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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 23 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.
1: Iz 25,6-10a
2: Flp 4,12-14.19-20
Ev: Mt 22,1-14
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Hospodin je můj pastýř,
nic nepostrádám,
dává mi prodlévat
na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám,
kde si mohu odpočinout,
občerstvuje mou duši.
Vede mě po správných cestách
pro svoje jméno.

Žalm 23

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
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JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM
KOSTELE V ZÁBŘEZE.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Středa 12. října sv. Radima, biskupa
Pátek 14. října sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Sobota 15. října Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky
církve
Podle legendy Terezie, planoucí velkou láskou k Dítěti Ježíši, získala
od jistého mnicha sošku Jezulátka; mnichovi se Ježíšek zázračně ukázal a on na základě jeho podoby sošku vymodeloval. Tuto sošku pak
měla Terezie darovat své přítelkyni, jejíž dcera se chystala na cestu
do Prahy. Soška, známá jako Pražské Jezulátko, je nyní vystavena
v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze.

HODY

Hody v Drozdově budeme slavit tuto neděli 9. října. Hodová mše svatá bude slavena
v 7.30 hodin.
	Ve Vyšehoří oslavíme v neděli 9. října hody při slavnostní mši svaté v 9 hod., kterou
bude celebrovat P. Bohuslav Směšný.
V Jedlí pak bude slavena hodová mše svatá v neděli 16. října v 9 hod. Sbírka bude určena na opravy interiéru farního kostela.
Ve Zvoli bude hodová neděle spojena s žehnáním zrestaurovaného
historického kříže a průvodem do farního kostela. O hodové neděli
16. října v 9.30 hod. se sejdeme u nově zrestaurovaného kříže na prostranství před zdravotním střediskem ve Zvoli. Slavnost začne koncertem smíšeného pěveckého sboru. V 10 hod. promluví u kříže starosta obce Ing. Josef Najman, který také vysvětlí, proč byl zrestaurovaný kříž umístěn právě na toto místo. Poté bude kříž slavnostně požehnán. Pak se odebereme ke slavnostní mši svaté do farního kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie.
P. František Eliáš
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve
středu 12. října ke společné schůzi děkanátní rady. Mši svatou v 9.40
hod. bude celebrovat spolu s kněžími děkanátu generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík.
P. František Eliáš
KATECHETÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 13. října od 19.30 hod.
		
P. František Dostál

KURZ MLUVENÉHO SLOVA PRO DĚKANÁT ZÁBŘEH

Kurz zahájíme v pátek 14. října v 18 hod. v Katolickém domě
přednáškou Mons. Josefa Hrdličky o duchovním rozměru lektorské služby.
Tento kurz je důležitý především pro ty, kteří jménem farního společenství přednášejí Boží slovo při liturgii v chrámu, ale
i pro ty, kteří se chtějí vyvarovat chyb při veřejném projevu.
P. František Eliáš, děkan
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MODLITBY MATEK. Maminky a babičky (ale nejen je), zveme ke společnému slavení mše svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Všem dětem a mladým lidem budeme opět společně vyprošovat Boží požehnání,
ochranu a pomoc.
	Mše svatá bude sloužena P. Lvem Eliášem v úterý 11. 10. 2011 v 17.00
hod. Předcházet jí bude v 16.00 hod. adorace a od 16.30 hod. modlitba
růžence.
Chceme upozornit ty z Vás, které se scházíte v jednotlivých skupinkách MM, nebo které o založení modlitební skupiny teprve uvažujete na možnost zúčastnit se Celostátní konference Hnutí Modliteb matek v Brně-Žabovřeskách ve dnech 21. - 23. 10. 2011. Více informací
o programu spolu s přihláškou na konferenci získáte na adrese: hnuti-mm@email.cz
Připojte se k nám a společně načerpejme novou inspiraci a povzbuzení k modlitbě.
za MM Lenka Hamplová, 731 626 506
MANŽELSKÉ VEČERY 2011 – VOLNÁ MÍSTA. Srdečně zveme
manželské páry na cyklus Manželské večery, určený pro všechny
kteří chtějí pracovat na zkvalitnění a prohloubení svého vztahu. Pokud ještě váháte, využijte této příležitosti, protože MV se v příštím
roce nebudou konat.Náplní osmi setkání je večeře při svíčkách, promluva na vybrané téma (základy vztahu, komunikace, konflikty, odpuštění aj.). Po promluvě mají manželé příležitost si hlouběji popovídat o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas (s využitím příručky).
Večery budou probíhat od 17. října ve společenské místnosti Charity Zábřeh, vždy od 19.00
do 21.30. Přihlášky a bližší informace na tel. 737 517 102 (manželé Sikorovi), na mailu rodinazabreh@gmail.com nebo na webu www.rodinazabreh.webnode.cz.
VEČEŘADLO. Od příští soboty, to je od 15. října, bude „večeřadlo“ v kostele sv. Bartoloměje
v Zábřeze začínat už v 17 hod.
Jitka Karešová
EVA HENYCHOVÁ V  KATOLICKÉM DOMĚ. V úterý 25. 10. se
při autorském recitálu v Katolickém domě představí Eva Henychová - zpěvačka a kytaristka, která oslovuje publikum všeho věku, ale
především lidi přemýšlivé, tázající se a hledající. Do podvědomí široké veřejnosti se zapsala jednou z hlavních rolí v seriálu „My holky
z městečka“. Absolutoriem na Konzervatoři Jaroslava Ježka ve třídě
Milana Tesaře se pak započala její profesionální umělecká kariéra.
Do Zábřeha se vrací po několikaleté přestávce a publiku představí
především písně ze svého nejnovějšího alba SINAJ. Začátek koncertu
v 18. hodin, vstupné 60 Kč.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
OLOMOUC 14. – 16. 10.2011. DNY DŮVĚRY, kterých se pravidelně účastní také bratři z komunity Taizé, jsou součástí tzv. Pouti důvěry na Zemi. Letos si bratr Wojtek z komunity Taizé,
který je koordinátorem aktivit pro Českou republiku, vybral za místo konání Olomouc.
Od pátku do neděle se všichni účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními
zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu. Více informací o setkání i kontaktní
údaje pro přihlášení lze najít na samostatných webových stránkách www.dnyduvery.cz.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - VŠEOBECNOST CÍRKVE

S odkazem Mat 22,1-14 a KKC 839-856
Církev je společenství lidí, kteří svůj život založili na osobním vztahu k Ježíši Kristu a jeho evangeliu. Nekřesťané, kteří ještě
nepřijali evangelium, jsou přesto různými způsoby součástí Božího lidu. Mezi ně patří na prvém místě HEBREJSKÝ LID, národ
židovský, Izrael. Oni jsou první, kteří poznali jméno Hospodina,
našeho Boha a kteří stále slíbeného Mesiáše očekávají. Právě Izraelité byli vyvoleni Bohem jako národ, prostřednictvím kterého
vstoupí Bůh do dějin a skrze tento národ osloví lidstvo. Bůh uzavřel s židy věčnou smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází Kristus
(Řím 9,3-5). Dary a přednosti tohoto národa jsou neodvolatelné, protože když Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné (Řím 11,25).
Vztahy církve k MUSLIMŮM. Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy
a klaní se jako my jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit. (Není
to však Bůh Trojjedinný).
Pouto Církve s NEKŘESŤANSKÝM NÁBOŽENSTVÍM.
Všechny národy tvoří jedno společenství, mají jeden původ, protože Bůh dal všemu
lidstvu přebývat na celém povrchu země. Mají také jeden poslední cíl, Boha! Jeho prozřetelnost, projevy jeho dobroty a spasitelné úmysly se vztahují na všechny lidi, dokud
vyvolení nebudou sjednoceni v Nebeském Jeruzalémě.
Církev uznává, že i když je v jiných náboženstvích hledání pravdy v mlhavých stopách a obrazech neznámého, ale blízkého Boha (vždyť všem dává život, a všechno a chce)
je přáním Stvořitele, aby všichni lidé byli spaseni. Proto Církev všechno dobré a pravdivé
považuje za přípravu na evangelia, za dar od Boha, jenž osvěcuje každého člověka, aby
nakonec měl život věčný.
Avšak lidé ve svém náboženském chování mají také své meze a chyby, které v nich
znetvořily Boží obraz. Právě proto, aby shromáždil všechny své děti, rozptýlené a zbloudilé kvůli hříchu, chtěl Otec svolat celé lidstvo v církvi svého Syna. Církev je místo, kde
lidstvo má znovu najít jednotu a spásu. Je lodí, která s napjatými plachtami Pánova kříže,
pod vanutím Ducha svatého, bezpečně pluje v tomto světě. Je Noemovou archou, která
jediná zachraňuje před potopou.
MIMO CÍRKEV NENÍ SPÁSY.
Je-li to formulováno kladně, znamená to, že veškerá spása pochází od Krista-hlavy skrze Církev, která je jeho tělem. Kristus sám výslovným zdůrazněním nutnosti víry
a křtu potvrdil zároveň i nutnost církve, do které vstupují lidé křtem jako branou. Proto
by nemohli být spaseni ti lidé, kteří vědí, že Bůh prostřednictvím Ježíše Krista založil církev jako nezbytnou, a přesto by nechtěli do ní vstoupit, anebo v ní vytrvat. Toto tvrzení
se však nevztahuje na ty, kteří bez vlastní viny neznají Krista a církev, avšak s upřímným
srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit jeho vůlí, jak ji poznávají z hlasu svědomí. Bůh si může cestami, které jsou známy jen jemu přivést lidi k pravdě a spáse. Přesto vsak připadá církvi povinnost a zároveň svaté právo hlásat evangelium
všem lidem.
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MISIE. Církev byla poslána Bohem k národům světa, aby byla všeobecnou svátostí
spásy. Proto se snaží, vedena nejvnitřnějšími požadavky své všeobecnosti a poslušnosti ke svému Zakladateli, hlásat evangelium všem lidem. „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat
všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“
(Mat 28,19 -20),
Misionářský příkaz Pána má svůj původní pramen ve věčné lásce Nejsvětější Trojice. Konečným cílem misie není nic jiného, než aby se lidé podíleli na společenství, které existuje mezi Otcem a Synem, v jejich Duchu lásky. Církev, které byla svěřena pravda
k dosažení věčné spásy, musí jít vstříc touze těchto lidí, proto musí být misionářská.
Jelikož Kristus byl poslán hlásat radostnou zvěst chudým, proto musí církev jít stejnou cestou jako šel Kristus, totiž cestou chudoby, poslušnosti, služby a sebeobětování až
k smrti, nad kterou Pán zvítězil svým zmrtvýchvstáním... Tak se stává krev mučedníků
semenem nových křesťanů. Církev skrze své vlastní poslání jde spolu s celým lidstvem.
Sdílí s ním týž pozemský osud a je jakoby kvasem a duší lidské společnosti, kterou má
v Kristu obnovit a přetvořit v Boží rodinu. Misionářské úsilí však vyžaduje trpělivost.
Církevní misie však vyžaduje úsilí o jednotu křesťanů v jedné víře a v jedné Kristově církvi. Rozdělení křesťanů je pohoršením světu a brání uskutečnění Kristova odkazu.
Misionářská činnost však zahrnuje ohleduplný dialog s těmi, kteří ještě nepřijímají evangelium. Jestliže Kristovi učedníci hlásají radostnou zvěst těm, kteří ji neznají, je to kvůli
tomu, aby upevňovali, doplňovali a povznášeli pravdu a dobro, které Bůh rozšířil mezi
lidmi a národy, a aby je očišťovali od omylů a zla k Boží slávě, k zahanbení zlého ducha
a k věčnému štěstí člověka.
P. Antonín Pospíšil
ROK KŘTU - LITURGICKÁ VÝCHOVA VĚŘÍCÍCH. Několikrát
byla naznačena úloha společenství věřících při uvádění nově pokřtěných do křesťanského života. Aby toho bylo společenství schopno,
potřebuje samovýchovu ve víře včetně liturgické výchovy. Prostředkem k ní je nejčastěji
katecheze směřující k vědomému přijetí aktivní účasti věřících na slavení liturgie. Tato
aktivní účast je právem a zároveň povinností věřících z moci křtu. Katecheze se zaměřuje na schopnost slavit, na komunikaci mezi Bohem a shromážděním při slavení (dialogická modlitba, porozumění liturgickým znamením) a na „živení“ víry slovem Božím
a slavením svátostí.
Převzato z kalendáře královehradecké diecéze
29. září oslavili Josef a Soňa Mrázkovi z Jedlí
úžasných 55 let společně stráveného života.
Hodně zdraví, lásky, Božího požehnání a spoustu společně
strávených chvil v rodinném kruhu
přejí farníci, společenství živého růžence a celá rodina.
V neděli 9. října se dožívá sedmdesáti roků
pan Ján Karnaj z Jedlí.
V zábřežské farnosti oslaví v měsíci říjnu osmdesáté narozeniny
paní Milada Krobotová a paní Dagmar Braunerová.
Oslavencům děkujeme za jejich službu farnostem a přejeme do dalších let hojnost Božího požehnání a ochranu Matky Boží Panny Marie.
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KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI 6

Ráno, první červencový den, se opět chystáme na cestu do hor v blasti
Duvalu, tentokrát společně s pracovníky Caritas Port au Prince, abychom byli
při prezentaci společného programu na prevenci cholery. Tato nemoc je opravdu velkou pohromou, protože hygienické podmínky místních lidí jsou velmi
špatné. Vysoko v horách mohou často používat jenom dešťovou vodu, kterou
zachytávají ze střech do rezervoárů a nádob. V horku se navíc voda rychle kazí.
Lidé nemají povědomí o bakteriích, nevědí, jak nemocem předcházet a jak dodržovat zásady
při té nejobyčejnější hygieně - mytí rukou. Proto se společně s kolegy z místní Charity zaměřujeme na programy prevence, které přinášejí tolik potřebnou osvětu. Program je velmi účinný a přitom se nejedná o vysoké náklady. Prevence je obecně vždycky nejlepší a nejlevnější
cestou, jak předcházet velkým pohromám, jejichž následné řešení představuje obrovské ztráty
a vždycky mnohonásobně vyšší náklady.
Máme už zkušenosti s cestováním po horách, proto spěcháme, abychom zavčas přijeli.
Záhy ale zjišťujeme, že spěch jsme si mohli odpustit. Jedním z obrovských problémů spolupráce s Haitskými partnery je nedodržování termínů a časů. Pro ně to prostě není tak úplně
podstatné. S nějakou hodinkou nebo půldnem (vždycky navíc) si nedělají starosti. My jsme si
ale starosti dělali, protože jsme chtěli stihnout děti ve škole. Po dvou hodinách nervózního čekání a několika telefonických urgencích se před naší misí zastavila terénní Toyota s pracovníky Charity z hlavního města a vyrazili jsme v závěsu za nimi směrem k horám. Naši kolegové
měli podstatně odolnější auto, snažili se dohnat zpoždění a my jsme nebyli schopni jim stačit.
Proto jsme přesedli do jejich auta a domluvili jsme se s Jamesem, našim řidičem, že přijede
do Duvalu za námi. Už po několika stech metrech jsem měl pocit, že se nejedná o pracovní
cestu, ale hromadnou o sebevraždu. Snažil jsem se držet čehokoliv, nohy jsem zapřel o podlahu, ruce o dveře a palubní desku a snažil jsem se držet hlavu tak, abych se nepraštil – marně.
Ještě, že snídaně byla opravdu skromná, protože nemám rád plýtváním jídlem a opravdu byl
problém ji v sobě udržet. Občas jsem dokonce zavíral oči, když řidič rychlostí až kolem 50 kilometrů jel s troubením přes balvany do zatáčky.
Nechtěl jsem vidět, jak někoho přejedeme. Naštěstí se nic nestalo a přijeli jsme ke škole v Duvalu
dokonce včas. Barva našich obličejů byla taková,
jako bychom chtěli děti cholerou nakazit a ne jim
předvádět program na její prevenci.
Vlastní program ale na mne udělal velmi
dobrý dojem. Pracovníci místní Charity nachystali program přizpůsobený mentalitě a zvyklostem výuky haitských dětí. Nacvičili si představení
a scénky, kde jim hodně realistickým způsobem
předváděli různé situace, kde by se mohli nakazit
a jaké jsou problémy s tím spojené. Situace znázorňovali pomocí barevných obrázků a symbolů
až po simulaci zvracení, průjmů, bolestí a křečí.
Stejně sugestivní formou jim potom předváděli správné návyky a postupy jak se chránit a jak
choleře předcházet. Děti byly do toho „představení“ do značné míry vtaženy a zapojeny. Ať formou
zpěvu písničky o nebezpečí cholery, tak spoluú-
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činkováním. Protože mnoho lidí na její následky zemřelo, mají z ní všichni strach. O to byly
děti vnímavější a pozornější. Osobně považuji tuto formu za velmi účinnou a celý projekt za
úspěšný.
Po skončení jsme nasedli do našeho auta a velmi jsme si považovali našeho řidiče Jamese.
Bylo nejisté počasí a nechtěli jsme uvíznout v horách.
James měl radost z ocenění a pochvaly a zastavil se s námi na zpáteční cestě na pevnosti
Fort Jacques, která byla vybudována nad hlavním městem, aby je i přístav chránila před nepřáteli. Značná část je zachovalá, ale i na ní se podepsal zub času a zemětřesení. Jeden roh
pevnosti se částečně zřítil i s historickými francouzskými a anglickými děly. Zaplatili jsme
si místního průvodce, který nás pustil i dovnitř. Dozvěděli jsme se hodně o pohnuté historii
Haiti a hlavního města.
Na zpáteční cestě do Port au Prince nás zastihl opravdový tropický liják. Po silnicích
i všude jinde tekly proudy vody a přes čelní sklo téměř vůbec nebylo vidět. Začínal jsem se
obávat toho, jaká bude situace, až se dostaneme dolů do hlavního města, kam všechna voda
vlastně stéká. Voda s sebou navíc bere tuny odpadků, hlíny a kamení. Na tyto situace jsou ale
místní asi docela zvyklí a nikdo to nepovažoval za něco mimořádného. Šťastně jsme dojeli
a na oslavu jsme si udělali palačinky – opět připomínka domova. Museli jsme se také připravit na druhý den, na přejezd do epicentra zemětřesení – Leoganu, kde má Charita ČR v současné době největší projekty na pomoc obětem zemětřesení. Václav Keprt, pokračování příště

OHLASY - CHARITA ZÁBŘEH SLAVILA S UŽIVATELI I VEŘEJNOSTÍ

Zábřežská Charita si v minulém týdnu připomněla výročí 20 let od
znovuobnovení své činnosti. Příjemným naladěním na týden oslav byl
benefiční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen, který se uskutečnil v neděli 25.9. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu.
Od pondělí se pak otevřely dveře služeb zvídavým zájemcům. Charitní dům sv. Barbory v Zábřehu navštívili jednotlivci i skupiny dětí
z mateřských a základních škol i studenti škol středních.
Pondělní bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu byla poděkováním zakladatelům, zaměstnancům, dobrovolníkům i dobrodincům za jejich poctivou
práci a zapojení do charitativní pomoci. Došlo k ocenění „zaměstnance roku“, za rozvoj domácí zdravotní péče a přínos pro tuto službu byla nominována staniční sestra Marie Václavská, i na poděkování přítomnému zástupci skupiny zakladatelů – panu Janu Zíkovi, který
krátce vzpomněl na nelehké začátky budování Charity po sametové revoluci.
Novinkou v propagaci charitní práce bylo zřízení putovního stánku, který mohli obyvatelé Zábřehu a Mohelnice v průběhu týdne navštívit na svých náměstích. Stánek nabízel výrobky uživatelů denních center a stacionářů i ukázku z produkce chráněných dílen. Zaměstnanci
Charity informovali návštěvníky o zajišťovaných službách, kolemjdoucí mohli ochutnat sušené ovoce nebo luštěninovou polévku z produkce potravinářského provozu chráněných dílen.
Nejvděčněji kvitované bylo ovšem působení zdravotních sester z projektu domácí péče, které zájemcům na počkání sdělily, jak jsou na tom se svým zdravím. Zdarma ve stánku měřily
(ve zhruba 200 případech) tlak, glykemii, vypočítaly BMI index, zaučovaly v měření krevního
tlaku, předváděly vybavení svých terénních brašen. Nejen zapojení zaměstnanci, návštěvníci,
ale i uživatelé hodnotili tuto novinku Charity velmi pozitivně. Nezanedbatelným přínosem
putovního stánku byl i výtěžek z prodeje – utržená částka 10.490 Kč bude zpětně použita na
nákup materiálu pro střediska a stacionáře.
Jana Skalická, tel. 736 509 431
		
(redakčně zkráceno)
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 9/2011

CO SE PRO VÁS PŘIPRAVUJE?
Poznej sám sebe na Přístavu (28. – 30. 10. 2011)
Kdo jsem? Proč jsem na světě? Co chci? Kam jdu? Co od života očekávám? Jaké je moje životní povolání? Spousta (nejen) mladých lidí si dnes klade tyto otázky. Abychom si ale na ně
mohli odpovědět, musíme znát sami sebe. Zastavme se na chvíli a pojďme zapřemýšlet, jaká
je vlastně naše cesta. Pojďme hledat odpověď v přednáškách, workshopech, hrách, rozhovorech, modlitbě i rozjímání. Víkend patří všem, kdo se nebojí nahlédnout do svého nitra. Cena
pro studenty 300 Kč, pro pracující 400 Kč. Přihlašujte se nejpozději 7 dní předem na adrese
pristav@centrum.cz, nebo na stránkách www.ado.cz/mladez.
Florbalový turnaj (12. 11. 2011)
Pro všechny sportovce, fanoušky, nebo příznivce florbalu chystáme již tradiční florbalový turnaj „O pohár svatého Martina“. Uskuteční se v sobotu 12. listopadu v tělocvičně II. ZŠ Boženy Němcové
v Zábřeze. Týmy ve složení 4+1 (případně náhradníci) nahlašujte se
na e-mailovou adresu stepan.schiffer@tiscali.cz. Pokud nejste členy
žádného týmu a chcete si zahrát, nezoufejte! Přímo na místě je možné vytvořit další týmy zájemců.
Předpokládaný začátek bude v 9.00 hod. Bližší informace se můžete dozvědět v některém
z dalších čísel Farních informací, nebo na našich plakátech. Na vaši účast se těší zábřežští animátoři!

MADRID 2011 V ČÍSLECH…

Ještě měsíc po ukončení Světových dnů mládeže
v Madridu se v rubrikách časopisů a na internetových
stránkách objevují články a hodnocení z uplynulého setkání. Z různých zdrojů se můžeme dozvědět
spousty podrobností a čísel, která člověka mnohdy až
ohromí. Zde vám přinášíme alespoň některé z nich:
 setkání se zúčastnilo 800 biskupů a 14.000 kněží
 bylo zastoupeno 193 zemí světa
 pomáhalo 30.000 dobrovolníků
 plocha letiště Cuatro Vientos měla rozlohu jako
48 fotbalových hřišť a byla zcela zaplněna
 na Cuatro Vientos bylo 4.300 záchodků
 na ušití bohoslužebných rouch se spotřebovalo 10 milionů metrů plátna
 sbor a orchestr tvořilo 300 hudebníků
 z České republiky dorazilo 3.200 poutníků, z toho 779 z olomoucké arcidiecéze
 české poutníky přivezlo 48 autobusů a byli ubytováni na 12 místech po celém Madridu
 setkání stálo zhruba 50 milionů Eur, z toho 31,5 milionu zaplatili sami poutníci
a 16,5 milionu bylo ze sponzorských darů
 událost sledovalo 5 000 akreditovaných novinářů
 Benedikt XVI. byl na SDM v Madridu celkem 79 hodin 		
		
(www.ado.cz/mladez)

8

NĚCO NA ZAMYŠLENÍ…Čas běží.

Život je trocha času, který nám byl dán, abychom se naučili milovat,
a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou. (Abbe Pierre)
Občas nás zarazí, jak ten čas běží: v trávě se ještě válejí ohořelé rachejtle, a už zase slavíme Silvestra; lidé, které člověk znal v kočárku, už
vozí svoje děti; stojíme nad hrobem člověka, u kterého jsme nečekali,
že nás předejde…
Možná nás napadne myšlenka: „Kolik mám vlastně ještě času já?“
„A na co vlastně?“ Kdosi pravil, že když Bůh stvořil čas, udělal ho
dost. Dal nám dost času na to, co je podstatné: „… abychom se naučili
milovat, a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou.“
I když nás ovlivňují i omezují okolnosti našeho života, vždy zůstává jistota, že každý z nás je stvořen z lásky a pro lásku a že tento Boží plán se mnou nemůže nikdo a nic
zvenčí zničit. „Já jsem s vámi po všechny dny, praví Ježíš...“ (Mt 28,20)
		
(z knihy O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou)

ABC KRUCIÁTY LÁSKY

v Měj v úctě každého člověka, protože v něm žije
Kristus. Buď vnímavý ke každému – je to tvůj bratr
a sestra.
v O každém smýšlej dobře – o nikom nesmýšlej zle.
I v nejhorším člověku se pokus najít něco dobrého.
v O druhých mluv vždy dobře – o bližních nikdy nehovoř zle. Naprav křivdu způsobenou slovem. Nebuď
příčinou konfliktů mezi lidmi.
v S každým hovoř jazykem lásky. Nezvyšuj hlas. Neproklínej. Nezpůsobuj problémy.
v Nezapříčiňuj pláč. Uklidňuj a projevuj dobrotu.
v Odpouštěj všem a vše. Nepřechovávej v srdci hněv. Vždy podej ruku ke smíření
první.
v Čiň vždy dobře bližnímu. Každému čiň dobro tak, jak chceš, aby ho druzí činili tobě.
Nepřemýšlej o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale o tom, co máš ty udělat pro někoho.
Aktivně pomáhej v utrpení. Ochotně přispěj útěchou, radou, pomocí, srdcem.
v Pracuj poctivě, protože plody tvé práce používají druzí, jako i ty používáš plody jejich práce.
v Zapoj se do života společnosti. Otevři se chudým a nemocným. Poděl se o hmotná
i duchovní dobra. Snaž se vidět potřebné kolem sebe.
v Modli se za všechny, dokonce i za nepřátele.
kardinál Stefan Wyszyński (převzato z časopisu Milujte se!, www.milujte.se )

CITÁTY Z KNIHY JÓZEFA AUGUSTÝNA „KDO JE MŮJ BLIŽNÍ“.

v Když nás někdo raní a my zareagujeme, je zbytečné se reakcí příliš zabývat. Svoje
reakce přijímejme raději v prostotě a s pokorou. Stále nás totiž přesvědčují o nezbytnosti
uzdravující Boží lásky v našem životě.
v Bůh má pro každého svůj čas, kdy zasáhne. Když se člověk vůči němu alespoň minimálně otevírá, on si ho včas najde.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 2. října: Červená Voda 2.056; Domov důchodců sv. Zdislavy 181; Mlýnický Dvůr 102; Písařov 14.280; Jakubovice 1183.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Výročí slavné bitvy u Lepanta 1571 – 2011 (440 let)
V roce 1571 se nad Evropu zatahovaly mraky. Silně vyzbrojená armáda pod vedením Aliho Paši se chystala k rozhodujícímu útoku. Tehdejší
papež sv. Pius V. vyzval křesťanské panovníky ke společnému postupu.
Založil tzv. Svatou ligu z italských republik Benátky a Janov. K nim se
pak připojila španělská flotila (na lodi, která nesla jméno Marquesa tehdy bojoval Miguel de Cervantes (+ 1616), španělský spisovatel a autor
známé knihy Don Quijote de la Mancha). Hlavním velitelem křesťanské flotily byl Juan
de Austria. Již od 17. září 1571 nařídil papež celému křesťanskému světu prosit Boha
o vítězství, modlitbou sv. růžence. Námořníci se skutečně před bitvou společně modlili růženec. Bylo jich víc než 65.000. Vojenští kaplani dali posádkám lodí všeobecné rozhřešení. K rozhodující bitvě došlo v Jónském moři, v zálivu Patras u ostrova Naupaktos
(Lepanto). 7. října křesťanská flotila zničila tureckou flotilu. Vojevůdce Juan de Austria
připsal vítězství mocné přímluvě Matky Boží Růžencové. Na památku skvělého vítězství
ustanovil papež Pius V. svátek Panny Marie Vítězné a Řehoř XIII. ho pojmenoval Svátkem svatého růžence.
K zamyšlení: Naše doba potřebuje modlící se armádu. Jste to vy, všichni, kteří místo neúčinného naříkání nad stavem světa berete denně do rukou tuto mocnou zbraň Panny Marie...
PODĚKOVÁNÍ posíláme všem členům pěveckého sboru CARMEN, kteří na Slavnosti
sv. Václava, patrona země České, pod taktovkou pana Jiřího Nováka doprovodili perfektním výkonem bohoslužbu v chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Myšlenka k další motivaci
je od anglického spisovatele, irského původu Oscara Wilde (1854-1900): „Hudba a zpěv
je dokonalý typ umění: neprozradí nikdy své poslední tajemství.”
Žehnají Vám všem loštičtí misionáři

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 2. října: Lubník 1.620; Tatenice 940; Hoštejn 1.220; Kosov 540; Krasíkov
660 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
KONCERT PRO HOŠTEJN. Druhou neděli říjnovou se v Hoštejně slaví již 142. hody –
den posvěcení kostela sv. Anny. Stalo se již tradicí, že v den tohoto svátku pořádá zdejší farnost pro občany Hoštejna, rodáky, dobrodince a také pro všechny příznivce krásné
hudby z okolí, slavnostní varhanní koncert. Ten letošní se uskuteční tuto neděli 9. 10.
2011 ve 14.00 hod., a to za podpory NADACE ŽIVOT UMĚLCE. V podání Marka Kozáka, Davida Škařupy a Petra Strakoše zazní skladby J.S. Bacha, J.I. Linka, F. Schuberta,
A. Dvořáka a F. Mendelssohna – Bartholdyho. Přijměte naše srdečné pozvání.
Vše dobré přeje – Mgr. Luděk Diblík
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postřelmovsko

postřelmovsko

Ve středu 12.10. je na faře v Postřelmově v 19.30 hodin biblická hodina. Všichni jsou zváni.

V NEDĚLI 16.10. JE MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA: v Postřelmově (minule 3.944 Kč) o pouti se
vybralo celkem 10.800 Kč. V Chromči bude sbírka na misie, sbírka na kostel (minule 4.050
Kč) bude o hodech v neděli 23.10. v 8.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
POZVÁNÍ NA KONCERT. Tuto neděli 9. října v 16.30 hod. bude v Dlouhomilově, ve farním
kostele Všech svatých koncert na zakončení generální opravy varhan.
Účinkují: Marek Kozák – varhany; David Škařupa – trubka, zpěv; Petr Strakoš – trubka,
baskřídlovka.V programu zazní skladby J. S. Bacha, J. I. Linka, F. Schuberta, a dalších autorů.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zve farnost Dlouhomilov.
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji P. Vladimíru Jahnovi i všem postřelmovským farníkům, kteří se se
mnou při odchodu ze služby kostelníka rozloučili květinovými i věcnými dary a dárky. Všem
upřímné Pán Bůh zaplať. Panu Pospíšilovi děkuji za převzetí této služby a přeji mu, ať mu Pán
v jeho nové službě žehná a provází ho svou pomocí a ochranou.
Mojmír Hajdík

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 2.října: Mohelnice 6.047; Úsov 799; Studená Loučka 280 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 2. října: Štíty 2.440; Cotkytle 640; Horní Studénky 1.000.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
HORNÍ STUDÉNKY. Zveme poutníky z blízka i ze vzdálenějších farností děkanátu. V neděli 9. října od 14.30 hod. se budeme modlit CESTU SVĚTLA, po ní
bude následovat svátostné požehnání.

HODY

V Herolticích oslavíme hody v sobotu 15. října při mši svaté v 17 hod.
Ve Štítech budeme slavit hodovou mši svatou v neděli 16. října v 9 hod.
V Cotkytli budou hody také v neděli 16. října, a to v 11 hod.
P. Stanislav Suchánek

***
OLOMOUC. Pod názvem „Evropo, vymíráš! Příčiny a důsledky populační
deprese“ se v Olomouci uskuteční již XII. bioetická konference. Akci, nad níž
převzal záštitu arcibiskup Jan Graubner, pořádá olomoucká pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie ve spolupráci s Etickou komisí Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UP Olomouc a s Muzeem umění. Konference se
bude konat v sobotu 22. října 2011 v prostorách Arcidiecézního muzea
Olomouc. Přihlášky k účasti je třeba poslat nejpozději do 15. října, přijímá je Martina Orságová z Arcibiskupství olomouckého, Biskupské náměstí 2, 771 01 Olomouc, tel. , mobil: 607
793 924, e-mail: orsagova@arcibol.cz.
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Sbírky z neděle 2. října: Zábřeh 21.890 na opravu
kostela sv. Bartoloměje; Jedlí 2.000; Svébohov 1.200;
Klášterec 1.570; Zvole 3.180; Postřelmůvek 690;
Hněvkov 500; Maletín 2.060 Kč. DARY: Zábřeh – na
kostel sv. Bartoloměje 13.000; na Haiti 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem, kteří v nedělní sbírce
přispěli na opravy farního kostela sv. Bartoloměje.
Štědrým dárcům ať odmění Pán životem věčným.
Péče o kostel sv. Bartoloměje pokračovala o památce sv. Františka z Assisi – v posledním teplém dnu
bez deště – nalepením silonových bodců na parapety oken. Holubi snad již nebudou v oknech hnízdit a
znečišťovat fasádu.
P. František Eliáš

KOSTEL SV. BARBORY.

Na kostel sv. Barbory jste v srpnu do kasičky ve farním kostele darovali 5.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
Děkujeme rodině Floriánově za dar tří tisíc korun na zvony kostela
sv. Barbory.
zvoníci

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V JEDLÍ

Jak již mnozí víte, probíhá rekonstrukce interiéru našeho kostela. Během brigád dobrovolníků bylo dočištěno obvodové zdivo, vykopány šachty kolem zdí, obnaženy boční oltáře a podstavce soch za hlavním oltářem. Po částečném ustoupení vlhkosti bude provedeno vyvrtání otvorů do zdí, do kterých bude vpravena sanační látka. V současné době se zpracovává projekt vytápění. Také byla vybrána firma na úpravu a nařezání dlaždic z červeného mramoru, sundaného z obložení vnitřních
obvodových zdí. Dlaždice budou použity na podlahu kněžiště a částečně i lodi,
dle návrhu architekta Ing. Ivo Skoumala.
20 metrů mramorové dlažby na podlahu
kněžiště je již nařezáno.
	V neděli 16. října o jedelských hodech bude na opravu farního kostela sv.
Jana Křtitele sbírka. Všem štědrým dárcům i dobrovolníkům Pán Bůh zaplať.
členové pastorační rady
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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