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Ročník XVII., číslo 45

33. 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

Přijdou dny, 
kdy z toho, 
co vidíte, 
nezůstane 
kámen na kameni, 
všechno 
bude rozbořeno.

Lk. 21,5

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra;
 vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, 
neboť opravdové štěstí člověka je v tom, 
že ti může celým svým životem sloužit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 98  Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
1: Mal 3,19-20a                                    2: 2 Sol 3,7-12                                  Ev. Lk 21,5-19          
Ordinárium: Břízovo č. 503                příště Ebenovo č. 504
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 15. listopadu  Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 
Úterý 16. listopadu  Sv. Markéty Skotské
Středa 17. listopadu  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY. Tuto neděli 14. listopadu 2010 v 16 hod. v kostele 
sv. Bartoloměje účinkuje komorní orchestr COLLEGIUM MUSICUM spolu s mohel-
nickým pěveckým sborem Carmen a chrámovým sborem sv. Bartoloměje ze Zábřeha. 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.                                      Srdečně zvou pořadatelé 

MODLITBY MATEK. Maminky a babičky opět zveme na mši svatou oběto-
vanou za naše děti a vnoučata, kterou budeme společně slavit v úterý 16.11. 
v 16.30 hod.                                                                                      L. Hamplová

HANA CLUB ve středu 17. listopadu – vyrábí-
me jednoduchý adventní kalendář. Zveme všech-
ny osamělé matky i ty, které sice žijí v manželství, 
ale ocitly se v těžké životní situaci. Přijďte s námi 
vytvořit společenství a navzájem se podpořit. Bu-
deme vyrábět jednoduchý adventní kalendář pro 
děti. CLUB je otevřen od 17.00 do 18.30 hod. v 
přízemí Charity Zábřeh, děti lze vzít sebou. Těší-
me se na vás!  Za děkanátní centrum 
 RODINA V AKCI zve Monika a Hana

KATECHETÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 18.11. od 19.30 hod. 
 Všechny srdečně zve P. František Dostál 

K PUTOVÁNÍ DO HYNČINY Vás zveme v neděli 21. listopadu. 
Mši svatou budeme společně slavit ve 14.30 hod.  
P. František Dostál

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH Vás zve v neděli 21. listopadu ve 14 hod. do Katolického 
domu v Zábřeze na PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ. Připraven je bohatý kulturní program. 

KÁLIKOVU PAMÁTKU UCTÍ 150 ZPĚVÁKŮ. Občanské sdruže-
ní Kálik ve spolupráci s kulturním domem pořádá v sobotu 20. lis-
topadu osmnáctý ročník Kálikova podzimu – tradiční přehlídky 
pěveckých sborů, kterou si připomínáme osobnost hudebního skla-
datele Václava Kálika (1891 – 1951). 
Ve velkém sále kulturního domu vystoupí od 15 hodin mužský pě-
vecký sbor Nešvera z Olomouce, Malikchor z Chrudimy, Pěvecký 
sbor severomoravských učitelů, ženský sbor Slavice a smíšený sbor 
Carmen. Poprvé v historii na Kálikově podzimu zazpívá ženský 
sbor Zoboralja ze slovenských Žíran. Závěr koncertu, který se koná 
za podpory Olomouckého kraje, bude patřit společnému vystoupe-
ní všech asi 150 sboristů. Všichni jste srdečně zváni. Zdeněk David
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KATOLICKÝ DŮM
 Spolek Metoděj Zábřeh, Šermířský spolek Šumperk a občanské sdružení Th ilisar pořáda-

jí 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 ví-
tány. 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 de-
chové hudby Litomyšlská 11, Postřelmovská muzika, Jesenická 12, Krumsíňanka a závěr pře-
hlídky bude patřit stálému hostu akce, kterým je Loštická Veselka. Vstupné činí 80 korun, ob-
čerstvení zajištěno.

 Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 27. listopadu k přátelskému po-
sezení při akci nazvané TŘEBOŇSKÝ KAPR. Jak už název akce na-
povídá, budeme nabízet tradičního smaženého kapra, ale budete moci 
ochutnat například i kapra uzeného, pstruha na másle, uzeného tolsto-
lobika či jiné rybí speciality. Již v předstihu si ke štědrovečerní večeři můžete zakoupit mražené 
kapří půlky. V průběhu odpoledne zájemce do tajů malování voskem zasvětí paní Libuše Tru-
nečková. K příjemné pohodě zahraje country kapela Kamarádi. Po celé odpoledne budou pro 
nejmenší připraveny různé soutěže o sladkosti. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné.  
  Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

SCHOLA GREGORIANA PRAGEN
SIS OPĚT V ZÁBŘEZE. Již tradičně, 

po první neděli ad-
ventní bude v zábřež-
ském kostele v úterý 
30. listopadu v 18.00 
hod. koncertovat Scho-
la Gregoriana Pragen-

sis, tentokrát s programem Vox evan-
gelica – Hlas evangelia.
Tento koncert nás provede adventem 
prostřednictvím evangelií. Je rozdělen 
do čtyř částí, z nichž každá je věnová-
na liturgickým zpěvům příslušné ne-
děle. Existuje však téma, které je pří-
tomno v celém adventním období: mariánská úcta a Zvěstování Ježíšova narození Marii skrze 
anděla. Z tohoto důvodu se mariánská tématika objeví ve všech čtyřech částech koncertu. 
Další informace o souboru najdete na www.gregoriana.cz a pokud se Vám zpěv gregoriánské-
ho chorálu zalíbil, máte možnost zakoupit si CD po ukončení koncertu.
 

FOTOGRAFIE Z DĚKANÁTNÍ RADY. Prosím všechny, kteří si objednali fotografi e ze mše 
svaté, při které byly slaveny 85. narozeniny P. Antonína Pospíšila, 50 let P. Vladimíra Jahna 
a 40. narozeniny P. Jaroslava Přibyla, aby si přišli vyzvednout (a zaplatit) fotografi e na faru 
v Zábřeze.                               Hana Lexmanová
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - PRÁCE
S odkazem na 2. čt., 2 Sol 3,7 - 12 KKC 2426 - 2436
 Na mnoha místech světa se rozpoutaly 
sociální bouře, většinou oprávněné, ale ně-
kdy i nedomyšlené a pro budoucnost škodli-
vé. K tomu zaujímá svůj postoj také sociální 
nauka katolické církve.   
 Rozvoj hospodářské činnosti a zvýšení 
výroby jsou zaměřeny na uspokojování po-
třeb. Hospodářský život nehledí jen na to, 
aby vzrůstala výroba zboží a aby se zvyšo-
val zisk nebo moc; je především zaměřen na 
službu osobám, na službu celému člověku a 
na službu celému lidskému společenství. Hospodářské podnikání, provozované podle svých 
vlastních metod, musí probíhat v rámci mravního řádu, v duchu sociální spravedlnosti, aby 
odpovídalo Božímu záměru s člověkem.
 LIDSKÁ PRÁCE má počátek u osob stvořených k Božímu obrazu a povolaných k tomu, 
aby pokračovaly společně a pro druhé v díle stvoření tím, že si podrobí zemi (Gen l,28n). Prá-
ce je tedy povinnost: „Kdo nechce pracovat, ať nejí“ (2 Sol 3,10). Práce oslavuje dary a přijaté 
hřivny od Stvořitele. Práce může být také výkupná. Tím, že člověk snáší tíživou námahu prá-
ce ve spojení s Ježíšem, nazaretským řemeslníkem a ukřižovaným na Kalvárii, v jistém smyslu 
spolupracuje na díle vykoupení. Projevuje se jako Kristův učedník tím, že nese každodenní 
kříž v činnosti, k jejímuž vykonávání je povolán. Práce může být prostředkem posvěcení, pro-
nikáním pozemských skutečností Kristovým duchem.
 V práci člověk uplatňuje a realizuje část schopností vepsaných do své přirozenosti. Hlav-
ní hodnota práce se týká člověka samého, který je jejím autorem i adresátem. Práce je pro člo-
věka, a ne člověk pro práci. Každý by měl mít proto možnost těžit z práce prostředky, které 
potřebuje k udržování vlastního života, i svých rodinných příslušníků a prací sloužit lidskému 
společenství.
 Každý má PRÁVO NA HOSPODÁŘSKÉ PODNIKÁNÍ; každý má právo používat svých 
vloh, k tomu, aby přispěl k rozmnožení statků, z nichž by měli prospěch všichni, aby mohl 
sklízet z vlastního úsilí spravedlivé plody. Přitom se však musí řídit směrnicemi vydanými 
pravoplatnou autoritou ve prospěch společného dobra.
 HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT vyvolává rozmanité a často protichůdné zájmy; tím se vysvět-
luje, že se vynořují konfl ikty. Je třeba usilovat o urovnání takových konfl iktů vyjednáváním, 
respektujícím práva a povinnosti každého společenského partnera; vedoucích podniků, před-
stavitelů dělníků, jako jsou např. odborové organizace, a případně veřejné moci.
 ODPOVĚDNOST STÁTU. Hospodářská činnost, zvláště v tržním hospodářství, se ne-
může odehrávat v institucionálním, právním a politickém vakuu. Naopak předpokládá jisto-
tu ohledně individuální svobody a vlastnictví, jako i stabilní měnu a výkonné veřejné služby. 
Hlavním úkolem státu je proto zaručovat tuto jistotu, aby se ten, kdo pracuje, mohl těšit z plo-
dů své práce, a cítil se také zavázán provést ji dobře a poctivě. Úkolem státu je kontrolovat 
a řídit dodržování lidských práv v hospodářské oblasti. Prvořadou odpovědnost v této oblasti 
však nenese stát, nýbrž jednotlivé skupiny a sdružení, na které se společnost dělí.
 LIDÉ ODPOVĚDNÍ ZA VEDENÍ PODNIKŮ mají vůči společnosti hospodářskou a eko-
logickou odpovědnost za své jednání. Jsou povinni přihlížet k dobru osob, a ne pouze ke zvy-
šování zisků (i když jsou nutné, protože umožňují uskutečňovat investice, které zabezpečují 
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budoucnost podniků a zaměstnanost).
 PŘÍSTUP K PRÁCI a k povolání musí být otevřen pro všechny, bez nespravedlivé diskri-
minace: mužům i ženám, zdravým i tělesně postiženým, vlastním občanům i přistěhovalcům. 
Společnost má podle okolností pomáhat občanům nacházet práci a zaměstnání.
 SPRAVEDLIVÁ MZDA je oprávněný plod práce. Upírat ji nebo zadržovat může být ve-
likou nespravedlností. Při stanovení přiměřené odměny se mají brat v úvahu jak potřeby, tak 
výkon každého jednotlivce. Práce má být odměňována tak, aby jednotlivci a jejich rodiny 
mohli vést slušný život po stránce hmotné, společenské, kulturní a duchovní, s přihlédnu-
tím k úkolům a k výkonnosti každého pracujícího i ke stavu podniku a k obecnému blahu. 
K mravnímu ospravedlnění výše mzdy nestačí pouhá dohoda stran.
 STÁVKA je oprávněná, když se jeví jako nevyhnutelný nebo víceméně nezbytný prostře-
dek k dosažení přiměřeného užitku. Stává se mravně nepřijatelnou, je-li doprovázena násil-
nostmi nebo vytýčí-li se při ní cíle, které nesouvisejí přímo s pracovními podmínkami nebo 
odporují obecnému blahu.
 Je nespravedlivé neplatit ústavům sociálního pojištění PŘÍSPĚVKY stanovené pravoplat-
nou autoritou. Být bez práce kvůli NEZAMĚSTNANOSTI je pro toho, kdo je tím postižen, 
téměř vždy urážkou jeho důstojnosti a ohrožením životní rovnováhy. Kromě škody, kterou je 
osobně postižen, z toho vyplývají četná nebezpečí pro jeho rodinu.  P. Antonín Pospíšil

11. K ŽIVOTU KŘESŤANA PATŘÍ I SPORT A ZÁBAVA
 Pier Giorgio měl v očích radost ze života. Vždyť Bůh nás nechce 
vidět zarmoucené, utrápené starostmi. Mnoho lidí si myslí, že zbožný 
je ten, kdo se stále jen modlí, rozjímá, je zavřený v kostele a s druhými 
mluví výhradně o Pánu Bohu. Pier Giorgio byl velmi zbožný. Všech-
no, co dělal, dělal s Bohem. Ale žil nejen v kostele. Dokázal se také ra-
dovat z obyčejných věcí a možností, které život nabízel. Rád chodil se 
svými přáteli plavat. Na pláži se rád opaloval. Bavilo ho pro své přá-
tele vymýšlet nové hry a zábavu. Měl rád všechno krásné, co nabízel 
život: přátele, přírodu, umění, sport.
 Silně a vážně se zamiloval. Chtěl se oženit, ale jeho rodiče ne-
souhlasili. Když viděl, že sňatek by znamenal trvalé napětí v rodině, 
s dívkou se rozešel. Ztrátu nesl velmi těžce a bolestně, život mu však 
nezhořkl. Svou bolest odevzdal Bohu. Bavila ho jízda na koni, pádil 
na koni krajem celé desítky kilometrů. Často si brával do sedla děti 
a proháněl se s nimi po venkově. Občas si dopřával malou radost: 
byl mírným kuřákem doutníků. Další jeho velkou radostí byly hory. 
Uměl lézt po laně. Viset na laně mezi nebem a zemí pro něj býval je-
den z nejsilnějších zážitků. I toto všechno nabízí život s Bohem. Věděl, 
že všechno krásné člověka, který nesetrvává v hříchu, k Bohu přivádí, nikoliv odvádí.
 Většina lidí z jeho okolí se domnívala, že se chce stát knězem. Jemu byl bližší život oby-
čejného člověka – laika. Měl spoustu přátel. Nikdy se nepovažoval za spisovatele, ale záleželo 
mu na tom, aby si našel čas na psaní dopisů, zvlášť svým přátelům.

Bůh nás chce vidět šťastné. Když si hrajeme, sportujeme, bavíme se, neznamená to, že jsme na 
Pána Boha zapomněli. Nemusíme se zříkat toho krásného, co nám život nabízí: sportu, her, poby-
tu v přírodě, setkání s přáteli... I tak můžeme být zbožní. Být zbožný znamená být s Bohem. A to 
můžeme i v přírodě, na koupališti, na hřišti... Máme žít s vědomím, že Bůh je s námi, miluje nás 
na každém kroku.
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 9/2010

ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ…
SPOLČO MLÁDEŽE V ZÁBŘEZE. V pátek 24. září 2010 jsme se sešli na faře v Zábře-
ze na prvním setkání mládeže v letošním školním roce. Pravidelně se budeme scházet 
jednou za čtrnáct dní v pátek. Po mši svaté a adoraci v kostele jsme se přesunuli na faru. 
Začali jsme modlitbou a přečetli jsme si úryvek z Bible, o kterém jsme dále rozjímali a 
pracovali s ním. Zazpívali jsme si píseň a zahráli hry. Zavítali mezi nás také otcové Fran-
tišek Dostál a Radek Maláč. 
 Každý člověk a zvláště mladý by měl patřit do nějakého společenství, kde se bude cí-
tit ,,jako doma“. Proto Tě srdečně zveme mezi nás, kde si budeme povídat, zpívat, modlit 
se, číst z Bible, hrát a dělat věci, které nás baví. Můžeš zde najít i super kamarády. Dveře 
fary jsou otevřené pro všechny, kdo chtějí přijít mezi nás. Těší se na Tebe mládež z růz-
ných koutů našeho děkanátu (nejen ze zábřežské farnosti). (Petr B.)

PŘIPRAVOVANÉ AKCE…
CÍRKEVNÍ SILVESTR – 27. 11. 2010. Církevní rok se nám 
chýlí ke konci a přibližuje se čas, kdy bychom tento konec měli 
řádně oslavit. Proto Vás všechny srdečně zveme na tradiční Cír-
kevní silvestr! Uskuteční se v sobotu 27.11.2010 v Rovensku 
a bude inspirován životem a divadelními hrami slavného čes-
kého génia Járy Cimrmana. Začneme v 19.00 mší svatou za zdar 
celosvětového setkání mládeže v Madridu, po níž se přesuneme 
do rovenské orlovny. Zde bude pokračovat program plný her 
a hudby, ve kterém nebude chybět ani tombola se spoustou lá-
kavých cen. Do dalšího roku vstoupíme společnou modlitbou 
a samozřejmě symbolickým přípitkem.
 A co s sebou? Postačí 50 Kč na vstupné, buchta (ta nejlepší 
bude na závěr večera oceněna) a pokud budete chtít přespat, tak i spacák a karimatku. 
  Na všechny se těší zábřežští animátoři!

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY. 3. - 5. 12. 2010 na Přístavu
„Byly jen jedny Vánoce – všechny další jsou výročí.“ (J. W. Cameron)
 Těšíte se na Vánoce? Na prázdniny, na cukroví, na spoustu dárků... Těšíte se ale i na-
rození Pána Ježíše? Pojďme se společně připravit na Jeho příchod. Prosme o čistá, tichá 
a pokorná srdce, jaké měla Maria, aby i v nás se mohl zrodit živý Kristus. Cena pro stu-
denty je 300 Kč, pro pracující 400 Kč. Na akci se přihlašujte nejpozději 5 dní předem na 
adrese pristav@centrum.cz

10. - 12. 12. 2010 NA ARŠE. Na akci se přihlašujte nej-
později 7 dní předem. Cena pro studenty je 250  Kč, 
pro pracující 300 Kč. Kontakty: archa.rajnochovice@
centrum.cz
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CO JSTE MOŽNÁ NESLYŠELI O APOŠTOLSKÉ CÍRKVI…
 Jak určitě víte, mezi křesťanské církve patří mimo jiné i církev apoš-
tolská. Založena byla roku 1977 a státem povolena v roce 1989. V tomto 
čísle jsme pro Vás připravili rozhovor s jedním z jejích členů, sedmnác-
tiletým Petrem. Seznamuje nás v něm s životem v církvi i se svými ná-
zory na různá témata.
1. Ty jsi z Apoštolské církve, která patří mezi evangelické církve. Jsi 
tedy apoštolát, nebo evangelík?
 Já osobně se neoznačuji ani jedním z těchto pojmů, říkám o sobě, že 
jsem křesťan.
2.  Svátost křtu u vás mohou přijímat až větší děti nebo dospělí. Proč? Začíná při-
jetí do církve až křtem?
 Křest je podle Bible znamením toho, že se člověk rozhodl jít za Ježíšem, takovým 
možná formálním stvrzením obrácení. Z toho logicky vyplývá, že malé děti rozhodně 
křtít nemůžeme, protože ty se pro Ježíše nemohou samostatně rozhodnout. A tohle roz-
hodnutí za ně nikdo jiný udělat nemůže. Proto křtíme až starší. A pokud jde o přijetí 
do církve, tak to je samostatný akt, při kterém je však jako jedna z podmínek dán křest. 
Mám na mysli formální vstoupení do církve.
3. Považuješ Písmo Svaté za jedinou věroučnou základnu. Jaký máš důkaz, že ty 
ostatní nejsou správné a Písmo ano?
 O tom žádný hmatatelný důkaz nemám, ale... Začněme od Bible. Dá se říci, že jiný 
důkaz, nežli svoji víru v její stoprocentní pravost nemám, nepočítám-li archeologii 
a pár dalších takových věcí, které její části - avšak ne všechny - potvrzují. A pokud jde 
o ostatní materiály, tak je nepovažuji za správné už jen z toho důvodu, že minimálně 
v několika věcech si s Biblí naprosto protiřečí. A já věřím Bibli.
4. Vyznáváte, že Ježíš Kristus byl počat z Ducha Svatého a narodil se z Panny Ma-
rie. Proč tedy neuznáváte Marii jako Svatou?
 Protože k tomu není důvod. Marie byla, jak sama řekla, Boží služebnice. Stejně jako 
tisíce dalších lidí ve Starém zákoně, v Novém, po něm a i dnes. Máme snad jako svatého 
uctívat každého z nich? Bůh si ji použil k velké věci, to ano, ale to z ní stále nedělá ni-
koho víc, než člověka a Božího služebníka. A proto není a nemůže být svatá, jako žádný 
jiný člověk kromě Ježíše.
5. Myslíš si, že je rozdíl mezi věřícím a nevěřícím mladým člověkem?
 Určitě. Ještě jsem tedy zapomněl na to, že ten věřící musí být křesťan, aby to bylo 
samozřejmé, ale jinak bych chtěl říct asi tohle: Na křesťanovi by mělo být vidět, že ná-
sleduje Ježíše, měl by odrážet jako zrcadlo Ježíšovu lásku a vůbec celého Ježíše do svého 
okolí. Každý by to na něm měl poznat. A je úplně jedno, jestli je starý nebo mladý.
6. Riskoval bys svůj život pro Ježíše?
 No... Na takovouhle otázku se odpovídá velmi těžce, když člověk v takové situaci, 
kdy by něco podobného měl udělat, není a nikdy nebyl... Nedovedu si to pořádně před-
stavit. Ale i přes to si jsem celkem jistý, že bych to dokázal. A myslím si, že by to bylo 
mnohem jednodušší rozhodnutí, než některá jiná. Jeden moudrý muž řekl, že na cestě 
za Bohem musí člověk sám sobě umírat každý den znovu a znovu, a já s ním souhlasím. 
A proto si myslím, že bych to udělal.  (zpracovala Míša F.)
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM.
 Motto: „Pouze život, který žijeme pro ostatní, má smysl.“ A. Einstein
 Charita založila Dobrovolnické centrum v roce 2006. Jde spíše o formální 
datum profesionalizace této oblasti, protože dobrovolníci jsou podstatnou sou-
částí činnosti již od prvopočátku její novodobé historie. Charita byla v roce 1991 
založena díky intenzivní činnosti a angažovanosti několika aktivních lidí, kteří 
se znovuobnovení charitativní práce na Zábřežsku věnovali s nadšením, elánem a bez nároku 
na odměnu. Díky jejich poctivé a nelehké práci má dnes Charita slušné zázemí pro svoji práci. 
Postupem času jsme realizovali desítky projektů (levné oděvy, Krámek, web), jejichž činnost 
byla převážně závislá na dobrovolných spolupracovnících. Z některých se postupem času sta-
li zaměstnanci, z části dřívějších zaměstnanců naopak dobrovolníci. 
 Dobrovolnické centrum naplňuje přání zřizovatele (otce arcibiskupa Jana) – otevřeně 
spolupracovat na charitním díle s lidmi dobré vůle. Jeho úkolem je vytvořit prostor pro prak-
tické a aktivní zapojení do charitního díla jak pro křesťany, kteří si uvědomují, že víra ožívá 
teprve konkrétními činy, tak i pro další lidi dobré vůle, kteří cítí potřebu konat dobré skutky. 
Dobrovolníky se stávají obyčejní a přesto nevšední lidé. Jejich neobyčejnost spočívá v tom, že 
se svobodně rozhodli věnovat část svého času a energie tomu, aby byli užiteční společnosti, 
ve které žijí. Dobrovolník v našem pojetí je každý, kdo ze své vůle, ve svém volném čase a bez 
nároku na odměnu věnuje svůj um a energii ve prospěch jiných lidí prostřednictvím zábřež-
ské Charity (např. starých či nemocných). Dobrovolník je člověk s vyvinutým citem pro po-
třeby svého okolí. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí 
něco, co může nabídnout druhým. Dobrovolnické centrum tyto lidi vyhledává, stará se o je-
jich potřeby, vytváří podmínky pro to, aby mohli být organizaci užiteční a sami měli z práce 
dobrý pocit a radost. Kromě využití dobrovolníků přímo v činnosti naší Charity, pracuje cen-
trum aktuálně na tom, aby bylo možné je vysílat i do nemocnic či domovů s pečovatelskou 
službou.
 Činnost dobrovolníků startuje počátkem nového roku již Tradiční tříkrálovou sbírkou, 
kdy do ulic vychází koledovat (evangelizovat) pod hlavičkou naší Charity více než 1200 lidí. 
Pokud byste i vy chtěli pomoci s tou příští, kterou právě chystáme, stačí málo - kontaktovat 
naši tříkrálovou asistentku (M. Kobzová, tel. 736 509 431).
 V minulém roce jsme započali, a u Ministerstva vnitra akreditovali, nový projekt “Dobro-
volnictví nezaměstnaných“. V tomto programu je zaregistrováno 316 osob většinou v hmotné 
nouzi, které si chtějí odpracováním 20-30 dobrovolnických hodin zachovat výši příspěvku na 
živobytí na úrovni životního minima či si jej případně zvýšit. Za prvních osm měsíců toho-
to roku odpracovali celkem 34.627 hodin ve prospěch obcí, farností, neziskových organizací, 
Katolického domu a dalších spolků či sdružení. Přímo v Charitě Zábřeh je trvale využito 48-
50 dobrovolníků, z toho asi polovina přímo na práci v jednotlivých střediscích. Vypomáhají 
technickému úseku při různých úklidových a údržbářských pracích, údržbě zeleně a udržují 
v čistotě i služební automobily. Dále jsou zapojeni se stálým zaměstnancem do rozvozu obě-
dů, mytí termoportů a na střediscích pomáhají osobním asistentům s denním programem 
a přímou péčí o uživatele v těchto službách. 
 V Katolickém domě pomáhají při různých kulturních akcích např. organizaci plesů, se-
tkání či přednášek. V průběhu roku se zapojují do úklidu v kostele včetně Farního muzea, ná-
razových pracích při různých opravách kaplí, udržují zeleň kolem Šubrtové kapličky a pořá-
dek kolem farního kostela. Na Humanitárních sbírkách, které dvakrát do roka pořádá Charita 
Zábřeh pro Diakonii Broumov ve spolupráci s Městy Zábřeh a Mohelnice, tito dobrovolníci 
zajišťují výběr a nakládku ošacení i bezproblémový průběh celé akce.
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Nový projekt s názvem „Vršky pomá-
hají“, který nastartoval od měsíce září, 
spojuje prvky sociální pomoci a eko-
logického chování. Projekt spočívá ve 
sběru vršků z PET lahví, které jsou 
jako surovina velmi hodnotné a které 
se následně znovu zpracovávají v od-
padovém hospodářství. Naši dobro-
volníci pomáhají vršky sbírat a tří-
dit v malé dílně, kde mohou pracovat 
i v zimních měsících. Sběrná místa 
jsou v budově Charity a v kostele sv. 
Bartoloměje. Do budoucna chceme 
tuto aktivitu rozšířit do dalších far-
ností, institucí a obchodů.
 Dobrovolnické centrum má také dlouhodobě dobrou spolupráci s místním call centrem 
ČEZu, kdy každoročně 6 zaměstnanců v rámci fi remní akce „Čas pro dobrou věc“, odpracuje 
jeden den bezplatně na různých činnostech, které právě potřebujeme.
 V průběhu roku nabízíme v Ledňáčku (kde prodej zajišťuje také dobrovolnice) k prodeji 
různé proutěné výrobky. Toto zboží plete a každoročně věnuje Charitě dobrovolník – senior, 
se kterým spolupracujeme už několik roků. Nemalý výtěžek potom na jeho konkrétní přání 
odesíláme na různé charitativní účely.
 Letos jsme navázali spolupráci také s Řádem sv. Huberta. Stali jsem se výhradním distri-
butorem Svatohubertského mešního vína z arcibiskupských sklepů v Kroměříži. Celá zakázka 
těchto vín směřuje na dílnu Dobrovolnického centra, kde prochází rukama našich dobrovol-
níků, kteří lepí na láhve etikety. Víno lze následně zakoupit v prodejně Ledňáček, na recep-
ci Charity a na akcích pořádaných řádem sv. Huberta po celé republice. I Vy můžete ochut-
nat Cuvée červené, směs Cabernetu Moravia a Modrého Portugalu, které Vám jistě zpříjemní 
chvíle všední i sváteční.
 Dobrovolníci mají svou nezastupitelnou roli v prohloubení a rozšíření činností v našich 
službách. Například na Oáze (centrum denních služeb pro lidi s mentálním postižením a psy-
chickým onemocněním) vedou kurz práce se dřevem, kroužek dramaterapie či výuku práce 
s výpočetní technikou. Dobrovolníci pravidelně pomáhají také starším lidem z farností – za-
jištění svozů na bohoslužby, odklízení sněhu od domu v zimních měsících.
 Hodně pro nás znamenají také dobrovolnice – seniorky. I když jejich pomoci v dnešní 
době využíváme již méně, jejich práce, která spočívá v přípravě tisíce balíčků pro děti na svá-
tek sv. Mikuláše, si zaslouží obdiv.
 Dobrovolnictví u nás posouvá věci rychleji kupředu a šetří peníze. Dobrovolník je člo-
věk, který ze své svobodné vůle rozhodne věnovat svůj čas, znalosti a zkušenosti potřebným 
lidem nebo činnostem konaným ve veřejném zájmu bez nároku na odměnu. Jsou to nadšené, 
ochotné a tvořivé ruce, které pomáhají dělat svět lepším. Mohou to být právě třeba i ty Vaše 
ruce.
Dobrovolnické centrum Charity Zábřeh, vedoucí: Ludmila Macáková; adresa: Žižkova 
17, 789 01 Zábřeh kontakt. telefon: 736 529 295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz 
 Rád bych touto cestou upřímně poděkoval za poctivou a užitečnou práci všem lidem, kteří 
se zapojují do naší dobrovolnické služby. Věřím, že Vaše důležitá pomoc neupadne v zapomnění 
a přičte se Vám k dobrému.                    Jiří Karger
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ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 7. listopadu: Červená Voda 2074; Písařov 601; Moravský Karlov 960; 
Jakubovice 1156. Dary: Na Haiti – Červená Voda 738, Moravský Karlov 348 Kč.                 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 7. listopadu: Mohelnice 4.433; Úsov 890; Studená Loučka 310 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 7. listopadu: Štíty 2.720; Cotkytle 770; Horní Stu-
dénky 1.500 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 listopa-
du v neděli 14.11. Od 14 hod. bude adorace a možnost přijetí svátos-
ti smíření. Svátostné požehnání ve 14.30 hod.  P. Stanislav Suchánek 

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

V neděli 21. listopadu bude mimořádná sbírka: v Postřelmově na faru (minule 
6.622 Kč), v Chromči na kostel (minule 3.080 Kč). 
Na misie se vybralo: Postřelmov 5.209 Kč, Chromeč 2.760 Kč, Sudkov 1.390 Kč, Lesnice 
4.345 Kč, Dlouhomilov 617 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

  V sobotu 20. listopadu se uskuteční každoroční pouť za obnovu rodin, ke které nás 
zve nás arcibiskup do Olomouce. Prosím, přihlaste se v kostelích na připravené papíry. 

  Ve středu 17. listopadu bude biblická hodina v 19.00 hodin v Postřelmově na faře.
P. Vladimír Jahn 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 7. listopadu: Lubník 570; Tatenice 1.280; Hoš-
tejn 950; Kosov 970 Kč.  Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

  ZMĚNA MŠÍ SVATÝCH. Na Koruně nebude mše svatá 
v sobotu 20. 11. ale v neděli 21. 11. ve 13.30 hod. 

VÍKENDOVÉ DUCHOVNÍ ZTIŠENÍ PRO MLÁDEŽ V TA-
TENICI. Již tradiční víkendové zamyšlení se nad sebou a vzta-
hem k Bohu proběhne od pátku 3. do neděle 5. prosince. Při-
hlásit se je možné u Jitky Veiglerové ml. na tel.775 339 868 či 
mailem:  jitka.meda@seznam.cz Cena za pobyt a stravu 200 Kč. 
KAPACITA OMEZENA.  P. Jaroslav Přibyl
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LOŠTICKO    LOŠTICKO    LOŠTICKO

VNÍMÁ KŘESŤAN ZNAMENÍ ČASŮ? Když pominuly 
hrůzy 11. září 2001 v USA, newyorský starosta Rodolph 
Giulliani prohlásil před 30 000 účastníky vzpomínkové 
slavnosti na Yankee stadionu, že pokládá pohled na bu-
dovu kostela sv. Pavla, která stojí bez porušení a klidně 
uprostřed trosek za zázrak. V kostele, který stojí v blízkos-
ti již neexistujících „dvojčat“, nebylo porušeno ani jedno 
okno. Uvnitř kostela se nachází nejstarší olejomalba na 
světě, zobrazující i znak USA a klekátko George Washing-
tona (+ 1799), 1. prezidenta Spojených států a mnoho dalších náhrobků a nápisů z dob 
USA. Kostel zůstal stát jako znamení naděje a metafora dobra. Kolika lidem to v dnešní 
době dojde? Je to pro nás jasné znamení naděje. Je to těžiště dobra a pravdy, která je pouze 
v Bohu. Zůstaňme věrní své víře a Bohu a pak se nemusíme obávat dnů příštích, ať se děje 
cokoliv!   S přáním pokoje, dobra a důvěry v Pána. P. Pavel Kavec, CM

  

JIŽ POTŘETÍ CHYSTÁME VÁNOČNÍ DÁRKY PRO UKRAJINSKÉ DĚTI!
 Rok se s rokem sešel a Charita Zábřeh opakuje mate-
riální sbírku pro chudé děti na Ukrajině. S blížícími se Vá-
nocemi připravujeme balíčky s praktickými věcmi i hrač-
kami pro vytipované děti z chudých poměrů, které by se 
jinak dárku nedočkaly. Obdarování je adresné, zájemce si 
vybere jedno konkrétní dítě, zablokuje si jej komunikací 
se zábřežskou Charitou a připraví pro něj vánoční balíček 
v hodnotě kolem 1.000 korun –(plus minus 100 Kč).  Ba-
líček pak do pátku 10. prosince 2010 doručí na recepci zá-
břežské Charity, která následně skrze Arcidiecézní charitu 
Olomouc (www.acho.charita.cz ) zprostředkuje jeho do-
pravu i předání dítěti. Charita Zábřeh má letos k dispozici 
46 dětí, 27 chlapců a 19 dívek. Nejmladší Dianě Suchinske 
je pouze 6 měsíců, nejstarším chlapcům žijícím v komuni-
tě Miles Jesu v Bortnikách zase 17 let. Jedná se ponejvíce o 
osiřelé děti, které rodiče vůbec nemají, nebo se jich rodiče 
zřekli. V případě Vašeho zájmu najdete seznam dětí včet-
ně podrobností o věku, velikosti a pod. na http://www.zabreh.caritas.cz/ukrajina, v případě, 
že nemáte přístup na internet, můžete kontaktovat Martina Damborského (tel. 736 509 477, 
email: info@charitazabreh.cz). Děkujeme Vám všem, kteří jste v minulých dvou letech děti 
podporovali a pomohli jim překrýt těžké období jejich odloučení od rodiny i materiální nou-
zi. Pokud byste potřebovali pomoci s ruštinou, můžete se obrátit na pracovnici charity paní 
Irenu Šinclovou, email: isinclova@seznam.cz. 
 Děkujeme, že pomáháte potřebným prostřednictvím zábřežské Charity. Jiří Karger, ředitel 

Pro zaměstnance chráněné dílny Palonín aktuálně hledáme použitou mikrovlnou trou-
bu. Pokud Vám doma jedna navíc „zavazí“ a můžete ji postrádat (stačí i menší se základními 
funkcemi), prosím nabídněte nám ji (Tomáš Hampl - tel. 736 509 434). Děkujeme.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 7. LISTOPADU: Zábřeh 10.650; Jedlí 2.300; Svébohov 1.650; Klášterec 
1.770; Zvole 4.150 Kč. DARY – Zábřeh na Haiti 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
TUTO NEDĚLI JE SBÍRKA NA CHARITU

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 nedo-
pusť, aby v našich rodinách byla ohrožena víra a spása dětí.“

ODJEZD AUTOBUSU ZE ZÁBŘEHU – VALOVÁ na pouť do Olomoucké katedrály 
bude ve 14 hod. Nahlaste se paní L. Korgerové osobně nebo na tel. 583 414 512, nebo ve 
farní kanceláři paní H. Lexmanové tel. 583 414 531, 731 626 509.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM PANA MAJSTRŠÍNA. Připadá nám, že téměř od-
jakživa je správcem a strážcem zábřežského chrámu pan Jindřich Majs-
tršín. V Zábřeze a v okolí se jeho jméno stalo dokonce synonymem pro 
kostelníky. 
21. listopadu oslaví pan Majstršín neuvěřitelné 88. narozeniny a s pevnou 
vytrvalostí kostelničí v Zábřeze už od roku 1944, to je víc než 60 let. 
V pondělí 22. listopadu, na svátek sv. Cecilie, mu budeme děkovat a modlit 
se za něj a s ním při mši svaté v 16.30 hod., kterou přijede celebrovat vzác-
ný host, P. Prof. Petr Piťha. P. František Eliáš

AUTORSKÉ ČTENÍ. Po slavnosti se odebereme do Katolického domu, kde od 18 hod. 
bude „autorské čtení“ z nové knihy pana profesora Petra Piťhy „Plody 
zla“. O přestávce následuje autogramiáda a na závěr bude pan profesor 
pokračovat čtením ze své další knihy „Tatínkovy pohádky“. Setkání zašti-
ťuje Spolek Metoděj Zábřeh a místní pobočka Moravsko-slezské křesťan-
ské akademie.  P. František Eliáš 

BLAHOPŘÁNÍ. Dne 14. listopadu oslaví naše maminka, 
paní Anna Floriánová, krásné životní jubileum 90 let. 
Hodně zdraví, lásky, spokojenosti v kruhu rodiny, Boží požehnání do dalších 
let jí ze srdce přejí synové a dcery s rodinami i farní společenství Zábřeh. 

Ohlášky
V sobotu 20. listopadu v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

přijmou svátost manželství
Miroslav Študent a Jana Burešová 


