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28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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 98 Hospodin zjevil svou spásu před
1: 2 Král 5,14-17
2: 2 Tim 2,8-13
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Aleluja.
Ve všech
životních
podmínkách
děkujte Bohu.
Tak to Bůh
pro vás chce
v Kristu Ježíši.
Aleluja Zpěv před evangeliem
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zraky pohanů.
Ev. Lk 17,11-19

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pátek 15. října

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

POŽEHNÁNÍ PRO ZÁBŘEH.
Je těsně před komunálními volbami. Rád se sejdu v chrámu sv.
Bartoloměje v Zábřeze v úterý 12. října v 17.30 hod. k bohoslužbě
s těmi, kteří vnímají sílu a význam modlitby pro rozhodování jednotlivců i celé společnosti. Tak jak říká naše staré přísloví: „Bez Božího
požehnání, marné lidské namáhání.“
Jeví se mi, že to všechno si máme připomenout dříve, než se budeme rozhodovat, komu svěříme zodpovědnost za věci příští, které se týkají nás
všech.
(1 Tim.2,1: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít
tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.)
P. František Eliáš
ČKA místní skupina Zábřeh Vás zve ve čtvrtek 14. října 2010 v 18 hod. do
Katolického domu na přednášku Jana Konzala PASTORAČNÍ POSTUPY
SKRYTÉ CÍRKVE (využité a nevyužité šance po roce 1989). Vstupné dobrovolné.
Jana Nováková
SETKÁNÍ KATECHETŮ bude ve čtvrtek 14. října od 19.30 hod. na faře v Zábřeze.
Na všechny se těší P. František Dostál
HODY. V neděli 17. října budou mít hody v Jedlí a ve Svébohově. Svébohovští si také
připomenou 141 výročí od posvěcení farního kostela zasvěceného Panně Marii Nanebevzaté.
P. František Eliáš
NEDĚLNÍ RODINNÁ POHÁDKA. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a skautské
středisko Skalička srdečně zvou malé i velké na rodinnou nedělní pohádku Lotrando a
Zubejda (na motivy ﬁlmové pohádky s písněmi Zdeňka Svěráka)
v podání 1.dívčího skautského oddílu ze Šumperka v neděli 24. 10.
2010 v 15.00 v Katolickém domě. Vstupné dobrovolné.
Na setkání se těší Irena Švédová, Eva Pátková a Daniela Johnová
KONCERT. V neděli 24. října 2010 v 16 hod. bude v kostele sv.
Bartoloměje účinkovat komorní orchestr COLEGIUM MUZICUM spolu se spojenými pěveckými sbory ze Zábřeha a Mohelnice. Na programu jsou díla Š. Brixiho, F.X. Brixiho, F. Schuberta
a J. Temla.
Srdečně zvou pořadatelé
FOTOGRAFIE Z MINULÉ DĚKANÁTNÍ RADY. Po mši svaté (15.9.) byly předány
květiny kněžím k jejich narozeninám: P. Antonínu Pospíšilovi (85 let), P. Vladimíru Jahnovi (50 let) a P. Jaroslavu Přibylovi ke 40. narozeninám.
Fotograﬁe z této mše svaté jsou vystaveny na klekátku u zpovědnice. Zájemci o ně
se mohou zapsat do seznamu. Mimozábřežské zájemce prosíme, aby zaslali společnou
objednávku na farní úřad v Zábřeze (adresa v tiráži) do 17.10.2010. Cena jedné fotograﬁe 20 Kč.
Božena Štáblová
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KATOLICKÝ DŮM
VEČER KOMORNÍ HUDBY. Na koncertní provedení skladeb A. Dvořáka, B. Martinů či J. Haydna se mohou těšit příznivci
komorní hudby. Interpretace se ujme rezidenční trio společnosti
PETROF tvořené na jedné straně renomovanými hráči se zkušeností více než pětadvacetileté koncertní činnosti a na straně druhé
„mladou hudební krví“. Protože však v prostorách, kam byl původně koncert plánován
(ﬁliání kostel sv. Barbory), stále probíhají restaurátorské práce, museli pořadatelé najít
náhradní prostory. Koncert se tak uskuteční v pátek 15. října od 19 hodin v Katolickém domě. Vstupné 60 Kč, děti 20 Kč, žáci a učitelé ZUŠ mají vstup zdarma.
Na koncert populární zábřežské folk & country skupiny MADALEN nazvaný
VZPOMÍNKA jste zváni ve středu 20. října od 18 hodin. Hostem večera bluegrassová kapela BG STYL.
Spolek Metoděj Zábřeh, ve spolupráci s Klubem Ámos Ostrava připravují další z řady oblíbených interaktivních výstav.
Tentokrát to bude výstava s názvem DNY HLAVOLAMŮ II.
Jak název napovídá, jedná se o další část několikadílného projektu, který seznamuje děti i dospělé s hlavolamy, rébusy a různými
hrami. Ukazuje jejich krásu, možnost smysluplného trávení volného času, procvičuje paměť, logické myšlení a postřeh. Výstava
bude v Katolickém domě zahájena vernisáží v pondělí 25. října
v 18 hodin. Výstavu je pak možné navštívit v pracovní dny až do 5. listopadu v době od
8 do 16 hodin. Případný jiný termín si můžete domluvit na telefonu 583 412 108, mob.
731 465 717, případně prostřednictvím e-mailu spolek.metodej@tiscali.cz.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
PROBUZENÍ DARU UMĚNÍ VE SLUŽBĚ LEKTORA. Další
setkání lektorů v Olomouci, které je určeno všem, kteří mají
zájem svoji lektorskou službu neustále prohlubovat a obohacovat a zkvalitňovat. Liturgii jako komplex mnoha uměleckých směrů představí host setkání lektorů Mons. Josef Hrdlička. Své myšlenky doplní hudbou z CD „Dialog hudby a
víry“. Setkání bude zakončeno mší svatou v kapli sv. Anny
na Václavském náměstí ve 14 hod. Osmé setkání lektorů se
koná v sobotu 23. října od 10 hod. ve velkém sále kurie na
Biskupském nám. 2. Bližší informace: Martina Pavlíková mail:
pavlikova@arcibol.cz, tel. 603 977 711.
KURZ PRO KŘESŤANSKY ZAMĚŘENÉ MAMINKY. Kurz bude realizován v malém
sále Arcibiskupské kurie v Olomouci. Setkání budou probíhat vždy ve středu od 8.30 do
12 hod., začátek 6. října, počet setkání osm. Kurz je bezplatný. Nabízíme hlídání dětí
během kurzu, příspěvek je 100 Kč na 1 dopoledne a dítě. Hlásit se můžete na adrese:
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, mail: vecerova@arcibol.cz, tel se záznamníkem: 587 405 250, www. rodinnyzivot.cz
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Učící se Církev – SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
S odkazem na Lk 17,1M9 KKC 1499 -1513
Nemoc a utrpení vždy podrobují lidský život těžké
zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost,
vlastní meze a ohroženost. Každá nemoc nám může dát
zahlédnout smrt. Nemoc však není ani tak problém, ale
tajemství. Problém se dá řešit, do tajemství můžeme jen
více či méně nahlédnout. Plné tajemství utrpení zná
jen Bůh. Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření se do
sebe, někdy dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu.
Může však také pomáhat člověku k větší zralosti, může
mu pomoci rozlišit, co je v jeho životě podstatné. Velmi
často vede nemoc k hledání Boha a k návratu k němu.
Kristův soucit s nemocnými a jeho četná uzdravení nemocných, jsou jasným znamením skutečnosti, že
„Bůh navštívil svůj lid“ (Lk 7,16) a že Boží království je
blízko. Ježíš nemá jen moc uzdravovat, nýbrž i odpouštět hříchy (Mk 2, 5-12) a přišel uzdravit celého člověka,
duši i tělo. Je lékařem, jakého nemocní potřebují (Mk
2,17). Jeho soucit se všemi trpícími jde tak daleko, že se
s nimi ztotožňuje: „Byl jsem nemocen a navštívili jste mne“ (Mt 25,36). Jeho láska k nemocným
nepřestala během staletí zcela zvláštním způsobem podněcovat křesťany k tomu, aby pečovali o všechny, kdo trpí na těle i na duchu. Ona je zdrojem neúnavného úsilí přinášet jim úlevu
v jejich trápení.
Ježíš často žádá nemocné, aby věřili. K uzdravení používá znamení: sliny a vkládání rukou, bláto a omývání (Jan 9,6n). Nemocní se snažili dotknout se ho, „protože z něj vycházela
síla a uzdravovala všechny“ (Lk 6,19). Kristus se nás ve svátostech i nadále „dotýká“, aby nás
uzdravoval. Avšak neuzdravil všechny nemocné. Jeho uzdravení byla znamením příchodu
Božího království. Ohlašovala mnohem radikálnější uzdravení: vítězství nad hříchem a nad
smrtí skrze jeho velikonoční oběť. „Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci“ (Mt 8,17).
Nevysvětloval smysl utrpení, ale vzal na sebe kříž a nesl jej na Kalvárii. Kristus vzal na kříži
na sebe celou tíži zla (Iz 53,4-6) a „sňal hříchy světa“ (Jan 1,29). Svým utrpením a svou smrtí na kříži dal Kristus utrpení nový smysl: Od té doby nás utrpení může připodobnit Kristu
a spojit s jeho vykupitelským utrpením.
Církev dostala od Pána úkol uzdravovat nemocné a snaží se ho uskutečnit jak péčí, kterou poskytuje nemocným, tak přímluvnou modlitbou, kterou je doprovází. Především však
má zvláštní svátost ve prospěch nemocných, ustanovenou samotným Kristem a dosvědčenou
svatým Jakubem: „Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad
ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemocného. Pán
ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,14 -15). Tradice v tomto
obřadu rozpoznala jednu ze sedmi svátostí církve.
Olej, kterým se při udílení svátosti nemocní mažou, je především olej olivový, posvěcený
biskupem na Zelený čtvrtek, případně jiný rostlinný olej. Svátost nemocných se uděluje nemocným v nebezpečí smrti nebo ve vysokém věku tak, že se mažou posvěceným olejem na
čele a na rukou se slovy: „Skrze toto svaté pomazání, ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha svatého, ať tě vysvobodí z hříchu, ať tě zachrání a posilní.“
Tuto svátost může přijmout věřící, který se pro nemoc nebo stáří začíná dostávat do nebez-
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pečí smrti. Může ji přijmout i opakovaně, kdykoliv se nemoc zhorší nebo ho postihne další těžká nemoc. Udělení této svátosti má pokud možno předcházet osobní zpověď nemocného.
Je přirozené, že k udělení této svátosti musí být osobní souhlas, nebo oprávněný předpoklad, že by nemocný, který žil jako křesťan, souhlasil.
Ještě v nedávné minulosti nesla tato svátost nemocných název „Poslední pomazání“. Poslední proto, že se tehdy tato svátost ve většině případech udělovala těm, kdo už umírali, tedy
jako poslední úkon v pozemském životě.
Pomazání nemocných může udělovat pouze duchovní – biskupové a kněží. Je povinností
pastýřů poučovat věřící o blahodárných účincích této svátosti. Věřící pak povzbuzují nemocné, aby se obrátili na kněze s žádostí o přijetí této svátosti.
Co vlastně působí pomazání nemocných? Tato svátost odpouští nemocnému lehké hříchy a časné tresty, které by měl vytrpět ještě zde na zemi nebo v očistci. Rozmnožuje milost
posvěcující a posiluje ho v utrpení a smrtelné úzkosti. Mimořádně odpouští nemocnému také
hříchy těžké, když nemocný už nemůže přijmout svátost pokání, ale předtím vzbudil lítost, aspoň nedokonalou. Často působí svaté pomazání úlevu v nemoci, někdy, když to přispěje nemocnému ke spáse, vrací i tělesné zdraví.
Je vhodné, ba žádoucí, aby pokoj nemocného byl v případě udělení této svátosti upraven:
stůl přikryt čistým ubrusem, na stole kříž, tři hořící svíce, sklenice se svěcenou vodou a s větvičkou a druhá s pitnou vodou a se lžící. Pak talíř s troškou soli a s kouskem vaty.
Bylo by žádoucí, abychom se naučili denně, zvláště večer, modlit za šťastnou hodinku své
smrti: „Svatý Josefe, vypros mi šťastnou hodinku mé smrti.“ (Když sv. Josef umíral, byli u něj
Pán Ježíš a Panna Maria. Byla to nejšťastnější smrt).
P. Antonín Pospíšil
JEŽÍŠ A EVROPŠTÍ SVĚTCI, 6. ROZHODNUTÍ PRO CHUDOBU - „OPRAVA CÍRKVE“.
Jednou trávil František čas v okolí rozbořeného kostela sv. Damiána, kde se shromažďovalo a
přebývalo mnoho malomocných a promluvil k němu Ježíš z kříže, který visel na zdi kostela:
„Jdi, oprav můj dům, který se rozpadá.“ František se ihned pustil do práce. Začal opravovat
nejprve kostelík sv. Damiána a poté i nedaleký kostel Panny Marie Andělské. Domníval se, že
opravou domu myslí Ježíš právě tento kostelík. Až po čase pochopil, že svým domem myslel
Ježíš celou CÍRKEV, která se v té době opravdu bortila v základech.
Hlavní starostí šlechticů, měst, knížat, ale i církve, byl majetek. Kláštery bohatly a řeholníci vynakládali mnoho sil a práce, aby svůj majetek udrželi a spravovali. Ne proto, aby z něj
mohli mít užitek chudí jako v prvotní církvi, ale oni sami. Majetku se věnovala největší pozornost. Církev se tak vzdalovala od Ježíšova evangelia.
František pochopil, že toto je trhlina v Ježíšově domě, kterou
je potřeba opravit. Nejlepším lékem a generální opravou byl příklad ÚPLNÉ CHUDOBY. Veřejně František odevzdal svému otci
přepychové šaty a peníze a zřekl se svého dědictví. Dal svému otci
najevo, že nebude pokračovat v jeho obchodě, ani se nestane slavným rytířem. Nenechal si vůbec nic. Přijal jednoduchou suknici
ušitou ze starých pytlů přepásanou provazem. Chodil bosý.
Bůh nechce po každém z nás, abychom se zřekli úplně všeho a
žili někde v lese a chodili oblečení v šatech z pytloviny. Být chudý
podle evangelia znamená hlavně umět se zříci toho, co nutně k životu nepotřebuji. Nemusím mít všechno, po čem toužím. Nemusím
mít ani to, co mají moji kamarádi a spolužáci - stejně drahé oblečení,
hry, mobil.
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 8/2010

NOVINKY V DĚKANÁTU:
S příchodem nového školního roku se v našem děkanátu objevilo několik změn. V předešlých dvou letech byli našimi zástupci za mládež Anička Bartoňová a Milan Novák, kteří
nyní předali žezlo dalším dvěma animátorům. Jsou jimi Míša Faltýnková z Mohelnice a Štěpán Schiﬀer ze Zábřeha. Oba se vám v tomto čísle krátce představí:
Jmenuji se Míša, je mi 16 let, studuji druhý ročník
gymnázia v Zábřeze. Před rokem jsem byla biřmovaná
a přijala jméno Terezie z Lissieux. Mám dva sourozence,
staršího bratra a mladší sestru. Absolvovala jsem první
cyklus klavíru v ZUŠ Mohelnice. Letos končím dvouletý
kurz „Animátor“ v Rajnochovicích. Ráda jezdím na tábory a zapojuji se do akcí s mládeží. V budoucnu bych chtěla
jít na pedagogickou fakultu Univerzity Palackého a pracovat jako učitelka.
michaela.falt@centrum.cz
Jmenuji se Štěpán a již téměř 17 let chodím po tomto
světě. Mám dva mladší sourozence – bratra a sestru. Čtvrtým rokem studuji na gymnáziu v Olomouci. Hraji na klavír a varhany, a když je příležitost taky si zazpívám. Mám rád sporty všeho druhu, zejména
cyklistiku a basketbal. Účastním se různých akcí pro mládež a jsem příznivcem Divadla Járy
Cimrmana.
stepan.schiﬀer@tiscali.cz
Současně se také pozměnil tým redaktorů ZaMlada, který se nyní skládá ze tří členů: Aničky
Janů, Jakuba Suchého a Františka Faltýnka. I oni vám o sobě prozradí pár informací:
Ahoj, jmenuji se František a je mi 18 let. Studuji technické lyceum
v Letohradě a chtěl bych pokračovat na vysoké škole. Kdysi dávno
jsem hrál na hudební nástroj, tuším že to byla harmonika. Baví mě
četba historických knížek a rád sportuji. V nadcházejících několika
letech budu přispívat svými krátkými výstižnými články do ZaMlada, a proto vám všem předem děkuji za trpělivost při jejich čtení ☺
ﬁkus.17@centrum.cz
Jmenuji se Kuba Suchý, je mi 16 let a chodím
na gymnázium Zábřeh. Bydlím v Dubicku
a mám bráchu a dvě sestry. Mezi moje koníčky patří cyklistika, aršácké a přístavácké akce
a nepravidelně i opravování Božích muk tady
v okolí.
ja.suchy@seznam.cz
Jmenuji se Anička Janů a v ZaMlada se vám představuji už podruhé ☺ Je mi 16 let, chodím na zábřežské gymnázium a mám dva bratry
a jednu sestřičku. Ráda čtu, hraji na ﬂétnu, kytaru, nebo zpívám. Baví
mě taky organizování různých akcí a příprava her.
annajanu@seznam.cz
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CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…
Alternative session No.3, 22. 10. 2010. Už potřetí pro Vás MKD společně se Spolkem Metoděj připravují Alternative session, která i letos bude plná hudby a skvělé zábavy. Začneme (jak už je zvykem) ve 20.00.
Animátorská polovíkendovka, 15. – 16. 10. 2010. Podzimní setkání animátorů se
uskuteční na faře v Červené Vodě. Začínáme večeří v osm hodin. V programu jsou akční hry, adorace v kostele a následné plánování akcí.
Taneční víkend na Arše, 5. – 7. 11. 2010. Hudba zní a sál se
plní. Myslíte, že plesová sezóna je daleko? Omyl, štěstí přeje připraveným! Neváhej a přijď si oprášit taneční kroky nebo se naučit
nové variace pod vedením zkušeného tanečního mistra. Víkend
pro všechny, kdo se chtějí zdokonalit v tanci standardním či latinsko-americkém nebo i jiném. Cena pro studenty je 300,- a pro pracující 400,- Kč. Na
akci se přihlašujte nejpozději 3 dny předem na adrese archa.rajnochovice@centrum.cz

POZNEJ VĚŘÍCÍ SPOLUŽÁKY je iniciativa, která chce spojovat věřící mládež a pozvat ji na malé studentské akce (párty, promítání ﬁlmů...), které budou mít společné 3
prvky: setkání a vzájemné seznámení věřících studentů - prezentace úryvku z Bible
(četba, projekce, ﬁlm, poslech) a společná práce - společná modlitba. Proč? Na každé
škole, fakultě, oboru, koleji či v městské čtvrti je spousta věřících studentů, kteří chtějí
poznat své věřící spolužáky či spolubydlící. Zvlášť, když někdo přijde do nového města,
je vděčný za možnosti poznání věřících přátel. Můžeš se zapojit i Ty. www.biblickýimpulz.cz
Nabídka – zpěvník KOINONIA. Po delší době máme opět k dispozici novou verzi nejen ve společenstvích oblíbeného zpěvníku křesťanských písní KOINONIA. Toto vydání je rozšířeno o nové písně a cena jednoho výtisku je 30 Kč s DPH. V případě zájmu
o zpěvník kontaktujte Centrum pro mládež, Biskupské nám. 2, Olomouc, tel.: 587 405
244, e-mail: mladez@arcibol.cz

HUMOR JE KOŘENÍ ŽIVOTA!
„To je strašné, co ten náš kluk provádí, vždyť on zraje pro šibenici.“ –
„Ale mámo, kdo by hned myslel na nejhorší, je docela dobře možné, že dostane milost.“

☺

V letadle oznamuje letuška do mikrofonu: „Milí cestující, náš pilot mě požádal,
abych se zeptala, jestli mezi vámi není jeden hluboce věřící křesťan?“ Pastor Müller,
který se vydal na misie, je hrdý na to, že může svědčit o své víře. Proto zvedne ruku.
„Máte opravdu pevnou víru?“ ptá se znovu letuška. „Nemějte obavy, slečno!“ odpovídá pastor Müller. „Tak to máme vyřešen velký problém. Letadlo totiž hoří a chybí nám
jeden padák.“
Dvě prodavačky se baví za regály. Přiběhne třetí a povídá: „Holky, v obchodě jsou
zákazníci!“ – „Tak buďme potichu, oni zase odejdou!“
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CO SE NEVEŠLO NA DVOUSTRANU ZAMLADA:
Něco na zamyšlení…Uplynul už rok ode dne,
kdy se mládež z celé republiky mohla setkat
s papežem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi. Společně si můžeme připomenout jeho poselství mládeži:
,,Milí přátelé, je jasné, že v každém mladém člověku je touha po štěstí, občas spojená
s jakýmsi neklidem; touha, kterou však často
dnešní konzumní společnost využívá špatným
a odcizujícím způsobem. Je třeba brát vážně
toto usilovné hledání štěstí. Vyžaduje si skutečnou a vyčerpávající odpověď. Ve vašem věku
se totiž činí první velká rozhodnutí, schopná nasměrovat život k dobru nebo ke zlu. Bohužel
je nemálo vašich vrstevníků, kteří se nechají uchvátit klamnými vidinami umělých rájů, aby
se pak ocitli ve smutné osamělosti. Je ale naopak i mnoho chlapců a dívek, kteří chtějí proměnit, jak řekl váš zástupce, nauku v činy, aby svému životu dali plný smysl. Chci vám všem
nabídnout zkušenost svatého Augustina, který řekl, že srdce každé osoby je neklidné, dokud
nenajde to, co skutečně hledá. On objevil, že pouze Ježíš Kristus je uspokojivou odpovědí na
touhu jeho a každého člověka po šťastném, smysluplném a hodnotném životě.
Podobně jako u Augustina, přichází Pán vstříc každému z vás. Klepe na dveře vaší svobody a prosí, abyste ho přijali jako přítele. Chce vás učinit šťastnými, naplnit vás lidskostí
a důstojností. Křesťanská víra znamená setkání s Kristem, živou Osobou, která dává životu
nový rozměr, a tím rozhodující směr. A když se srdce mladého člověka otevře Božím plánům, není už nikterak namáhavé rozpoznat a následovat jeho hlas. Pán skutečně každého
volá jménem a každému chce svěřit zvláštní poslání v církvi a ve společnosti. Milí mladí přátelé, buďte si vědomi, že křest z vás udělal Boží děti a údy jeho těla, to jest církve. Ježíš vás
neustále zve, abyste byli jeho učedníky a svědky. Mnoho z vás volá k manželství a příprava
na tuto svátost znamená skutečné putování za povoláním. Zkoumejte tedy vážně Boží volání, abyste založili křesťanskou rodinu, a vaše mládí ať je obdobím, kdy budete zodpovědně
formovat svou budoucnost. Společnost potřebuje křesťanské rodiny, svaté rodiny!
Pokud vás Pán volá, abyste jej následovali ve služebném kněžství nebo v zasvěceném životě, nezdráhejte se odpovědět na jeho pozvání. Obzvláště v tomto Roce kněží se obracím na
vás, mladé: buďte pozorní a otevření Ježíšovu volání nabídnout život do služeb Bohu a jeho
lidu. Církev i v této zemi potřebuje mnoho svatých kněží a osob zcela zasvěcených službě
Kristu, Naději světa. Naděje! Toto slovo, k němuž se často vracím, se dobře snoubí s mládím.
Vy, milí mladí přátelé, jste nadějí církve! Ona očekává, že se stanete posly naděje, jak tomu
bylo loni v Austrálii na Světovém dnu mládeže, velkém projevu víry mladých, který jsem
mohl osobně prožít a kterého se zúčastnili i někteří z vás. Mnohem víc vás bude moci přijet
do Madridu v srpnu 2011. Už nyní vás zvu na toto velké setkání mladých s Kristem v církvi.
Papež vás žádá, abyste svou víru žili s radostí a nadšením; abyste rostli v jednotě mezi
sebou a s Kristem; abyste se modlili a byli vytrvalí v přijímání svátostí, zvláště Eucharistie
a svátosti smíření; abyste pečovali o svou křesťanskou formaci a byli poslušní nauky vašich
pastýřů. Na této pouti ať vás doprovází svatý Václav svým příkladem a svou přímluvou a ať
vás stále ochraňuje Panna Maria, Matka Ježíše a nás všech. Ze srdce vám žehnám!“
Benedikt XVI., Stará Boleslav 2009
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Kotva – symbol naděje a téma návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v
Brně – se stane pro obyvatele moravské metropole i její návštěvníky trvalou připomínkou této historické události. Unikátní, necelou tunu vážící artefakt autora Marka Štěpána, který zdobil plochu mezinárodního
letiště v Brně-Tuřanech během bohoslužby Svatého otce, darovalo brněnské biskupství Dopravnímu podniku města Brna. Ten kotvu jako trvalou
připomínku papežské návštěvy vztyčil při příležitosti ročního výročí této
události v přístavišti Brněnské přehrady.
z tiskového střediska ČBK
Světové setkání mládeže v Madridu 2011. Při návštěvě ve Staré Boleslavi pozval Svatý otec mládež do Madridu. Setkání se uskuteční od 8. do
23. srpna 2011.
Bylo již zahájeno on-line přihlašování na adrese http://ado.cz/madrideprihlaska/. Na této adrese naleznete také podrobné informace, jak se přihlásit. Tištěné přihlášky budou k dispozici během října na biskupství (diecézním centru pro mládež).
Podrobnější informace o organizaci poutě mládeže budou zasílány průběžně. Informace o programu v tuto chvíli najdete na oﬁciálních českých stránkách setkání http://
madrid2011.signaly.cz. Oﬁciální stránky setkání najdete zde: http://madrid11.com.
Předpokládaná celková cena i s předprogramem činí jen 4500 Kč + 173 €.
P. Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež ČBK

PROF. TOMÁŠ HALÍK OBDRŽEL CENU ROMANA GUARDINIHO
Romano Guardini (1885–1968), po němž je cena pojmenována, byl jedním z největších ﬁlozofů náboženství 20. století, pedagog a spisovatel, který svým pastoračním
působením mezi vysokoškolskou mládeží, svou akademickou prací na berlínské a mnichovské univerzitě a zejména svými knihami ovlivnil několik generací evropské křesťanské inteligence; k jeho žákům se počítá i současný papež Benedikt XVI.
Toto významné evropské ocenění, které se od roku 1970 uděluje každý druhý rok
„za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby“, bylo prof. Halíkovi slavnostně předáno
27. září na Bavorské katolické akademii v Mnichově.
z tiskového střediska ČBK

DESET BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ, DUŠI MOU PŘED PÁDEM CHRÁNÍ!
1.
2.
3.

Moudrý člověk nevymění, Stvořitele za stvoření
Jméno Boží v úctě mám, nadarmo je neříkám!
Televize není oltář, Krista nenahradí polštář! V den Páně nech práci být, jdi se
raděj pomodlit.
4.
Za rodiče vděčný jsem, díky nim jsem to co jsem. Děti nemám pro sebe, mám je
přivést do nebe.
5.
Nesmím mečem skolit bratra, ani na něj hledět z patra.
6.
Proti ďáblu mocná zbraň, čistotu si v sobě chraň.
7.
Vše za sousedovým plotem, neznárodním ani okem!
8.
Obhajuj vždy druhých čest, nemluv o nich špatnou zvěst.
9.-10. Bojuj proti pokušení, nechtěj to, co tvoje není.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 3. října: Červená Voda 2.276; Písařov 745; Mlýnický
Dvůr 740; Jakubovice 587 Kč. Dary: Písařov - oprava oltáře 2.805, na
Haiti 130 Kč; Červená Voda - na Haiti 2.705 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
ZMĚNA MŠE SVATÉ. V pondělí 18. října nebude mimořádně mše
svatá v Písařově a od středy 20. do pátku 22. října nebudou mše svaté
v Červené Vodě.
P. Radek Maláč

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 3. října: Mohelnice 4.080; Úsov 1.063; Studená Loučka 1.070 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

BLAHOPŘÁNÍ PRO MARTINA
Účastníci letošního 36. Mohelnického dostavníku® a čtenáři jeho
„TIMESU“ dobře ví, že jsme všichni společně přáli P. Martinu Holíkovi, řediteli radia Proglas k jeho abrahámovinám. V neděli 29.8.2010 mu
Aligátor, pořadatel festivalu předal velké perníkové srdce, jako symbol
díku za spolupráci. Vděčnost je ústřední téma Božího slova dnešní neděle. Písmo svaté ale připomíná i nevděk, který provází jednání člověka jak ve vztahu k svému Bohu tak ve vztahu k lidem navzájem. Díky
Bohu a snaze mnohých za to, že se vděčnost při různých příležitostech
přece jen nevytrácí. Příklad: na Dostavníku se tradičně děkuje hudebníkům a zpěvákům za jejich práci v šíření kvalitní muziky i slova. Letošní cenu Radia Proglas
„Za krásu slova“ dostala skupina Zhasni z Nového Boru. Je potřeba poděkovat všem, kteří v
dnešní době navzdory vulgarismu v médiích dokážou nacházet správná slova a potěšit líbivou melodií přepracované srdce moderního člověka. Téměř po měsíci „dostavnických událostí“, 27.9.2010 poctil Sv. Otec Benedikt XVI. P. Martina a dalších 7 kněží titulem kaplan Jeho
Svatosti s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore (zkr. Mons.). Dovolím si
za nás všechny P. Martinu Holíkovi poděkovat:
Milý jubilante, milý monsignore! K významnému životnímu jubileu 50 let života, k ocenění
Sv. Otcem, Ti přejeme hojnost Božích darů pro duši i pro tělo! Kéž Proglas pod Tvým vedením
v dalších letech pomáhá bojovat proti osamělosti a depresím a spojuje lid dobré vůle v různých
formách přátelství na cestě k Věčnému cíli!
Za všechny čtenáře Farních informací děkanátu Zábřeh, P. Pavel Kavec, CM

Ohlášky
Svátost manželství v kostele sv. Jiří v Moravičanech
přijmou v sobotu 16. října 2010 v 11.00 hod.

Milan Králíček a Michaela Švestková
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 3. října: Lubník 1.160, Tatenice 1.160, Hoštejn 1.650, Kosov 1.000, Krasíkov –pouť 760 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
KONCERT PRO HOŠTEJN. Již po stočtyřicáté druhé se druhou neděli říjnovou v Hoštejně slaví hody – den posvěcení kostela sv. Anny. S
týdenním zpožděním pořádá zdejší farnost, stejně jako v předešlých letech, pro občany Hoštejna, rodáky, dobrodince a také pro všechny příznivce krásné hudby z okolí, slavnostní koncert. Ten letošní se uskuteční
ve farním kostele v sobotu 16.10.2010 v 17.00 hod. a to za ﬁnanční podpory OLOMOUCKÉHO KRAJE. Vystoupí DECHOVÝ ORCHESTR
ZUŠ ZÁBŘEH. Zazní skladby od A. Dvořáka, P. Staňka… Přijměte naše
srdečné pozvání.
Za hoštejnké farníky – Luděk Diblík

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 17.10. bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 6771 Kč); mimořádná sbírka v Chromči bude o hodech v neděli 24. října (minule 2600 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 3. října: Štíty 1.810; Cotkytle 1.070; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
SETKÁNÍ U SVATÉHO LINHARTA V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. Tuto neděli 10. října
vás zveme na pravidelnou pouť do Horních Studének. Od 14 hod. bude adorace a možnost
přijetí svátosti smíření. Svátostné požehnání ve 14.30 hod.
P. Stanislav Suchánek
HODY oslavíme v Herolticích v sobotu 16. října při mši svaté v 16.30 hod. a v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech budeme slavit hodovou mši svatou v neděli 17. října v 9 hod.
P. Stanislav Suchánek

FARNOST DUBICKO

FARNOST DUBICKO

Pěvecká schola jedelské a svébohovské farnosti pod vedením varhaníka Josefa Hrocha Vás srdečně zve na koncert „POZDRAVENA BUĎ, KRÁLOVNO“, který se koná v neděli 10. října ve 14
hod. v chrámu Páně v Dubicku a v 16 hod. ve farním kostele
v Rohli. Spoluúčinkují: Ing. Zdeněk Březa – housle, Antonín Macek – housle, Svatava Špundová – viloncello.
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORŮ. Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové v tomto roce opět srdečně zve na již V. ročník Celostátního setkání animátorů
seniorů, které se koná ve dnech 5.– 6. 11. 2010 v Hradci Králové. Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké, Diecézní centrum pro seniory,
Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328,
734 435 368, e-mail: animatori@diecezehk.cz, web: www.animatori.cz (online přihláška, aktuality, základní informace...) skype: animatori-CR
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SBÍRKY Z NEDĚLE 3. ŘÍJNA: Zábřeh 8.910; Jedlí 2.400; Svébohov 1.400; Klášterec
1.350; Zvole 3.310; Postřelmůvek 730; Pivonín 1.100 Kč. DARY: Zábřeh – na Haiti 500,(růžencové společenství); na opravy farního kostela sv. Bartoloměje 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán
P. František Eliáš

NAŠI BISKUPOVÉ K NÁRODNÍ POUTI DO ŘÍMA. V loňském roce Svatý otec Benedikt XVI. přijal pozvání České biskupské konference a pozvání prezidenta ČR k státní a pastorační návštěvě naší země. Navštívil Prahu, Brno a Starou Boleslav a jeho
návštěva v naší zemi se nesmazatelně vryla do našich srdcí. Svatý
otec se vícekrát zmínil nejen ve svých homiliích a přednáškách
během své pastorační návštěvy ČR, ale také po svém návratu do
Vatikánu, že právě církev v ČR je svou nedávnou historií, ale také
dnes nadějí pro celou univerzální katolickou církev.
Biskupové Čech, Moravy a Slezska zvou farnosti, řeholní společnosti, seminaristy,
církevní hnutí a komunity i katolické spolky a organizace, včetně sdělovacích prostředků, k účasti na Národní pouti ČR do Říma, která se koná ve dnech 9. – 11. listopadu
2010. K tomu mohou využít osvědčených cestovních kanceláří.
Znakem naší duchovní zralosti a potvrzením slov Svatého otce bude hojná účast na
této děkovné pouti, kdy budeme moci vyjádřit svou vděčnost, věrnost a oddanost Svatému otci během generální audience 10. listopadu 2010. Vaši čeští a moravští biskupové
Římskokatolická farnost Zábřeh ve spolupráci s cestovní agenturou AWER TOUR s.r.o.
Vám nabízí možnost zúčastnit se této pouti. Přihlásit se můžete v kanceláři CA AWER
TOUR s.r.o., Farní 1, v Zábřehu, tel. 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mailová adresa:
info@awertour.cz (více v minulém čísle FI).
OCENĚNÍ DLOUHOLETÉHO DOBROVOLNÍKA CHARITY ZÁBŘEH
Při příležitosti 3. setkání dobrovolníků Charity, které se konalo
18.9. v Kroměříži, převzal ocenění a poděkování za dlouholetou
pomoc charitnímu dílu také pan Tomáš Kobza ze Zábřehu. Jako
dobrovolník pracuje pro zábřežskou Charitu již od roku 2002.
Tehdy se stal dobrovolným sociálním pracovníkem, který působí
ve věznici Mírov. Pravidelně jedenkrát za měsíc se setkává přímo ve
věznici se skupinou odsouzených a tráví s nimi společné odpoledne.
Pomáhá jim najít řešení pro běžné problémy, se kterými se odsouzení
potýkají – nejčastěji v oblastech víry, vztahů k rodinným příslušníkům, drobné materiální nouze. Snaží se jim zprostředkovat realitu světa a připravovat je na
život za zdmi věznice, do kterého budou jednou – často až za dlouhou dobu – patřit. Navázané kontakty a postupné poznání odsouzených využívá Charita k tomu, aby bylo možné
jim pomoci v návratu a začlenění do společnosti při jejich propuštění a předcházelo se recidivě, která je v těchto případech značná.
Celá slavnost proběhla za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.
Jiří Karger
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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