly další akce : Den her, Výrobky z plodů
podzimu, Dětský karneval, Den sněhu atd. I přesto, že akce měly
občas své „muchy“, panovala vždy dobrá nálada. Při dalších akcích přátel přibylo. Časem byl počet pořadatelů tak velký, že jsme
se rozhodli založit společenství, které se v současné době pravidelně schází a pomalu se rozrůstá. Naše poslední akce s názvem
„PLASTODEN“ proběhla minulou sobotu. Cílem této akce bylo
vymyslet něco zábavného a zároveň poučného, což se myslím vydařilo. Konečný počet účastníků byl sedmnáct.Společně jsme se
naučili třídit odpad a zahráli jsme si spoustu her. Venku jsme si
protáhli tělo a při této příležitosti zazpívali. Doufám, že se na další
akci potkáme i s vámi (s tebou), a že naše akce budou pro všechny
ostatní takovým přínosem, jako pro nás pořadatele. Moc děkuji
všem těm, kteří mi pomáhali i těm, kteří navštívili naše akce.
K. Martináková
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ANIMOPOLOVÍKENDOVKA
O víkendu 17.-18. října se uskutečnilo
polo-víkendové setkání animátorů. V pátek po mši svaté jsme na ZUŠ v Zábřeze
vyslechli přednášku pana Jaroslava Achaba Heindlera o prvních kapitolách Bible
z pohledu židovské víry, kterou vyznává.
Poté jsme se auty přemístili do Klášterce
na krásně spravenou (a hlavně vytopenou)
faru. Večer, než jsme unaveni usnuli, jsme
se stihli představit a zahrát si seznamovací hru. Ráno se vstávalo brzy, jelikož v osm
hodin začínala mše svatá v místním kostele.
Tam k nám do party přibyl ještě jeden človíček. Dopoledne bylo věnováno plánování akcí- ﬂorbalu a křesťanského Silvestru. Zpestřením se stala hra „džojstik“, která byla zábavná, i když trochu
nebezpečná...Po výborném obědě ( díky za něj kuchařce Kristě) byl čas se trochu protáhnout, načež jsme sedli do aut a zamířili si to do Rudy nad Moravou a šli ke kostelíčku, u kterého jsme se
pomodlili růženec. Večer se hrály hry a promítalo video z WYD SYDNEY 2008 a ze setkání československé mládeže na Velehradě.
Byl to skvělý víkend se skvělou partou s Verčou, Kristou, Pavlem, Mikulášem, Kristýnou,
Anežkou, Aničkou, Milanem, Terkou, Martinem, Vaškem, Martinem, Míšou a otcem Jindřichem,
kaplanem pro mládež.
Míša Faltýnková

JAK JSEM ZVEDAL VLNU
Na českém internetovém poli před rokem vznikl katolický server www.signály.cz, který pomáhá mladým lidem setkávat se nejen na velkých akcích jako byl Tábor a letošní Velehrad. Díky
signálům mohou udržovat vztahy s kamarády a mnoho dalšího.
Signály pro nás mladé dělají mnoho užitečné práce. A proto, když jsem měl možnost nějak „signály“ podpořit, tak jsem neváhal. Vyrazil jsem zvedat vlnu pro signály.
Rád bych vysvětlil, co to zvedání vlny pro signály je: v úterý 7.října se v Praze konalo zasedání biskupské konference, na kterém se podařilo dojednat desetiminutový prostor pro představení
projektu signály.cz. Signály potřebují podporu představitelů křesťanských církví, a to jak materiální, tak duchovní, proto cílem bylo: naší reálnou přítomností v co nejhojnějším počtu během
okamžiku předvést, že signály nejsou virtuálním světem, nýbrž jsou to SKUTEČNÍ LIDÉ.
Když jsem dorazil na Loretánské náměstí v Praze, už se to tam hemžilo lidmi. Každý z nás
dostal tričko a šlo se za biskupy. Chvíli jsme postávali pod okny, kde rokovali biskupové. V tom se
obě okna otevřela a biskupové začali vykukovat ven. Udělali jsme
dvě mexické vlny a vyprosili si
požehnání. A teď nastalo největší
překvapení dne. Na scénu vstoupil režisér se dvěma kamerami.
Kamera, klapka a točíme reklamu
pro signály. Běhali jsme, zamrzali jsme, ale i přes veškerou námahu jsme si nakonec užili dobrou
zábavu. Poznal jsem nové, skvělé
lidi a podpořil dobrou věc. Pokud
se zas někdy bude zvedat vlna,
tak neváhejte a přijeďte také.
Mikuláš Kolčava
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Lateránská bazilika byla také místem, kde se konalo pět všeobecných, církevních koncilů.
Chce-li návštěvník Říma získat plnomocné odpustky, musí mezi sedmi hlavními římskými
kostely také navštívit Lateránskou baziliku a tam vykonat odpustkové úkony.
Na městské části Laterán stojí nejen Lateránská bazilika, ale i Lateránský papežský palác. Ten roku 326 daroval papežům císař Konstantin Veliký. Bylo to tedy první a původní
sídlo římských biskupů, papežů, a to až do roku 1308, kdy přesídlili do Vatikánu, k velechrámu sv. Petra, kde sídlí dodnes. Oba lateránské objekty, bazilika i palác leží na území
státu Itálie, ale přesto jsou součástí státu Vatikán (dle smlouvy z 11. února 1929 mezi Svatým Stolcem a Itálií).
Proč se slaví přednostně lateránský chrám, který je až v Římě? Předně proto, abychom
jako členové všeobecné, katolické církve měli spojení se základem a zdrojem hodnot, na
kterých stála a budovala se církev a ze kterých čerpala sílu i věrnost. Je to také důvodem,
abychom se seznámili se situací církve ve světě, rozšířili své srdce a radovali se z úspěchů,
pomáhali ale také trpěli s chudými a hladovými.
Ve svátek Posvěcení chrámu si máme znovu uvědomit, čím jsou naše křesťanské chrámy. Jsou místem, kde se hlásá pravda, láska, odpuštění, usmíření, smysl pro sebezápor,
a kde se připravujeme, až skončí náš pozemský život, na vstup do šťastné věčnosti. A hlavně – chrám je místem, kde přebývá Bůh, kde Boží přítomnost je uprostřed všeho lidu. I my
lidé, křesťané máme být Božím chrámem. Bůh totiž nepřebývá jen v budovách vystavěných
lidskýma rukama ze dřeva a kamene, ale přebývá především v duši stvořené jako obraz
Boží „rukama“ Stvořitele a zdokonalené vodou svátostného křtu. A v tomto duchovním
chrámě je stavebním kamenem upřímná modlitba a všechny duchovní skutky..., kterými
oslavujeme našeho Pána a naše Dobro! Tak, jako my vstupujeme do tohoto kamenného
chrámu, tak chce Bůh vstoupit do chrámu naší duše. Vždyť on sám to slíbil: „My jsme přece chrám Boha živého.... Budu přebývat a procházet se mezi nimi.“ (2 Kor 6,16)
P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (listopad 2. část)
Apoštol Filip pocházel z Betsaidy stejně jako bratři Petr a Ondřej. Také on
byl rybářem u Genezaretského jezera. Poté, co jej Ježíš povolal, vyhledal
svého přítele Natanaela a přivedl jej za Ježíšem. Také on se stal apoštolem.
V evangeliu o něm nacházíme zmínku při vyprávění o zázračném nasycení zástupu. Evangelium hlásal v Malé Asii, kde obrátil a pokřtil mnoho pohanů. Zemřel mučednickou smrtí.
Když Filip poznal Pána Ježíše, byl z toho tak nadšený, že to musel někomu říct
a Pána Ježíše mu ukázat. Filip znal Pána Ježíše jen několik dní a dokázal pro
něj nadchnout svého kamaráda. My jej známe o mnoho déle. Dokázali jsme už
o něm popovídat někomu, kdo jej vůbec nezná? Zkusme se zamyslet na tím, co se
nám na Pánu Ježíši líbí a co bychom o něm řekli člověku, který jej vůbec nezná.
Otázky k obrázku sv. Filipa
1. Ježíš se Filipa ptal, jak nasytí obrovský zástup. Pak ale udělal zázrak. Kolik chlebů
a ryb Ježíš proměnil?
a) 2 chleby a 5 ryb; b) 5 chlebů a 2 ryby;
c) 5 chlebů 5 ryb
2. Ten večer se učedníci přeplavili na druhý břeh. Jak se k nim Ježíš dostal ?
a) přišel po moři; b) najal si lodníka; c) počkal až se pro něj vrátí
3. O čem kázal Pán Ježíš následující den?
a) o rybách; b) o rozsévači; c) o chlebu života
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 2. listopadu: Domov důchodců sv. Zdislavy 202; Červená Voda 1.756;
Mlýnický Dvůr 520; Moravský Karlov 595; Jakubovice 454; Písařov 1.146 Kč.
Dary: Jakubovice 215.000 (100.000 od Obce); Písařov 5.000 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 SBÍRKA NA CHARITU se koná v neděli 16. listopadu.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 10. listopadu v 17 hodin na faře,
v Červené Vodě ve středu 12. listopadu v 18.30 hodin na faře, v Jakubovicích ve čtvrtek 13. listopadu v 17 hodin u paní Strakové.
 ADORAČNÍ DEN a den vzájemných modliteb bohoslovců kněžského semináře farnosti Jakubovice bude v pondělí 17. listopadu od 13-16
hodin, v Písařově ve čtvrtek 20. listopadu od 10-16 hodin. Půl hodiny
před koncem bude společné zakončení a pak mše sv. Zapište se, prosím
k adoraci na připravený papír!
P. Pavel Vágner

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
NETRADIČNÍ PRINCEZNA. 13.11.1989. Datum, které vešlo do
našich dějin. V Římě, v předvečer sametové revoluce, přijal Svatý otec Jan Pavel II. v aule Pavla VI. české a slovenské poutníky.
V homilii obřadu svatořečení Anežky České řekl: „Anežka Česká,
kterou dnes s radostí vzýváme jako svatou, i když žila tak dávno
před námi, měla význačný podíl na občanském a kulturním vývoji svého národa. Zůstává nám blízkou pro svou křesťanskou víru a
lásku. Je povzbuzením těm, kdo chtějí žít láskou, která se dává úplně... je ochránkyní
na naší každodenní cestě plné překážek. Můžeme se k ním tedy obracet s velkou důvěrou a nadějí.“ Z lásky ke Kristu zanechala dcera českého krále Přemysla Otakara I.
výhodnou nabídku ke sňatku se synem císaře Henrika II. Pohodlí královského paláce
změnila za klášterní celu „Na Františku“, garderobu princezny na Hradčanech za jednoduchý oděv řádu sv. Kláry. Tehdy tento její čin vzbudil po celé Evropě velký rozruch.
Svatá Anežka může být pro nás, lidi věku vcelku hedonistického motivací k tomu,
abychom nezapomněli na potřebu umění zříkání se. Několik užitečných rad: Nehledejme mimořádné formy zříkání. Poctivě a s láskou konejme své povinnosti. Rozdávejme kolem sebe radost. Španělské přísloví říká: „Radostná mysl může proměnit sníh
v oheň.“ Během 24 hodin by měl svět jinou tvářnost, kdyby každý z nás předal svou
radost druhým. Zkusme to, přátelé!
P. Pavel Kavec CM

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO
Sbírky z neděle 2. 11.: Mohelnice 5.555; Úsov 1.985; Studená Loučka 480 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 2. listopadu: Štíty 2.300; Cotkytle 1.500,-; Horní Studénky 1.000 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 2. listopadu: Lubník 2.170, Tatenice 1.800, Hoštejn 1.500, Kosov 600 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 V sobotu 15.11. bude v Postřelmově v kostele od 8.00 večeřadlo modlitby a mše sv.
ke cti Ducha Svatého. Všichni jsou srdečně zváni.
 V neděli 16.11. farníci z Kolšova oslaví svého patrona sv. Martina mší svatou v 11.00
hodin v kapli v Kolšově.
 Neděle 16.11. je třetí v měsíci, ve všech farnostech sbírka na Charitu.
P. Vladimír Jahn
Uzávěrka příspěvků do Farníčku je 18. 11. 2008. Příspěvky můžete dávat do krabičky
u bočního vchodu v kostele sv. Matouše nebo posílat na email: viktoria@post.cz. Za
každý příspěvek předem děkujeme.
Za redakci Alka Viktorinová

PŘIPOUTALA JSEM SE POUTY LÁSKY
Milí farníci, s radostí v srdci vás opět zdravím z Českého Těšína.
Letos jsem si připomněla 10 let ode dne, kdy jsem neodolala Božímu
volání a vydala se na cestu následování Krista ve Společnosti sester Ježíšových. Moje povolání k řeholnímu životu je vzácný dar, který jsem
dostala zcela nezaslouženě. Jeho krásu a velikost postupně odkrývám
a žasnu, že Pán shlédl na svou nepatrnou služebnici. Deﬁnitivní odpověď na tuto Boží nabídku důvěrného přátelství s Ním jsem Pánu dala 31.8.2008 složením svých věčných slibů ve Společnosti sester Ježíšových. Připoutala jsem se tak
pouty lásky ke Kristu chudému, čistému a poslušnému. Jsem si vědoma, že dar povolání nemám jen pro sebe. Proto chci touto cestou povzbudit vás, mladí lidé, kteří
slyšíte ve svém srdci Ježíšův hlas: „Mám tě
rád, pojď za mnou“, abyste s odvahou odpověděli. Vyprošuji vám velkodušné srdce, vnímavé pro Boží lásku a ochotné na
ni odpovědět. V modlitbě na vás všechny
myslím.
Sr. Jiřina Pěničková SSJ
JAK ŽIJÍ SESTRY JEŽÍŠOVY (SESTRY „BEZ HÁBITU“)? Žijí prostě a skromně v malých komunitách, drží pevně pohromadě a mají všechno společné. Žijí z hlubokého
spojení s Kristem a zasvěcují se Bohu sliby poslušnosti, čistoty
a chudoby.
CO DĚLAJÍ SESTRY JEŽÍŠOVY? Sestry nemají žádná vlastní
díla a také o ně neusilují. Se svými různými povoláními a schopnostmi – pokud jsou o to žádány – se dávají k dispozici k různým službám v církvi. Sestry se snaží rozněcovat v druhých nadšení pro radikální následování Krista.
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Sbírky z neděle 2. 11. 2008: Zábřeh 9.150; Jedlí 2.250; Svébohov 2.550; Klášterec 1.830;
Zvole 4.460 Kč. DARY: Zvole – na lepru 2.000 Kč; Svébohov – 1.000 na opravy
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 16. 11. JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU.
Drazí bratři a sestry!
Charita se podílí na poslání církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Toto naše společné dílo může sloužit jen díky vašim modlitbám, podpoře a darům. Almužna pomáhá lidem v nouzi, obohacuje dárce a pomáhá měnit svět k lepšímu. Věřím, že i letos umožníte svými dary pokračování charitní služby potřebným. Pán Bůh odplať vaši štědrost.
Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
Společně s CHARITOU pomáháte:  183 charitním službám a zařízením ve 35
charitách, které zaměstnávají 1.350 pracovníků  Obětem přírodních katastrof
a válečných konﬂiktů v zahraničí  Lidem s tělesným, smyslovým i duševním postižením  Lidem závislým na alkoholu a návykových látkách  Lidem na okraji
společnosti a lidem bez domova  Obětem živelních pohrom u nás  Umírajícím na sklonku
života  Lidem v sociální nouzi  Matkám s dětmi v tísni  Rodinám s dětmi  Seniorům

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA LISTOPAD
Úmysl všeobecný – aby svědectví lásky svatých upevnilo křesťany
v úctě k Bohu a bližním a v napodobování Krista, který přešel, aby
sloužil a ne, aby se mu sloužilo
Úmysl misijní – aby křesťanská společenství v Asii, rozjímající o Kristu, nalézala vhodný způsob, jak ho hlásat lidu kontinentu s tak bohatou kulturou a spiritualitou
Úmysl národní – ať v Božím lidu roste vnímavost ke svátosti pomazání
nemocných, aby tak nikdo nezemřel nesmířen s Bohem

MĚSTO ZÁBŘEH, CHARITA ZÁBŘEH A DIAKONIE BROUMOV OZNAMUJÍ,
že v letošním roce s humanitární sbírka šatstva v listopadu nekoná.
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 večeří 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
MYŠLENKY NA LISTOPAD
 Nevstávají-li vůbec mrtví, pak platí: „Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!“(1 Kor
15,10)
 V tomto životě všecko vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale jednou to uvidíme
tváří v tvář (1 Kor 13,8)
 Tak tady trvá víra, naděje a láska, tato trojice. (1Kor 13,12)
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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