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Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost,
aby nás vždycky předcházela a provázela
a stále nás vedla ke konání dobra.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
ŽALM 90 Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
1: Mdr 7,7-11
2: Žid 4,12-13
Ev. Mk 10,17-30
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Jdi, prodej všechno,
co máš, a rozdej chudým,
a budeš mít poklad v nebi.
Pak přijď a následuj mě!
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 15. října Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Narodila se 2. ledna 1873 v Alenconu v severozápadní Francii. Jmenovala se Marie Františka Terezie Martinová. Když jí bylo tři a půl roku, zemřela jí matka a otec se přestěhoval s dětmi do Lisieux. Tam začala chodit do
školy v penzionátu benediktinek (1881); vstoupila ke karmelitkám (1888),
přijala jméno Terezie od Dítěte Ježíše a od svaté Tváře a složila řádové sliby (1890). Vynikala pokorou, evangelijní prostotou a důvěrou v Boha. Na
svou cestu „duchovního dětství“ uváděla také novicky, když jí představená
svěřila jejich přípravu (1893). Zasvětila svůj život modlitbě a sebeobětování
za spásu duší, za kněze a za misie. Od roku 1895 začala na příkaz představené psát své vzpomínky „Dějiny duše“. Zemřela na tuberkulózu 30. září 1897 v Lisieux. V roce 1925 byla prohlášena za
svatou a roku 1927 za patronku misií. V roce 1997 byla prohlášena za učitelku církve.
Sobota 17. října Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

JEDENÁCTÁ SVATOHUBERTSKÁ POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
v sobotu 17. října 2009
Program:
9.15 Lovecká hudba a signály – Trubači OMS Přerov a hosté
10.00 Průvod k obrázku sv. Huberta
10.15 Svatohubertská mše svatá - celebruje o. arcibiskup Jan Graubner
Hudba a zpěv od Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení: Trubači OMS Přerov a komorní smíšený sbor COLLEGIUM VOCALE
FARNOST ZVOLE - HODY. V pátek 16. října, před hodovou nedělí, od 15 hod. můžete přijmout svátost smíření. V 18 hod. bude slavit mši svatou ve farním kostele P. Alfréd Volný.
Hodovou mši svatou bude s farníky slavit v neděli 18. října mimořádně v 9 hod. P. Jan Linhart.
P. František Eliáš
FARNOST SVÉBOHOV. V sobotu 17. října 2009, při příležitosti 140. výročí posvěcení farního
kostela ve Svébohově, bude slavena v 10 hod. mše svatá se svátostným požehnáním. Zároveň
bude otevřena výstava ze života obce, ve staré škole od 11 do 18 hodin.
M. Šanovcová

Vyhodnocení humanitární sbírky
V sobotu 26. září byla ukončena 6. humanitární sbírka šatstva, látek, obuvi a domácích
potřeb, kterou ve prospěch broumovské Diakonie organizovala zábřežská Charita. V Zábřehu letos vynesla více než 20, v Mohelnici téměř 6 – celkem 26 tun materiálu. Ze zábřežského nádraží tak odjely dva zcela plné nákladní vagóny. Zapojilo se celkem 16 dobrovolníků z řad lidí v hmotné nouzi, kteří odpracovali celkem 290 hodin;
jejich rukama prošlo při dvojí manipulaci z aut do skladu a pak do
vagonu více než 50 tun. V zapečetěných pokladničkách Charita na
dobrovolných příspěvcích získala 11.019 Kč na krytí provozních
nákladů sbírky. Velký dík patří v prvé řadě všem dárcům za štědrost, zapojeným dobrovolníkům za jejich pomoc, mediálním partnerům za šíření informovanosti, vedení měst Zábřeh a Mohelnice
za jejich vstřícnost k podobným humanitárním aktivitám.
Ludmila Macáková, vedoucí dobrovolnického centra
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Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 18. října 2009 sbírka na misie ve všech farnostech.
Drazí přátelé,
protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chtěl bych Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za tolik
potřebnou pomoc. Při nedávné cestě do africké Zambie jsem měl
možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že
tak velké území s téměř stovkou misijních oblastí mají na starosti pouze dva kněží, kteří se do
mnoha míst stihnou dostat jen jednou za rok. Většina místních duchovních i katechistů, kteří
v pastoraci pomáhají, nemá žádný plat. Jsou živi z darů věřících a často, stejně jako jim svěření
lidé, řeší problémy spojené s bídou. My si jen těžko dokážeme představit, že bychom se nemohli
dosyta najíst, že by nám netekla pitná voda, nešel elektrický proud nebo že bychom to na nejbližší mši svatou měli 200 km.
Zdá se neuvěřitelné, že podle organizace UNICEF každý šestý člověk na naší planetě, z toho
400 milionů dětí, bojuje denně s nedostatečným přístupem k vodě. Každý třetí člověk dokonce
nemá ani běžnou toaletu. Velké množství obyvatel rozvojových zemí neustále trpí nebo umírá
na choleru a břišní tyfus, což jsou nemoci pocházející z nekvalitní vody.
Právě Papežská misijní díla nemalou měrou přispívají k zlepšení celé situace. V poselství
k Misijní neděli Svatý otec Benedikt XVI. jejich působení oceňuje a prosí, aby rostlo nadšení
pro misie, pro šíření Božího království a pro podporu misionářů. Píše: „Chtěl bych poděkovat
Papežským misijním dílům a podpořit je v této nepostradatelné práci, která zajišťuje animaci,
misionářskou formaci a ekonomickou pomoc mladým církvím. Skrze tyto papežské instituce se
úžasným způsobem realizuje společenství v církvi – uskutečňuje se výměna darů, vzájemná pomoc, společný misionářský projekt.“
Mám radost, že prosba Sv. otce o podporu misií nachází v naší zemi stále větší odezvu.
Každým rokem se zvyšují i finanční dary od Vás - dobrodinců. Je úžasné, že za loňský rok jste
věnovali téměř 30 milionů Kč! Chtěl bych Vám proto ze srdce poděkovat a ocenit Vaši lásku
pro misie. Prostřednictvím Papežských misijních děl pomáháte stavět a opravovat kostely, kaple a fary, řeholní domy a bohoslovecké semináře, školy a formační centra, nemocnice i sirotčince. Podporujete též pestrou škálu život zachraňujících, katechetických, vzdělávacích, sociálních a léčebných programů.
Z naší vlasti jsme za uplynulý rok sponzorovali projekty
např. v Angole, Zambii, Ugandě, Malawi, Indii, Papui-Nové
Guineji a Bangladéši. Skrze Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola jsme přispěli na bohoslovce do 17 seminářů.
V rámci 61 projektů Papežského misijního díla dětí jsme
podpořili téměř 200 tisíc chudých dětí a dary z loňské Misijní neděle na Papežské misijní dílo šíření víry byly velkou pomocí pro 10 misijních diecézí. Ze všech těchto míst
rád vyřizuji ujištění o denních modlitbách za dobrodince.
Spojme se tedy při letošní Misijní neděli s celým světem a nebojme se rozdělit o svůj chléb a svou víru. Právě to
může být naší největší radostí
P. Jiří Šlégr
národní ředitel Papežských misijních děl
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Učící se církev – PÍSMO SVATÉ
Bůh je Pravda, Bůh je Láska. Aby se zjevil jako
takový a my jej poznali, hovoří k nám v blahosklonnosti své dobroty lidskými slovy prostřednictvím svatopisců. Soubor inspirovaných knih, které
nazýváme „Bible svatá“ nebo „Písmo svaté“ se dělí
na dvě části. Rozdělení provedly samy dějiny spásy. Boží dílo spásy v dějinách vyvoleného národa
vyvrcholilo příchodem Ježíše Krista na tento svět.
Stávající knihy se staly „starými“ ve srovnání s „novými“, jež napsali inspirovaní autoři na základě učení, které jim předal Kristus. Tak byly tyto
knihy rozděleny na Starý a Nový zákon.Starý zákon je obsažen ve 45 knihách a Nový ve 27.
Tyto knihy jsou psány v rozmezí více jak tisíc roků a řečí hebrejskou, aramejskou a řeckou.
Písmo svaté je kniha Boží moudrosti, neboť jejím PŮVODCEM je sám Bůh. V době
před Kristem použil k předávání svého slova patriarchy a starozákonní proroky. To byli mužové, kteří se dovedli i králům dívat bez bázně do očí, mluvili přímo a bez bázně. Věděli, co
je čeká. Je již údělem proroků, aby byli zabíjeni. Jejich hlas však neumlkl. I za času Krista
mluvili proroci. Jan Křtitel byl podle Ježíše největším ze všech proroků. Je posledním prorokem Starého zákona a ani on nezemřel přirozenou smrtí.
Po něm přichází sám Kristus Pán, aby vydal svědectví o svém Otci, aby nám řekl, jak nás
Bůh miluje, v jaké pravdy máme věřit a hlásat je. Abychom však plně pochopili hlubiny lásky a pravdy Boží, museli bychom mít schopnost myšlení a poznání Božího. Co apoštolově
a evangelisté zaznamenali, jsou jen útržky. Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo
všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané.
(Jan 21,25).
Je to Bůh, který promlouvá skrze Písmo svaté. Toto je třeba mít na paměti. Písmo svaté
není práce Matouše, Marka, Lukáše, Jana, Mojžíše. Papež Lev Xlll. - o tom píše: „Nadpřirozenou silou nám Duch svatý svatopisce tak vybídl a pohnul, že všechno, tak jim při psaní pomáhal, že všechno, ale jen to, co sám přikázal, správně svatopisci myslí pojali, věrně sepsat chtěli
a s neomylnou pravdivostí vyjádřili."
Je to dílo inspirované, vnuknuté Duchem svatým. Proto jsou tyto knihy tak vzácné. Církev považuje všechny knihy Písma sv. - Starého i Nového zákona se všemi jejich částmi za
posvátné, kanonické a jako takové byly církvi předány. Není třeba mít obsáhlé knihovny, ale
jedna kniha nesmí nikdy chybět - Písmo sv. Je to dopis napsaný od Boha lidem. Je to kniha,
která obsahuje Boží moudrost a zachycuje záchvěvy lásky Božího Srdce k nám.
Písmo sv. je neomylné v učení o víře a mravech. V ostatních věcech nás poučuje podle způsobu a vzdělání lidstva v tehdejší době. Nesmíme z Písma sv. dělat žádný živočichopis nebo hvězdářskou příručku, nehledejme v něm jen poučení o věcech časných. V Písmu
svatém nacházíme čtyři důvody, proč nám bylo předáno: Literární smysl učí - co se stalo,
alegorie (obrazný) - v co věřit, morální - jak jednat, analogický - kam směřovat, tedy
k Bohu, k naší nebeské vlasti.
Jsou tři pravidla jak máme správně číst a vykládat Písmo sv. 1.Předně bedlivě přihlížet
k obsahu a jednotě celého Písma - nikoliv vytrhávat ze souvislosti větu či dokonce slovo.2.
Dále číst Písmo sv. v živé tradicí celé církve. Vždyť napřed byla tradice, ústní podání a teprve potom bylo toto sdělení napsáno. Písmo sv. je psaná tradice.
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Nejprve Petr kázal, Marek poslouchal a pak napsal své evangelium. A bez církve katolické bychom ani Písmo sv. neměli a nevěděli, které knihy jsou kanonické a co kanonického
není. 3.Konečně přihlížet při čtení a výkladu ke spojitosti pravd víry mezi sebou a v celém
plánu zjevení. Vyjádřil to jasně sv. Augustin: „Nevěřil bych evangeliu, kdyby mně k tomu nepohnula autorita katolické církve...“
ÚČELEM Písma sv. je, aby ukázalo cestu k Bohu, k věčné spáse. Aby lidem zvěstovalo
velké pravdy o Bohu, o člověku a vůbec o světě. Především hledejme Boha v Písmu sv., a najdeme ho. Hledejme tam odpovědi svých nejdůležitějších životních otázek, o štěstí a smyslu lidského života a najdeme je a pak poznáme, že Písmo sv. je drahokam, který má věčnou,
nepomíjející cenu a zůstane nejcennější knihou. Je to dopis, který nám napsal Bůh. Není nic
krásnějšího, než-li denně brát do rukou dopis toho, který nás má rád. Jak blaží nevěstu každé slovo v dopise od vzdáleného snoubence. My jsme nevěsty, bratři a sestry - nevěsty Kristovy.
V cyrilometodějské písni je toto krásné vyznání: „Přinesli nám oni Písmo svaté, bychom
ze studnice této zlaté, moudrost Boží povždy vážili. Bohu sloužiti se snažili."
Sv. Jeroným napsal: „Neznat Písmo svaté znamená neznat Krista. Čím více budete znát
Písmo svaté, tím více budete znát Krista. Čím více budete Krista znát, tím více ho budete
milovat. Slova papeže Pia XI.: „Žádná kniha nemůže mluvit k duši tak velikým světlem pravdy, tak mocnou silou příkladu, tak srdečně, jako svaté evangelium."
Posádka lodi Apollo, která v roce 1968 o vánocích obletěla Měsíc a z dalekých cest vesmíru poslala lidstvu a vesmíru pozdrav vyjádřený slovy Písma svatého: „Sláva na výsostech
Bohu a ze zemi pokoj lidem dobré vůle!"
Kéž i tento příklad nás povzbudí k hrdosti, že jsme katoličtí křesťané a vlastníme knihu
Boží: Písmo svaté, Bibli. A kdykoliv v kostele budeme slyšet anebo doma při jejím otevření
číst slova Písma sv., ptejme se, co i dnes tím chce říci sám Bůh!
P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – 2. neděle
Pozvali do Čech kněze, aby o jediném Bohu a jeho Synu učili i jejich poddané.
Kníže Bořivoj se svou manželkou Ludmilou měli rádi Pána Ježíše a jejich víra jim dávala velkou radost. Chtěli, aby byli stejně šťastní i jejich poddaní, a proto
se snažili ve své zemi podporovat křesťanskou víru. Nebylo to nic
lehkého. V Čechách bylo mnoho pohanských kněží a ti přesvědčovali lidi, že jsou mocnější než křesťanský Bůh. Bořivoj proto
pozval do Čech křesťanské kněze, aby lidi učili žít podle evangelia, mluvit s Pánem Bohem a společně slavit mši svatou. Bořivoj
s Ludmilou mezitím shromáždili svůj majetek a věnovali jej na
budování kostelů a klášterů. Ludmila se jako křesťanská kněžna
starala o chudé a hladovějící. Ke všem poddaným byla milá a přívětivá, a proto ji všichni měli rádi.
Svatá Ludmila díky kněžím poznala Pána Ježíše a objevila krásu
evangelia. Také my dnes máme svého kněze, který nám vysvětluje
evangelium a má nás rád. Je to pro nás velký Boží dar, že nám Pán
Bůh poslal svého služebníka, kněze. Proto bychom se za něho měli
často modlit, aby mu Pán Bůh dával sílu vykonávat jeho náročné
povolání a zároveň za něj Bohu děkovat.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 4. října: Červená Voda 1.410, domov důchodců sv. Zdislavy 285, Mlýnický
Dvůr 310, Jakubovice 380, Písařov 960 Kč.
Stojanovské Pán Bůh zaplať.
P. Pavel Vágner
ADORAČNÍ DEN v Červené Vodě, spojený se vzájemnou modlitbou bohoslovců za naši farnost, bude v sobotu 17. října v kostele v Červené Vodě od 8 – 14.30 hod., v domově důchodců
sv. Zdislavy od 14.30 – 15.,00 hod. a v Mlýnickém Dvoře po mši sv. od 17.30 – 18.00 hod. Zapište se prosím na připravený arch papíru!
HODY (poděkování za úrodu) v Písařově budou v neděli 18. října v 10.45 hodin.
PLATNÉ KONTAKTY NA FARNOSTI: tel.: 465 626 355, 731 402 197 (P. Pavel Vágner); web:
www.farnostcervenavoda.cz, www.farnost-jakubovice.cz, www.farnost-pisarov.cz; e-mail: farnost.cervenavoda@tiscali.cz, facervenavoda@ado.cz, fajakubovice@ado.cz, fapisarov@ado.cz,
pavel.vagner@bluetone.cz; ICQ: 412885110, skype: pater.pavlicek
Už prodávám KALENDÁŘE na příští rok 2010. Stolní za 60 Kč, nástěnné za 50 Kč.
SENIOŘI ČERVENÁ VODA. Pouť do Zlatých Hor a Krnova, 20. 10. 2009. Cena 170 Kč. Přihláška na tel. 737 869 214, paní Kubitová.

DOPISY NAŠICH ADOPTIVNÍCH DĚTÍ (přeloženo z francouzštiny)
Drazí kmotři!
Děkuji vám za podporu, jsem skutečně velmi rád, že mohu chodit do školy. Vyučování začíná
v 8 hodin, každý den se řadíme před školou. Můj oblíbený předmět je matematika.
Na škole máme solární pec, která může napéct spoustu chleba pro všechny děti. Rád hraji fotbal,
plavu v moři, pomáhám rodičům. Mějte se pěkně, děkuji za pomoc.
Baie de Henne, Cadet Walky (Chysillo)

Dobrý den milí kmotři.
Jmenuji se Blandine, je mi 8 let. Neumím ještě dobře psát francouzsky, školu mám moc
ráda, hodně se toho učíme. Děkuji vám.
Baie de Henne, Josef Blanndine (2. třída)

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 4. října: Mohelnice 8.599; Úsov 751; Studená Loučka 558 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara

PROGRAM MATEŘSKÉHO A RODINNÉHO CENTRA OVEČKA NA ŘÍJEN
22.10 - Vánoční svíčky; 29.10 - Ozdoby z pedigu. Scházíme se na faře v Mohelnici vždy v čase
od 9.15 do 11.15 hod.
PS. Děti vezměte s sebou. Když vyrábíme, máme zajištěnou babičku na hlídání.
S pozdravem Lenka Hrachovinová
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 4. října: Štíty 1.740; Cotkytle 550; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
Výročí posvěcení kostela oslavíme: 18. 10. ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod.
24. 10. v Herolticích v 17 hod., ve Zborově v 18 hod. 25. 10. v Crhově ve 14 hod.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 4. října: Tatenice 850; Lubník 530; Hoštejn 1.000; Kosov 400; Krasíkov pouť 540 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

VÝROČÍ SMRTI SV. VINCENCE DE PAUL ( †1660 )
Vincenc de Paul je považován za zakladatele organizované charity. Jeho
dílo a jeho charisma žijí v nesčetných
mužích a ženách, kteří jako lazaristé a milosrdné sestry, jako i členové
různých vincentinských společenství
nebo charitativních sdružení přijímají lidi v jejich nouzi. Byl prohlášen za patrona všech katolických charitativních sdružení.
V roce 2010 si celá rodina sv. Vincence de Paul připomene 350 let od jeho smrti.
Před 20 lety byla také oficiálně z Říma zřízena samostatná Slovenská provincie Misijní společnosti. Děkujeme Bohu za tuto milost a prosíme o modlitby, abychom i nadále přinášeli
evangelium všem, kteří trpí nedostatkem.
Svatý Vincenci de Paul, apoštole a svědku lásky Kristovy mezi chudými, pomoz nám milovat Boha s nasazením našich rukou a v potu našich tváří.
Pomoz nám odevzdat se do jeho prozřetelnosti a poznávat jeho působení ve všech událostech
našeho života.
Buď nám pomocí v naší touze poznávat a plnit vůli Boží.
Vychovej v nás srdce soucitné a vnímavé k bídě a k utrpení druhých, zvláště k těm nejubožejším tohoto světa.
Provázej nás při naši službě lidem a oroduj u Syna Božího, abychom se stali v naší práci, v naší
rodině, v naší čtvrti, v naší farnosti, v našich společenstvích nadšenými hlasateli jeho Evangelia lásky.

SETKÁNÍ MISIJNÍHO TÝMU
Po roce se opět setká v Lošticích rodina Misijního týmu loštických misionářů. Tentokrát to
bude v předvečer Misijní neděle, v sobotu 17. října. Na programu budou po mši svaté v kostele sv. Prokopa přednášky, workshopy a diskuse na aktuální problémy, se kterými se misionáři
v naší vlasti setkávají.
O misijní neděli 18. října, zveme vás všechny na misijní odpoledne s laickou misionářkou
Evou Dostálovou, která se nedávno, po roce své misijní činnosti, vrátila z Haiti.
Prosíme o vzpomínku ve vašich modlitbách za zdárný průběh setkání a dobré ovoce pro život nás všech!
P. Pavel a spol.
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FARNOST JEDLÍ. Letos jsme si připomněli 340 výročí od obnovení jedelské farnosti v roce 1669. Slavnostní žehnání obecních symbolů proběhne na jedelské „císařské“
hody v neděli 18. října 2009 ve 14 hod. Obřad žehnání vykoná zábřežský děkan a administrátor jedelské farnosti P. František Eliáš.
Z jedelské kroniky - zřízení farní administratury. Po vyloučení ze Zábřeha byla v Jedlí zřízena farní administratura roku 1669. První administrátor byl Valentin Norbert Pudlo od 5. května 1669.
Základní listina, sepsaná jazykem českým zní doslovně takto:
Pravdivé poznamenání aneb správa učiněná, kterak z nařízení J. M.
Pánů, Pánů Vysoce Urozených slavné konsistoře Holomoucké, od J. M.
Vysoce Urozených Pánů, Pana Carola Ignáce z Wiesengorentu, děkana
Mohelnického item Pana Christophova Lautnera děkana Šumberského, leta 1669 komisí na
faře Jedelské držaná a jak náleží nařízená, kterak a jak by nařízený Pan farář při tej faře vychování a vyživení své dobré míti mohl, tak jakž jedna každá dědina k té faře náležející, že
jemu desátků a jinších povinností dávají, jakž následuje totižto: Nejprve dědina Jedlí:
Fara jak náleží, při té faře rolí na tři obory každý obor na 16 měřic: činí všechné roli
v sumě na 56 měřic. Item bylo zarostlé roli na 8 měřic: ta se juž vyplenila. Louka jak v zahradě tak na poli i s tím co se taky vypravilo, může 4 fury sena míti. Item více má již dědina Jedlí
louku jednu obecní při mlejně poledničkovým, na kteréžto louce jedna fura sena bývá. Poněvadž tu louku svému dědičnému Panu farářovi na časy budoucí odevzdáváme, aby k tomu
každý farář budoucně jsouce na naši faře, svobodně bez překážky užívati mohl.
V tej dědině jest sedláků 18, zahradníků a chalupníků 14. Desátku obilního dáváme totiž: rži 12 měřic, ovsa 12 měřic. Pro lepší vychování nového Pána faráře vždycky na časy budoucí přidáváme: rži 8 měřic, ovsa 8 měřic, item dříví k pálivu každoročně 2 syhy, masla 10
másů.
Vicej v této dědině Jedlí všickni, co jest usedlých sousedů, hrubých i malých i v podruží
novému Panu farářovi svému dědičnému pro lepší vychování a vyživení jeho bez překážky
J.M. knížecí roboty, každý sedlák konná každoročně po půl dni orati, vláčiti, aneb obilí, buďto i seno svážeti. K tomu též zahradníci, chalupníci, podruzi, cokoliv by pan farář potřeboval,
jeden každý po půl dni dělati (pěšky) což všechno jak náleží budoucně i naši potomci našemu
dědičnému panu faráři z lásky naši, jakž v tento spis uvedené jest, vykonávati budem.
(obdobně následují dědiny: Herbortice, Cotkytle, Svébohov a Drozdov).
Ty všechny dědiny společně k té faře naležející poznamenaní farníci, povinni jsme při
slavnostech výročních ofěrce, item při pouti, posvěcení chrámu Páně, při mši svaté za mrtvé,
při památce dušiček, výcej při velikonční sv. zpovědi jednokaždá osoba povinna panu faráři
po 1 koruně dáti a přitom ještě více ofěru, na to vejš ještě vycej ktemuž od jedné každé dědiny, co by se dotejkalo...Pro lepší jistotu a budoucí pamět také ještě se přiznáváme, že když
služba Boží v chrámě se trefuje, obzvláště v Cotkytelském aneb jiném přespolním, povinni
budeme pro pana faráře na svém koni i kde na smrtelném posteli nemocný leží, přijeti a zase
na faru jedelskou, kde náležitým způsobem odnésti a pěkným odpraviti. Že tomu tak a ne jináč jest, my svrchu psany počestny dědiny, berouce to k svému dobrému svědomí, neopomenuly jsme toho spisu našimi obecními pečetmi spečetiti a potvrditi, jenž jest datum a obnovený spis tento při faře jedelské dne 6. July 1684.
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OHLASY:
ZÁŘIJOVÁ POUŤ. Že je Bůh láska, to víme od sv. Jana, který ho takto definuje. Je krásné tuto Boží lásku prožívat ve svém životě a takto Boha poznávat a radovat se z něj. Je
to moje vlastní zkušenost nedávných dní, kdy jsem se zúčastnil poutě v Řecku. Cílem
pouti byla jednota křesťanů všech hlavních denominací. Sešlo se nás asi 800 poutníků
z 55 zemí celého světa. Z tohoto počtu bylo asi 130-140 kněží. Od indického katolického
kardinála až po řeholního bratra evangelíků z Německa. Z ČR nás bylo asi 20 včetně tři
kněží.Cestovali jsme na lodi, kde byly slouženy mše svaté v různých ritech. Většinou se
podávala eucharistie pod obojí způsobou. Všem také bylo žehnáno Nejsvětější svátostí,
která byla několik dní vystavena a scházeli jsme se před ní k modlitbám. Lodí jsme vyjeli z Atén. První zastávka byla na ostrově Patmos, kde byl ve vyhnanství sv. Jan, autor
evangelia a knihy Zjevení. Dále jsme zastavili na ostrově Lesbos, kde byli v jednom klášteře piráty vyvražděni pravoslavní mnichové. Navštívili jsme Korint, Beroi, Filipi, Atény
– místa, kde působil sv. Pavel, když evangelizoval Středomoří. Závěr cesty patřil klášterům na skalách – Meteorách.
Pán Ježíš si přeje jednotu všech křesťanů a ne rozdělení. Je předpoklad, že když se
všechny křesťanské církve domluví a budou jednotně slavit datum Velikonoc společně,
tak On zařídí vše ostatní.
Podle neoficielních zpráv by to mělo nastat v příštím roce a v roce 2011.
A jak Boží láska působí? Při jednom obědě jsem seděl naproti biskupovi z Peru z oblasti jezera Titicaca. Tento biskup byl hlavním celebrantem závěrečné mše svaté. Potom
jsme se potkali před odletem na aténském letišti. Pozdravili jsme se a objali. Radost
a láska Boží byla v tomto našem rozloučení.
Další epizoda: při jedné večeři jsme seděli s japonským starším manželským párem z Jokohamy. Ona katolička on zenbudhista. Velká tolerance obou partnerů vůči
sobě ohledně vyznávání náboženství. Co je přivedlo do Evropy? Touha po jednotě
a Boží láska.
Co přinesla pouť mně? Poznání, že mnoho křesťanů touží po jednotě a chtějí
proto něco udělat. Máme důvod zvýšit své úsilí o jednotu ve svých modlitbách, prosbách, obětech.
Ať nás všechny Pán sjednotí svou láskou, ať jsme před ním nerozděleni, ať se všichni
společně sejdeme u jeho stolu, v jeho království lásky, míru a pokoje. Lubomír Sommer
Spojené sbory Carmen z Mohelnice a Sbor sv. Bartoloměje ze Zábřeha doprovodí
latinskými a byzantsko-slovanskými zpěvy bohoslužbu v bazilice Navštívení Panny
Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, v neděli 11.10.2009 v 15 hodin.
Zveme všechny pěvce do našich řad, zkoušíme vždy v úterý od 18.00 do 21.00 hodin.
Dirigenti sborů: K. Ozorovský, L. Ozorovská, J. Novák.
XVII. Dny Josefa Zvěřiny se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. října 2009 ve slavnostní aule Slezské univerzity v Opavě. V pátek 23.10. přednáška o církevním vývoji
v českém Slezsku, v sobotu 24.10. Porovnání zkušeností křesťanů a církví v čase komunistické totality a po obnovení svobodného života v České republice, Polsku a Maďarsku. Vystoupí mimo jiné i Prof. Tomáš Halík z Prahy.
J. Nováková tel. 723 353 976
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 6/2009

Zprávičky z minulých akcí letem světem:
Od 11. do 13. září se ve Vranově nad Dyjí uskutečnilo už šesté celostátní setkání Společenství čistých srdcí. I my jsme zde měli svého zástupce. Proběhly tam
tři přednášky: Impulsy pro život v SČS (Marek Dunda), Hranice v partnerském
vztahu (Ludmila Vasilová), Růst v manželské lásce (manželé Vasilovi). O iniciativě viz níže.
Při návštěvě Svatého otce ve Staré Boleslavi po mši svaté následovala promluva určená mládeži. Také náš děkanát reprezentovalo několik mladých. Pavel Walter ze Štítů byl vybrán
jako zástupce Olomoucké arcidiecéze a četl přímluvu.
V minulém měsíci se v Katolickém domě rozběhl nový projekt Young for young – Mladí pro mladé. Cílem tohoto projektu je rozvíjet aktivity mládeže v prostředí čajovny. Mladí
mají možnost vybrat si z široké nabídky moderních stolních
her. V budoucnu se chystají různé besedy a přednášky se zajímavými hosty. Více na http://y4y.slovackyfbk.com/
V Olomouci ve dnech 30. 9. -4. 10. proběhl Festival film ve
znamení ryby. Letošní téma znělo Totalita v nás. Představily se zde hrané i dokumentární filmy ze střední Evropy, ale i z větší dálky.

CO SE PŘIPRAVUJE...
Škola partnerství v Rajnochovicích - 16. 10. 2009 - 18. 10. 2009
Kurz animátor v Rajnochovicích - 23. 10. 2009 - 25. 10. 2009
Animátorská víkendovka - 30. -31. 10. 2009
Církevní Silvestr 28. 11. 2009
Duchovní obnova 12. 12. 2009
Redakce

CO JE SPOLEČENSTVÍ ČISTÁ SRDCE ?
Volné uskupení mladých lidí od 15 let, kteří se snaží žít podle zásad formulovaných v 6. a 9. přikázání Desatera.
Snažíme se chápat sexualitu jako Boží dar člověku, ne jako konzumní záležitost
a žít v souladu s 6. a 9. přikázáním Desatera.
Znát učení církve o těchto otázkách, pochopit jeho význam a přijmout jej, rozvíjet ctnost čistoty a vydávat radostné
svědectví o její hodnotě.
Nezapomínat žít podle ostatních přikázání Desatera
a rozvíjet ostatní složky autentického křesťanského života
(modlitba, četba Písma svatého, život ze svátostí atd.)
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JAKÉ ZÁVAZKY NA SEBE ČLENOVÉ BEROU?
Každý den se pomodlit modlitbu Pod ochranu tvou. Žádné povinné scházení se,
žádné poplatky.
V ČEM SPOČÍVÁ VÝHODA FORMY INICIATIVY?
Je možné se za sebe navzájem modlit, povzbuzovat se a utvrzovat na cestě čisté lásky.
JAKÉ JE VIDITELNÉ ZNAMENÍ PŘÍSLUŠNOSTI K INICIATIVĚ SPOLEČENSTVÍ
ČISTÝCH SRDCÍ? Členové nosí prostý stříbrný prstýnek, který dostávají při veřejném přijetí.
PRO KOHO JE SPOLEČENSTVÍ ČISTÝCH SRDCÍ VHODNÉ? Pro každého,
komu jsou blízké výše popsané hodnoty, je mu víc než 15 let a je svobodný.
KOLIK NÁS JE? Zatím něco přes 1000, ale věříme, že nás bude postupně přibývat.
KDE SE DÁ DOZVĚDĚT VÍC? dotazy směřujte na e-mail spolcs@seznam.cz
Zpravodajem společenství je časopis Milujte se!
(www.spolcs.cz)

Příběh na zamyšlení...
DVEŘE KOSTELA. Přemýšleli jste někdy o dveřích kostela?
Jsou to dveře, za nimiž někdo čeká…Když se k nim blížím…
jsou tak veliké, tmavé, pro spoustu lidí jsou to dveře, za něž se
možná nikdy neodvážili nahlédnout, jsou tady celé generace,
dlouhá desetiletí (nebo staletí - kdo ví?) stráží vchod do chrámu Páně. Možná je škoda, že jsou pořád zavřené…
Když beru za kliku…napadá mě, kolik generací přede mnou
bralo za tu kovovou, roky používání naleštěnou, starodávnou
kliku? Kdo ji chytal s nadějí, že za těmi dveřmi najde odpověď? Kdo s bázní, co ho tam vlastně čeká? Kdo s nadšením,
že přichází k tomu, kdo ho miluje? Kdo se smutkem, protože „venku“ se cítil opuštěný? Kdo s nadějí, že tady najde to, co hledá? Kdo za ni bral jen ze zvyku? Proč tu kliku
tisknu já, právě dnes, ve všední den, ve čtvrt na osm, cestou do školy?
Když pomalu otvírám…dýchne na mě takové to zvláštní ticho, jakoby prosycené
modlitbami generací, ve vzduchu je cítit kadidlo a cosi člověka nutí, aby ztichl, aby vzal
na vědomí, že tady není pánem on, ale někdo jiný, někdo, kdo tu byl od počátku. Má
pocit, že tu na něj někdo čeká…
Když je za sebou zavřu a otočím se ke svatostánku…mám pocit, že jsem doma, že
jsem na té jediné správné adrese a v srdci uslyším radostné, tiché „VÍTEJ“ …
Napadá mě, že dveře kostela jsou vlastně dveře do úplně jiného světa. Za kliku beru
na rušné ulici, po které (zvlášť ráno jezdí spousty aut a spěchají lidé) a rázem se ocitnu v oáze klidu a ticha…Jsou to dveře k Někomu, kdo tam vždycky byl, je a bude, kdo
tam na mě čeká, ať se děje cokoli, ať přicházím ospalá, protože jsem ráno zaspala, nebo
vystresovaná, protože jsem to či ono nestihla… On mě vždycky vyslechne, On tam
ČEKÁ…
Eliška Cvrkalová (http://www.signaly.cz/cvrki)
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Sbírka z neděle 4. října: Zábřeh 10.190; Jedlí 1.850; Svébohov 2.050; Zvole 3.030; Postřelmůvek 690; Klášterec 1.420; Pivonín 850 Kč.
Dary: Zábřeh - na farnost 1.000; DD Hněvkov na kostel sv. Barbory 300, Svébohov na likvidaci lepry 900 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

MISIJNÍ MOST MODLITBY 2009 – SOBOTA 17. 10. ve 21.00
Před 83 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední
říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém
světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se
pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes
přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos opět přicházíme
v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního mostu modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní
Misijní neděle, tj. v sobotu 17. října ve 21.00. Všichni zájemci
se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv
modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.
V minulých letech v rámci MMM proběhlo na různých místech mnoho zajímavých
akcí: misijní besedy, výstavy, žehnání svící, setkání, misijní růženec, vystoupení hudebních skupin, adorace, Misijní jarmark a lunapark, vznikla Misijní klubka a společenství
mládeže apod. Byli jsme ve spojení i s lidmi z jiných kontinentů. Vám všem, kteří jste
MMM pořádali nebo budete připravovat, upřímně děkujeme!

MISIJNÍ NEDĚLE NA RADIU PROGLAS. V sobotním růženci
17. 10. od 20.30 budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za
jeden kontinent. V sobotu 17. 10. ve 21.00 se moderátor pomodlí modlitbu
za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve
chválách v sobotu 17. 10. večer, v neděli 18. 10. ráno a večer.
Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD, zazní v neděli 18. 10.
v časech 5.30, 11.57 a 17.55. V neděli 18. 10. bude v 9.00 přímý přenos slavnostní mše svaté
z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře. Hlavním celebrantem bude P. Vojtěch
Novák, pražský diecézní ředitel PMD.
Po mši svaté v neděli 18. 10. zazní v 10.00 poselství Benedikta XVI. k Misijní neděli.
Prosba za misie zazní také v neděli 18. 10. v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin v 18.00. Všichni jste přímo na uvedené pořady srdečně zváni.
MISIJNÍ NEDĚLE V TV NOE. PMD ve spolupráci s TV NOE připravuje Misijní neděli v TV Noe. Dne 18. 10. bude TV Noe v 10.00 vysílat přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. Václava v Ostravě.
Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD, bohoslužbu připraví farnost Uherský Brod. Všichni jste přímo do Ostravy nebo k televizním
obrazovkám srdečně zváni.
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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