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32. 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

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno,
co se nám staví do cesty,
ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 17

Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.

1: 2 Mak 7,1-2.9-14

2: 2 Sol 2,16 – 3,5

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

příště Břízovo č. 503

Kéž pronikne
k tobě má modlitba,
nakloň svůj sluch
k mému volání,
Hospodine!
Vstupní antifona
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Ev. Lk 20,27-38

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý
Středa

9. listopadu
10. listopadu

Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele
církve
Čtvrtek 11. listopadu Památka sv. Martina Tourského, biskupa
Pátek
12. listopadu Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Sobota 13. listopadu Památka sv. Anežky České, panny
K PUTOVÁNÍ DO MALETÍNA jste zváni tuto neděli 7. listopadu. Mši svatou budeme
slavit ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
ZKOUŠKY NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ. Letošní nácvik na Rybovu mši vánoční pod
vedením dirigenta Mgr. Pavla Doubravy, ředitele ZUŠ Zábřeh, začne v úterý 9. listopadu
v 17 hod. Sejdeme se v sále ZUŠ Zábřeh – Farní ulice. Přijďte všichni. Zveme i ty, kteří
s námi ještě nezpívali. Ještě je dost času všemu se naučit.
Dagmar Braunerová
FARNOST ZVOLE. Ve čtvrtek 11. listopadu v 17 hod., po skončení mše svaté, se na
faře ve Zvoli uskuteční přednáška paní Marie Mléčkové „Panna Maria v naší rodině“. Po přednášce bude jako tradičně příležitost koupit si pěknou knihu. Všechny srdečně zveme.
Karla Hrochová
Česká křesťanská akademie - místní skupina Zábřeh Vás zve v pátek, 12. listopadu 2010 v 17 hod. do Katolického domu v Zábřeze
na přednášku pana profesora Petra Vopěnky „HLAVNÍ PROUDY ROZVOJE MATEMATIKY“. Autor přiblíží dějiny matematiky a ﬁlosoﬁe, kteréžto obory se staly vzdělanostním základem pro
růst křesťanství. Pan profesor Vopěnka byl ve svém úřadu ministra
školství předchůdcem nám známého profesora P. Petra Piťhy, který
v listopadu navštíví Zábřeh.
Ing. Mgr. František Srovnal
SPOLEČENSTVÍ BIŘMOVANÝCH se sejde v pátek 12. listopadu 2010 na faře v Zábřeze. S přechodem na zimní čas začínáme už v 19 hod. Společně s otcem Lvem Eliášem budeme pokračovat v tématu „Člověk“ tak, jak jsme minule skončili u otázek početí, plození, zplození a narození. Srdečně zveme na naše setkání i další zájemce z jiných
společenství.
Marie Badalová
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY. V neděli 14. listopadu 2010
v 16 hod. v kostele sv. Bartoloměje účinkuje komorní orchestr
COLLEGIUM MUSICUM spolu s mohelnickým pěveckým sborem Carmen a chrámovým sborem sv. Bartoloměje ze Zábřeha. Na
programu jsou díla Š. Brixiho, F.X. Brixiho, F. Schuberta a J. Temla. Jako sólisté vystoupí: Veronika Demelová, Eva Grúzová, Karol
Ozorovský a Leoš Bílek, diriguje Milan Plodek. Vstupné 50 Kč, děti
a žáci ZUŠ zdarma.
Srdečně zvou pořadatelé
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KATOLICKÝ DŮM
Spolek Metoděj Zábřeh, Šermířský spolek Šumperk a občanské sdružení Thilisar pořádají v sobotu 20. listopadu v Katolickém
domě MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ. Hudnouti bude kapela
F-Band, tomboly, programu i občerstvení hojnost. Vlezné činí 10
měďáků, či 5 zlaťáků, neb 100 Kč. Zahájení rázem osmé hodiny večerní, historické, neb
stylové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, dámy, páni i kmáni, široká veřejnost i prostý
lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit.
Především všichni příznivci dechovky by si měli ve svém kalendáři poznamenat
středu 17. listopadu. V tento den tradičně vrcholí v Katolickém domě festival dechovek pořádaný za podpory Olomouckého kraje. Prvními tóny zahájí v 10.00 hodin
na domácím podiu své vystoupení pořádající Veselá kapela. Dále pak k poslechu, ale
i k tanci postupně zahrají dechové hudby Litomyšlská 11, Postřelmovská muzika, Jesenická 12, Krumsíňanka a závěr přehlídky bude patřit stálému hostu akce, kterým je Loštická Veselka. Vstupné činí 80 korun, občerstvení zajištěno.
Spolek Metoděj Zábřeh a místní pobočka Moravsko-slezské
křesťanské akademie si Vás dovolují pozvat v pondělí 22. listopadu na setkání s někdejším ministrem školství Prof. P. Petrem
Piťhou. V 16.30 bude v kostele sv. Bartoloměje slavena mše svatá
a poté bude setkání pokračovat od 18. hodin v Katolickém domě
autorským čtením, představením nově vydávané publikace s názvem Plody zla a následnou autogramiádou.
Nejenom seniory zveme v úterý 23. listopadu na Zábavné odpoledne s hudbou
a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
MODLITBY MATEK. Maminky a babičky opět zveme na mši svatou obětovanou za
naše děti a vnoučata, kterou budeme společně slavit v úterý 16. listopadu v 16.30 hod.
Lenka Hamplová

NA SOBOTU 20. LISTOPADU JSME STEJNĚ
JAKO KAŽDÝ ROK OPĚT ZVÁNI NAŠIMI BISKUPY k modlitbám za obnovu rodin a nová kněžská povolání. Začátek společného programu v olomoucké katedrále bude v 16 hod. Nezapomeňme
ve svých osobních plánech na to, co je důležité.
P. František Eliáš
„Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidí. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže
a učiň z nich své učedníky a nedopusť, aby v našich
rodinách byla ohrožena víra a spása dětí.“
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Učící se Církev – VYDAT SVĚDECTVÍ PRAVDĚ
S odkazem na 1. čtení 2'. Makab. 7,1, KKC 2471 - 2474
Dnešní téma patří k osmému Božímu přikázání, kterým Bůh zapovídá hříchy proti pravdě a cti bližního. Bůh je nejvýš pravdomluvný – „Kdo mluví pravdu, podobá se Bohu. Kdo však lže, podobá se ďáblu, neboť ten je otec lži“ (Jan 8,44).
Pravdivým nazýváme člověka ryzího, bezelstného, který se jeví
v životě i v řeči takovým, jakým opravdu je. Písmo svaté nám
ve Starém i Novém zákoně dává nespočet příkladů pravdivosti
a to až k obětování vlastního života. Kristus před Pilátem prohlašuje, že „přišel proto na svět, aby vydal svědectví pravdě“ (Jan
18 37). Křesťan se nesmí stydět „veřejně vyznávat našeho Pána“
(2 Tim 1,8). V situacích, ve kterých se po křesťanovi žádá, aby
dosvědčil svou víru, má povinnost jednoznačně ji vyznat, tak,
jak to učinil svatý Pavel před svými soudci. Věřící si má vždycky zachovat čisté svědomí před Bohem i před lidmi (Sk 24,16).
Takové svědectví je předáváním víry slovem i skutkem. Svědectví je úkonem spravedlnosti,
který potvrzuje pravdu nebo ji dává poznat (Mt 18,16). K tomu dodává 2. Vatikánský koncil:
„Všichni věřící kdekoli žijící jsou totiž povinni příkladem svého života i svědectvím svého slova
dávat viditelně najevo nového člověka, kterého křtem oblékli, i moc Ducha svatého, který je posílil biřmováním.“
MUČEDNICTVÍ je nejvyšší svědectví vydané pravdě víry; znamená svědectví, které sahá
až k smrti. Mučedník vydává svědectví o zemřelém a zmrtvýchvstalém Kristu, s nímž je spojen láskou. Vydává svědectví o pravdě víry a křesťanském učení. Podstupuje smrt skutkem
statečnosti. „Dovolte, abych se stal potravou šelem. Jen tak mi bude dopřáno dosáhnouti Boha“,
vyznává sv. Ignác Antiochijský.
Krásným a povzbudivým příkladem statečnosti, hrdinství až k smrti pro zachovávání
pravé víry nám mohou být Makabejci (v letech 175 - 135 před Kr.) židovský rod stojící v čele
povstání proti Seleukovcům, jejichž snahou bylo Židy násilně helenizovat a zakázat kult Hospodina v Jeruzalémě. V pohanském prostředí nic nepomůže opatrnické přizpůsobování, které nakonec vede k odpadu od otcovské víry; naopak, je třeba svědomitého zachovávání židovských zákonů. V pohanském světě a v jeho pokušeních musí Žid obstát jako stařičký Eleazar
a statečná makabejská matka se svými sedmi syny. Raději podstoupit mučednickou smrt, než
zradit byť sebemenší postní předpis Hospodinova náboženství.
Hlavním důvodem, proč byly makabejské války zaznamenány v Písmu bylo; komu patří srdce člověka, na koho věřící člověk vloží svou naději. Zda na toho, kdo je dárcem života
věčného, nebo na toho, kdo mu slibuje odklad smrti, ale jen o nějaký čas. Takové jsou i otázky dnešní doby (sekularismu, ateismus...!). Už vzpomenutý sv. Ignác Ant. vydává svědectví o
hodnotě oběti života pro nejvyšší hodnoty: „Nebudou mi k ničemu všechny půvaby země ani
pozemská království; pro mne je lepší, abych zemřel, abych se spojil s Ježíšem Kristem, než abych
byl králem do končin země. Hledám toho, který za nás zemřel, Jeho chci, který pro nás vstal z mrtvých. Blíží se chvíle mého zrození.“
Podobně mluví svatý Polykarp: „Velebím tě, žes mě považoval za hodného tohoto dne a této
hodiny, abych byl připočten mezi tvé mučedníky. Tys dodržel svůj slib, Bože věrnosti a pravdy. Za
tuto milost a za všechny věci tě chválím, velebím tě, vzdávám ti slávu skrze Ježíše Krista, věčného
a všemohoucího Kněze, tvého přemilého Syna. Skrze něho, který žije, kraluje s Tebou a Duchem
svatým, buď sláva Tobě nyní a na věky věků. Amen.“
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Církev s velikou péčí sesbírala vzpomínky na ty, kteří šli až do krajnosti, aby dosvědčili
svou víru. Jde o „akta mučedníků“, která tvoří archivy pravdy psané krvavými písmeny. Dnes
sice po nás zatím nikdo nechce, abychom vyznali svou víru krvavým svědectvím, ale tím více
máme svým solidním křesťanským životem vydávat svědectví o své víře. Konkrétněji: pravidelnou docházkou na nedělní mši svatou, na různých náboženských akcích, které pořádá
farnost a vůbec katolická církev, přihlášením dětí do vyučování náboženství.....To je zvlášť
důležité v dnešní době, kdy vzniká nové, moderní náboženství: sekularismus, na který zvlášť
upozorňuje Svatý otec Benedikt XVI., i sám ateismus. To vše je tím tíživější, když už naši zemi
můžeme nazývat zemí misijní - tedy pohanskou se zbytkem křesťanství.
Odpověď na naši upřímnou snahu vydávat svědectví pravdě nám podává sám Ježíš Kristus: „Kdo mne vyzná před lidmi, toho i Syn Boží vyzná před svým nebeským Otcem“ (Lk 12,8).
A může být pro nás něco důležitějšího než toto zastání, či doporučení samého Boha pro získání věčné blaženosti v království nebe? Právě tyto dny kolem svátku Všech svatých a Dušiček nám o tom vydávají svědectví, poučení, výzvu i upozornění. A my upřímní věřící, osvícení silou Ducha svatého a přímluvou svatých, se budeme snažit vydávat svědectví pravdě, byť
někdy i za cenu oběti.
P. Antonín Pospíšil

10. JEŽÍŠ JAKO DŮVĚRNÝ PŘÍTEL
Pier Giorgío (Petr Jiří) se narodil v Turíně bohatým rodičům.
Doba, ve které žil, nebyla jednoduchá. První světová válka přinesla celému světu, nejen Itálii, mnoho bídy, bolesti a neklidu. Pomalu se schylovalo k válce druhé. Jako malý chlapec býval veselý, hlučný, rád se smál tak, že ho bylo slyšet široko daleko. První
svaté přijímání prožil jako první velkou událost ve svém životě.
I když všemu nerozuměl, pochopil, že Pán Ježíš je někdo, komu na
něm velice záleží. Stal se jeho přítelem. V deseti letech začal i se
svou sestrou studovat na gymnáziu. Studium chápal jako přípravu na službu lidem, ať bude jakákoliv. Poznával, že od Boha dostal
mnoho darů a hřiven. Nechtěl žít život pro sebe, ale pro druhé. Ve
studiích pokračoval na fakultě důlního inženýrství, aby pak mohl
pracovat mezi horníky v dolech. Právě ti bývali nejchudší. Myslel
si, že na univerzitě najde přátele. Na studia se však po válce vrátilo
mnoho studentů, kteří si odvykli studovat, protože strávili několik
let na frontě. Pier Giorgio znovu pocítil samotu a nepochopení. Stávalo se, že ho nepochopili ani jeho nejbližší. Netrávil volný čas jako jeho vrstevníci v povalování po ulicích
a po hospodách. Setkával se proto s přehlížením a někdy i s ostrými poznámkami na
svou víru, která byla hluboká a pevná. Každý den se snažil být na mši svaté, což tenkrát
nebylo vůbec obvyklé. Liturgický půst před svatým přijímáním se držel už od půlnoci.
Pier Giorgio se většinou k svatému přijímání dostal až někdy před polednem a tak celé
dopoledne hladověl. Hlad mu však stál za setkání s Ježíšem v Eucharistii.
Pier Giorgio prožíval modlitbu jako opravdovou radost. Pán Ježíš byl pro něj nejlepším přítelem, kterému může všechno říct a o všem s ním mluvit, který se k němu nikdy neotočí
zády. Díky modlitbě dokázal překonat i samotu, nepochopení a ztrátu přátel.
Jak prožívám svou modlitbu? Je pro mě modlitba radost? Když je mi smutno a cítím se sám,
jdu pro povzbuzení k Panu Ježíši?
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 31. října: Červená Voda 7472; Písařov 1238; Mlýnický Dvůr 1094; Jakubovice 610; Domov důchodců sv. Zdislavy 136; Janoušov 897 Kč. Dary: Písařov: na opravu oltáře 1000. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 31. října: Mohelnice 4.993; Úsov 1.687; Studená Loučka 672 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
GLORIA ET PAX. V sobotu 16. října 2010 se v Třebechovicích pod Orebem uskutečnilo slavnostní sympozium při příležitosti 20. výročí založení „Československého sdružení
přátel betlémů“ (toto sdružení je mimo jiné i členem Světové federace betlémů se sídlem
v Římě). Při této příležitosti byla v areálu Třebechovického muzea betlémů slavnostně odhalena pamětní deska za přítomnosti mnoha hostů, členů sdružení z celé ČR i ze zahraničí.
Naši mohelnickou regionální pobočku zastupoval předseda Pavel Nenkovský (jeden ze zakládajících členů sdružení v roce 1990, paní Vlasta Jirásková (vedoucí MKS-DK Mohelnice)
a pastorační asistent Misijní společnosti sv. Vincence z Pauly Fr. Jozef Števica CM z Loštic.
Po odhalení pamětní desky v areálu třebechovického muzea betlémů následovalo betlemářské sympozium, které obsahovalo mimo jiné i ukázky prací jednotlivých regionálních
poboček a rovněž odborné příspěvky některých známých betlémářů.
Přítomen byl i zakladatel sdružení a čestný člen PhDr. Vladimír Vaclík. Poblahopřát
k tomuto významnému výročí přijel mimo jiné i zástupce „Spolku bavorských betlémářů“
pan Johann Dendorfer. Red.
ŽEHNÁNÍ PROSTOR DENNÍHO STACIONÁŘE OKÝNKO. V pátek 1. října 2010 v 9.00
hodin proběhlo u příležitosti pětiletého výročí existence Denního stacionáře Okýnko slavnostní žehnání jeho zázemí. V krátkém projevu poděkoval ředitele Charity Zábřeh, Bc. Jiří
Karger všem, kdo se v průběhu pěti let podíleli na činnosti Okýnka a jeho činnost podpořili. Úkolu žehnání stacionáře se ujal, za účasti P. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní
Charity Olomouc, 1. místostarosty města Mohelnice Pavla Nenkovského, uživatelů, pracovníků a návštěvníků stacionáře, P. Petr Šimara, správce farnosti Mohelnice.
Za Denní stacionář Okýnko Jana Koberová, DiS. - vedoucí stacionáře,
Zámecká 11, 789 85 Mohelnice tel: 736 509 466, 736 509 454,
e-mail: okynko@charitazabreh.cz, www.charitazabreh.cz

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 31. října: Štíty 2.090; Cotkytle 1.100; Horní Studénky 1.150 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
POUŤ DO HORNÍCH STUDÉNEK. Setkání u sv. Linharta v Horních Studénkách je
každou druhou neděli v měsíci, v listopadu v neděli 14.11. Od 14 hod. bude adorace a možnost přijetí svátosti smíření. Svátostné požehnání ve 14.30 hod.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 31. října: Lubník 750; Tatenice 2.250; Hoštejn 2.150; Kosov 580.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 7. listopadu bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule
2.406 Kč) a v Sudkově (minule 1.895 Kč) a Chromči (minule 1.550 Kč) na opravy fary.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jáhn
POUŤ KE CTI SVATÉHO MARTINA. V neděli 14. listopadu bude pouť v kapli v Kolšově. Oslavíme patrona obce sv. Martina.
V sobotu 20. listopadu se uskuteční každoroční pouť za obnovu rodin, ke které nás
zve náš arcibiskup do Olomouce. Prosím, přihlaste se v kostelích na připravené papíry.
P. Vladimír Jáhn

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

MARTINŮV PLÁŠŤ. Svatý Martin z Tours (316 - 397) opustil vojenskou dráhu, kterou si přál jeho otec a stal se vojákem Božím – stal se
biskupem. Jako první se dostal do textů denní modlitby církve. Položme si otázku: Co kdyby slavný Martinův čin, rozdělení pláště vzali do
rukou specialisté? Matematik by neváhal: Kdyby se dnes každý člověk
zachoval jako sv. Martin u brány v Amiensu, místo sedmi miliard oděvů by stačilo tři a půl. Ušetřené ošatné by se přesunulo na nákup jídla
a stamiliony lidí by se najedly. Statistik by ale vypočítal, že při následné zvýšené porodnosti by Země lidstvo neuživila. Závěr by zněl: Ještě
že lidé toho sv. Martina nenapodobují! Ekonom by namítl, že milióny pracovníků v textilních továrnách by přišly o místo a tak by nevhodně doplnily počty
zmrzajících nešťastníků u bran měst. Co by řekl křesťan? Ten by neřekl „mělo by se dělat“,
ani by neřekl „dělejte to“, ale šel by a dělil se. Protože by věděl, že šťastnější je dávat než brát.
A taky ví, že obdaroval samotného Krista. A propos: Pamatujme na to, když budeme příští
neděli, 14. listopadu přispívat do sbírky na Charitu.
P. Pavel Kavec, CM

POUŤOVÁ MŠE SVATÁ KE CTI SV. MARTINA se koná v neděli 14. listopadu 2010 ve 14
hodin v kapli na Olšanských horách.
Srdečně zvou farníci z Olšan

Anotace časopisu Rodinný život 5/2010. Nové číslo časopisu Rodinný život je plné jemného humoru, zaznívá smíchem, vykouzlí úsměv.
V rozhovorech vypráví Monsignor kardinál Miloslav Vlk o Božím
pochopení pro lidský humor a poslechu Werichových předscén
z Osvobozeného divadla, loutkář a herec Víťa Marčík o humoru,
který je projevem dobra a prostředníkem nadhledu, Karel Prais –
zdravotní klaun působící v ostravské nemocnici, o smíchu, který
léčí. Otec Jiří Bardoň, autor humorných příběhů, prozradí, s kým
a kde se od srdce zasměje. V časopisu objevíte praktický předvánoční dárek, který jistě potěší celou rodinu.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587
405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz
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SBÍRKY Z NEDĚLE 31. ŘÍJNA: Zábřeh 9.820; Jedlí 2.400; Svébohov 2.150; Klášterec 1.520;
Zvole 5.580; Postřelmůvek 590; Rovensko z minulé neděle na misie 2.890 Kč. DARY - Zábřeh: na
Haiti 500; na kostel sv. Bartoloměje 500; na misie 200 Kč. Rovensko ze sbírek na opravy 23.000
Kč. Dary Svébohov – na misie 3.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: dne 31.10.2010 byla ze Zábřeha předána částka 6.500 Kč.
Dárcům upřímné“Pán Bůh zaplať.“
Marie Zíková
NA KOSTEL SV. BARBORY jste v měsíci září do kasičky v kostele sv. Bartoloměje darovali 3.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

NA CHARITU BUDE PŘÍŠTÍ NEDĚLI 14. LISTOPADU
SBÍRKA V CELÉ ARCIDIECÉZI.
Bratři a sestry, také letos to bude prosba o peníze, proč to neříct hned na začátku. V těch mnoha potřebách, na které pravidelně přispíváte, má své místo také
Charita.
Vaše peníze mimo jiné pomáhají k získání dalších prostředků od městských, krajských úřadů a ministerstev. Díky Vám mohla Charita letos pomáhat při zemětřesení na Haiti i při opakovaných povodních. A jak bude vypadat příští rok? Zdá se, že bude hůř.
Úsporná opatření už teď dopadají nejvíce na ty nejslabší, kteří mají nejmenší možnost nějak
šikovně si je vynahradit jinak.
Přispějte, prosím, příští neděli při „dušičkové“ sbírce na činnost Charity, která je přece
naše. Je to po bohoslužbě a hlásání evangelia ten třetí sloup naší církve. Přes nejrůznější těžkosti účinně pomáhá a má své jedinečné místo ve společnosti. Dar na Charitu sice nikoho
nezbavuje osobního poslání k obětavé lásce v prostředí, ve kterém žije, ale pomáhá tam, kde
by jednotlivec mnoho nedokázal.
P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

VÁCLAVOV
– Setkání u kapličky Svaté Anežky České bude v sobotu 13. listopadu.
Pobožnost u kapličky začíná v 16 hodin. Od 16.30 hod. již tradičně vystoupí ve velkém sále kulturního domu ve Václavově plukovník ve výslužbě pan Ing. František Valdštýn s přednáškou na téma „Svatá Zdislava“. Jeho
přednášky jsou velmi poutavé, zejména proto, že pracuje s novými historickými poznatky. Doporučujeme mimo jiné pro pedagogy, studenty a všechny milovníky historie. V programu také zazpívá Schola Svébohov.
P. František Eliáš

– 17. až 21. listopadu bude probíhat Divadelní přehlídka „O Václava“ - nadregionální přehlídka amatérských divadelních souborů. Bližší informace na www.ds-vaclavov.webnode.cz
Za pořadatele srdečně zve Josef König
10. listopadu 2010 se dožívá v duševní i tělesné svěžesti vzácného životního jubilea 103 let paní Marie Hašková ze Svébohova. Přejeme jí
Boží požehnání, ochranu Panny Marie a do dalších let všechno dobré
pro duši i pro tělo.
Obecní úřad Svébohov a farní společenství
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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