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Ročník XVIII., číslo 44

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

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

„Nebeské království 
je podobné deseti pannám, 
které vzaly lampy 
a vyšly naproti ženichovi. 
Pět z nich bylo pošetilých
a pět prozíravých...“

Mt 25,

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 63  má duše žízní po tobě, Pane, bože můj!
1: Mdr 6,12-16                              2: 1 Sol 4,13-18                                        Ev: Mt 25,1-13
Ordinárium: Ebenovo č. 504       příště latinské  č. 509
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Středa 9. listopadu  Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Čtvrtek 10. listopadu  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
Pátek 11. listopadu  Památka sv. Martina Tourského, biskupa

FARnoST mAleTín. Tuto neděli 6. listopadu poputujeme do maletínského farního 
kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

SPoleČnÉ UdělovÁní SvÁToSTi PomAzÁní nemoCnÝCH
v KoSTeleCH A KAPlíCH v týdnu od 6. do 13. listopadu 
 Příprava na udělování svátosti pomazání nemocných bude probíhat 
v jednotlivých kostelech a kaplích vždy ve třech po sobě následujících 
dnech tak, aby se jednotliví nemocní mohli na přijetí svátosti pomazání 
vnitřně dobře připravit, aby jim tato svátost byla opravdu užitečnou po-
silou v nemoci, případně stáří. 
lukavice:  příprava 7. a 8. 11. od 8.30 hod., udílení svátosti 9. listopadu od 8.30 
Jestřebí:  příprava 7. a 8. listopadu od 16 hod., udílení svátosti ve středu 9. listopadu 16 hod.
Rájec:  příprava 10. a 11. listopadu od 8.30, udílení svátosti v sobotu 12. 11. v 8.30 hod.
Hněvkov: příprava 10. a 11. listopadu od 16 hod., udílení svátosti v sobotu 12. 11. v 16 hod.
Skalička:  příprava 14. a 15. listopadu od 8.30 hod., udílení sv. ve středu 16. 11. v 8.30 hod.
Pivonín: příprava 14. a 15. listopadu od 16 hod., udílení sv. ve středu 16. 11. v 16 hod. 

RodinA v AKCi
v  Pozvání ke SPoleČenSTví Rodin. První setkání proběhne v pondělí 7. listo-
padu v přízemí Charity zábřeh od 17.30 -19 hod. Srdečně vás zveme k vzájemnému 
sdílení nad tématy RodinA, PRÁCe A SlAvení. Využijeme k tomu připravené mate-
riály, které nabízí modlitbu, čtení Božího slova, otázky pro rozhovor v páru a ve skupině. 
během programu bude zajištěno hlídání dětí (nutno tel. nahlásit předem věk a počet 
dětí). 

Za Rodinu v akci Monika Sikorová, kontakt: rodinazabreh@gmail.com, tel. 737 517 102.

v Centrum pro rodinu „Rodina v akci“ zve na přednášku pro 
ženy Sebevědomí A ASeRTiviTA v PRAXi i., přednáší Mgr. 
Marta Rýznarová, Dis., (test sebevědomí, sebevědomí a sebeúcta, 
jak získat zdravé sebevědomí, ukázky asertivních technik, vztahy 
v rodině...). Ve středu 16. listopadu , 17 - 18.30 hod., přízemí Cha-
rity Zábřeh. Hlídání dětí během programu zajištěno (nutno tel. 
předem domluvit).

 Tel..: 737 517 102, M. Sikorová,
www.rodinazabreh.webnode.cz

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 9. listopadu ke spo-
lečné schůzi děkanátní rady. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod. 
   P. František Eliáš
KATeCHeTÉ se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 10. listopadu od 19 hod. 
                                                           P. František Dostál
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PoKRAČovÁní KURzU mlUvenÉHo SlovA
 v pátek 11. listopadu v 18 hod. v sálu hudební školy v zábře-
ze (Farní ulice) bude přednáška Doc. Petra Chalupy, ThD. na téma – 
úvod do Písma svatého. 
 mše svatá v kostele sv. bartoloměje bude začínat už v 17 hod. 

P. František Eliáš

PoboŽnoST U KAPliČKY. Římskokatolická farnost Svébohov ve spolupráci s OS 
VÁCLAV Vás co nejsrdečněji zvou v sobotu 12. listopadu v 16 hod. na tradiční setkání 
u kapličky Svaté Anežky České. Požehnání udělí zábřežský děkan P. František Eliáš. Od 
16.30 bude slavnost pokračovat v KD Václavov, kde pod vedením pana Josefa Hrocha 
vystoupí GAUDIUM Svébohov.  

KAToliCKÝ dŮm
v Spolek Metoděj Zábřeh, Šermířský spolek Šumperk a občan-
ské sdružení Thilisar zvou na sobotu 12. listopadu do Katolického 
domu na stylovou akci s názvem mUmRAJ dobY STŘedověKÉ. 
Housti bude kapela F-Band, tomboly, programu i občerstvení hojnost. Vlezné činí 10 
měďáků, či 5 zlaťáků (100 Kč). Zahájení rázem osmé hodiny večerní, historické, neb sty-
lové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, dámy, páni i kmáni, široká veřejnost i prostý lid – 
zkrátka ten, kdo se chce pobavit.
v v KAToliCKÉm domě zAHRAJí deCHovKY. Především všichni příznivci de-
chovky by si měli ve svém kalendáři poznamenat čtvrtek 17. listopadu. V tento den tra-
dičně vrcholí v Katolickém domě festival dechovek pořádaný za podpory města Zábřeh 
a Olomouckého kraje. Prvními tóny v 10 hodin zahájí na domácím podiu své vystoupe-
ní pořádající Veselá kapela. Dále pak k poslechu, ale i k tanci postupně zahrají dechové 
hudby Litomyšlská 11, Vrbátčané a Kdo má čas. Závěr přehlídky bude patřit Rozmarýnce 
Bohuše Ryšávky. Slosovatelné vstupné činí 100 korun, občerstvení zajištěno.
v V sobotu 17. prosince Vás zveme na autobusový zájezd za poznáním atmosféry 
předvánoční vídně. Odjezd od nádraží ČD Zábřeh v 05.30 hod., předpokládaný návrat 
ve 23 hodin. Cena zájezdu 450 Kč. Každý účastník si vyřídí cestovní připojištění sám dle 
svého uvážení. Přihlášky přijímá nejpozději do 30.11.2011 na telefonu 732 552 732 paní 
Hedrichová.  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

FloRbAlovÝ TURnAJ o PoHÁR Sv. mARTinA 12. 11. 2011. Srdečně zveme 
všechny nadšené sportovce i sportovní fanoušky na tradiční podzimní florbalový turnaj, 
který se bude konat v sobotu 12. listopadu od 9 hod. v tělocvičně II. ZŠ Boženy Němcové 
v Zábřeze. Pokud máte chuť změřit své síly s ostatními hráči, utvořte pětičlenná družstva 
(případně přiberte náhradníky) a kompletní sestavu nahlašujte na e-mailovou adresu 
stepan.schiffer@tiscali.cz. Soutěžit se bude ve třech kategoriích, a to 1. stupeň ZŠ, 2. stu-

peň ZŠ a hráči SŠ+VŠ. Pokud nejste členy žádného týmu a chcete si 
zahrát, nezoufejte! Přímo na místě je možné vytvořit další týmy zá-
jemců. Na turnaj si s sebou přineste sálovou obuv, sportovní oble-
čení, 30 Kč na startovné, a pokud máte, můžete si vzít i florbalovou 
hokejku. Občerstvení bude zajištěno. 
 Na vaši účast se těší animátoři zábřežského děkanátu!
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UČíCí Se CíRKev – KŘeSŤAnSKÁ moUdRoST (prozíravost) 
S odkazem na l. čtení Moudr. 6.13 a KKC 1806
 V křesťanství máme čtyři lidské ctnosti, kolem 
nichž jsou ostatní seskupeny – každá ctnost v sobě 
tyto čtyři určitým způsobem obsahuje. Těmto ctnos-
tem říkáme kardinální, někdy taky základní. Jedná se 
o moudrost, spravedlnost, statečnost a mírnost.
 (Název „kardinální“ je odvozen od latinského slo-
va cardo, tj. „dveřní čep“, „stěžej“ či „osa“, a znamená, 
že se kolem těchto ctností otáčejí všechny ostatní a mají 
v nich oporu, tak jako dveře ve svých stěžejích). 
 CTNOST je vnitřní postoj, kladný návyk trvalá 
a pevná dispozice konat dobro. „Vy však buďte doko-
nalí jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). To 
znamená, že na cestě k Bohu musíme vnitřně růst, pracovat na sobě, abychom mohli konat 
dobro svobodně, s radostí a s lehkostí.
 Dnes budeme uvažovat o MOUDROSTI. Moudrost je ctnost, která dává praktickému rozu-
mu schopnost, aby v každé situaci rozeznal, co je naše pravé dobro a zvolil přiměřené prostřed-
ky k jeho konání. „Člověk rozvážný dává pozor na své kroky.“ (Př 14,15) „Ovládejte se tedy a (na 
věci) se dívejte střízlivě, abyste se mohli věnovat modlitbě.“ (1. Petr 4,7) Moudrost je správné 
pravidlo jednání, píše sv. Tomáš Akvinský, dovolávaje se starořeckého filozofa Aristotela.
 Moudrost se nesměšuje s bázlivostí nebo strachem, ani s dvojakostí nebo přetvářkou. Na-
zývá se „vozatajem ctností“, poněvadž řídí ostatní ctnosti a dává jim pravidla a míru. Právě 
moudrost bezprostředně řídí úsudek svědomí. Moudrý člověk rozhodne a uspořádá své cho-
vání podle tohoto úsudku. Díky ctnosti moudrosti uplatňujeme mravní zásady v jednotlivých 
případech, aniž bychom se mýlili a překonáváme pochybnosti, týkající se dobra, které máme 
vykonat, nebo zla, kterému se máme vyhnout.
 Člověk je moudrý, umí-li rozlišovat podstatné od nepodstatného, stanovit si správné 
cíle a volit si ty nejlepší prostředky k jejich dosažení. Rozvážnost (rozumnost, prozíravost) 
uschopňuje rozum, aby v každé situaci rozeznal, co je naše pravé dobro a zvolil přiměře-
né prostředky k jeho uskutečnění. Ctnost rozvážnosti řídí všechny ostatní ctnosti. Ten, kdo 
chce žít dobrým životem, musí přece vědět, co je to „dobro“ a poznat jeho hodnotu, tak jako 
obchodník v evangeliu: „A když najde jednu drahocennou perlu jde, prodá všechno, co má 
a koupí ji.“ (Mt 13,46) Teprve moudrý člověk dokáže uplatňovat spravedlnost, statečnost 
a střídmost při konání dobra.
 „Moudrost má dvě oči; jedno, které hledí kupředu na to, co je zapotřebí vykonat, a druhé, 
které hledí nazpátek na to, co bylo vykonáno.“ (sv. Ignác z Loyoly). „Moudrost září a nevadne, 
snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají.“ (Mdr 6,1,3)
 Chceme-li mít otužilé tělo a silné svaly, pak nestačí dobře jíst, je třeba také pravidelně pra-
covat, pěstovat zdravý sport, cvičit. Chceme-li mít silnou duši, pak je třeba nejen se modlit, 
chodit na mši svatou, k svátosti smíření a k svatému přijímání, nýbrž je nutné v sobě přemá-
hat co je zlé a cvičit se v tom co je dobré. Tak budeme odkládat špatné vlastnosti a budeme 
získávat pohotovost konat ochotně dobré, staneme se ctnostným. Ctnost se latinsky jmenuje 
„virtus“, to znamená „síla“. Jen ctnostný je silný! Získávejme ctnosti a tak posilujme svou duši 
do životního zápasu. Při tom pamatujme na slova apoštola sv. Pavla: „Cvičení těla je užitečné 
pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i bu-
doucí.“ (1 Tim 4,8).  P. Antonín Pospíšil 
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KŘíŽem KRÁŽem Po HAiTi pokračování č. 8
 Ráno se budíme s otázkou, jak bude venku, protože celé odpoledne a večer 
předcházejícího den lilo jako z konve. Bohudík počasí je celkem přijatelné, do-
konce občas vysvitne slunce. Rychle jsme posnídali a rychle vyrazili, protože 
změny povětrnostní situace jsou na Haiti dílem minut. 
 Po bahnitých cestách mezi políčky a malými domečky jsme pomalu jeli za 
lidmi, kteří jsou příjemci charitní pomoci. Najednou James zastavil na místě, kde cesta konči-
la. U cíle jsme sice ještě nebyli, ale cesta končila prudkým srázem do vody, rozvodněná řeka 
ji strhla a odnesla. Dál jsme museli po svých. Zhruba po půlhodině jsme dorazili. Starší muž 
nás přivítal přímo na svém políčku, které bylo na takovém svahu, že na něm nebylo možné 
ustát. Ukázal nám vzrostlou kukuřici, kterou vypěstoval z darovaného osiva pod vedením 
našich haitských spolupracovníků. Popisoval nám svoji nelehkou práci a nebezpečí, kterému 
musí čelit. Políčko na prudkém svahu je trvale ohrožené erozí díky silným lijákům a úroda 
se může během několika minut octnout v nenávratnu. Plevel roste vlastně pořád. Teplota je 
stále vysoká a během roku se střídají období s většími nebo menšími srážkami. Dalšími ne-
přáteli jsou choroby a škůdci a přípravky na jejich ochranu jsou pro většinu lidí nedostupné. 
Natočili jsme s ním rozhovor, pořídili několik fotografií, rozloučili se a pokračovali za dalším 
zemědělcem. 
 Situace byla obdobná té předcházející. Prudký svah, kukuřice, mezitím fazole a batáty. Po-
dobný osud a naděje v podobě pomoci a dlouhodobého doprovázení. Čím dál tím víc jsem si 
uvědomoval, jak důležitá je osvěta v tom, jak příroda funguje, jak porozumět běžným věcem, 
jak myslet dopředu a plánovat. Naše pomoc vlastně vedle vytváření prostředků na živobytí 
vyplňuje také mezery ve vzdělání v těch nejobyčejnějších věcech. 
 Po návratu na naši misi jsme situaci místních lidí probírali ze všech stran a hledali mož-
nosti, jak pomáhat co nejlépe a s co největším efektem. Po obědě jsme spěchali na návštěvu 
neziskové organizace CEFECACC, která se oblasti zemědělství na Haiti věnuje dlouhodobě. 
Byli jsme mile překvapeni tím, co všechno již dokázali a jak postupně začínají dávat ke svým 
výpěstkům přidanou hodnotu v podobě dalšího zpracování. Vyrábějí „burákové máslo“ z ro-
zemletých burských oříšků, vaří džemy z ovoce, hlavně z manga a vyrábějí likéry z kokosu 
a kávy. Pokud se bavíme o produkci, je to vlastně všechno doslova a do písmene „na koleně“. 
Vaří se na plynovém hořáku na propan butan, jen s použitím větších hrnců než doma. Stroj 
na drcení buráků se podobá staršímu typu šrotovníku. Je to ale začátek, od kterého je možné 
se odrazit. Jakýkoliv pozitivní výsledek je vlastně důkaz, že to jde. Je to pro místní lidi velmi 
důležité. Oni sami na prvním místě potřebují věřit tomu, že si mohou pomoci. Mezi jinými 

nápady probíráme možnost 
podpořit výstavbu společ-
né sýpky, která tu dřív byla, 
ale při zemětřesení se zřítila. 
Nikdo doma nemá podmín-
ky na dlouhodobé skladová-
ní osiva na další zasetí. Tím-
to způsobem bychom mohli 
dlouhodobě pomoci poměr-
ně velkému množství lidí 
v této oblasti. 

Václav Keprt 
(pokračování příště)



6

červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z neděle 30. října: Červená Voda 2.158; Domov důchodců sv. Zdislavy 186; Mlý-
nický Dvůr 420; Písařov 1.313; Jakubovice 1.016; Janoušov 350. Dary: Písařov - na oltář 
1.000 + 1.461 (pokladnička); Jakubovice 5.000.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v SeTKÁní SenioRŮ proběhne ve čtvrtek 10. listopadu v 8.45 na faře v Červené 
Vodě. P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 30. října: Mohelnice 4.472; Úsov 2.066; Studená Loučka 360 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Petr Šimara

postřelmovsko      postřelmovsko

SlAvnoST biŘmovÁní. V sobotu 12. listopadu bude v Postřelmově slavnost biřmo-
vání. Svátost biřmování bude udílet biskup Mons. Josef Hrdlička při mši svaté v 10.00 
hodin. 
PATRoCiniUm v KolŠově. V neděli 13. listopadu budou farníci z Kolšova slavit pa-
trona sv. Martina. Poutní mše sv. bude v 14.30 hodin. 
bibliCKÁ HodinA bude v Postřelmově ve středu 9. listopadu od 19.00 hodin. Všichni 
jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 30. října: Lubník 890; Tatenice 830; Hoštejn 1.300; Kosov 800 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 30. října: Štíty 2.590; Cotkytle 1.470; Horní Studénky 1.500 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

blAHoPŘÁní. Dne 27. října oslavila 75. narozeniny 
paní Marie Světlíková ze Štítů. 
K životnímu jubileu a do dalších let jí přejeme hojnost Božího požehnání, 
ochranu Panny Marie, zdraví a rodinnou pohodu. 
 Společenství živého růžence a farníci

v v v

dUCHovní obnovA PRo ŽenY v SoboTíně S P. vRATiSlAvem KozUbem.
 Zveme všechny ženy, které si potřebují odpočinout, ztišit se, zbavit se toho, co je tíží, 
načerpat sílu 18. – 20. listopadu na faru v Sobotíně.
 S SEBOU: spacák, prostěradlo, přezůvky, zápisník, tužku, bibli, hudební nástroje, něco 
dobrého k odpolední kávě a otevřené srdce. ZAČÁTEK v pátek v 19.00 večeří, KONEC 
v neděli po obědě. PŘIHLÁŠKY: e-mail: ponizilova.sobotin@seznam., tel. 731 626 557.
 Přihlašovat se můžete do 13. 11. 2010. cena 400 Kč

                                   Těší se P. Vratislav Kozub a Dana Ponížilová
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lošticko            lošticko            lošticko

modlitba za milost šťastné smrti:
 „Pane, nevím den ani hodinu, kdy mě zavoláš
 ale dopřej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, druhé i sebe
 byl v té chvíli připraven vstoupit do tvé náruče.“
    Mychal Judge OFM (psáno na jaře v roce 2001)
P. mychal Judge (1933-2001), kaplan newyorských hasičů zahynul při 
teroristickém útoku 11.9.2001. Když jeho tělo vytáhli z trosek, odnesli 
ho do katolického kostela sv. Petra a položili na oltář. V New York City 
se stal legendou. Byl typem člověka, který třeba že neměl na všechno od-
pověď, byl instinktivně na místě, kde lidé trpěli nejvíce. Jeho odpovědi 
měly formy činů. Otec Judge zemřel ve chvíli, kdy sám držel umírající-
ho muže v náručí.
 ze vzpomínek na P. mychala: „Při setkání s ním člověk prožíval radost – radost z lidského 
přijetí... Při pobytu v Praze nás obdarovával. Přivážel sebou hasičská trička, kšiltovky a vždy roz-
dával, uměl udělat radost i malými věcmi... Myke, děkuji ti za vše, co jsem od tebe dostal. Za dary 
hmotné a duchovní. Vždy, když jsem s tebou, vidím, jak je Bůh dobrý.“ Kněz P. Duffy při jeho po-
hřbu prohlásil: „Loučíme se s bratrem Mychalem. Pohřbíváme jeho tělo, ale ne duši. Pohřbíváme 
jeho ruce, ale ne skutky. Pohřbíváme jeho srdce, ale ne lásku.“
 A propos: Bratře a sestro! Pojďme a jednejme podobně. Ať je náš život důkazem toho, jak 
je Bůh dobrý!
 Poděkování posíláme Schole Gaudium z Jedlí a Svébohova, kteří v pátek 28. října v chrá-
mu sv. Jiří v Moravičanech doprovázeli sváteční bohoslužbu a po mši svaté přinesli jako dar 
skladby vzácných autorů. Přejeme Vám i Vašim drahým hojnost Božích darů v osobním živo-
tě a ochranu Matky Boží Panny Marie!
 Žehnání restaurované sochy Immaculaty bude v sobotu 5. listopadu v katastru bývalé sil-
nice z Loštic do Palonína – u Rostových - ve 14 hod.  P. Pavel Kavec CM, kaplan loštický 

v v v

SPoleK meToděJ ve SPolUPRÁCi S CHARiToU nAbízí vAŠim děTem
 Školní rok se rozběhl a možná Vaše 
děti ještě hledají možnost, jak kreativně 
trávit svůj volný čas, nebo jak si zkrátit če-
kání na autobus. Nabízíme volná místa v následujících kroužcích: 
1.  vÝTvARně-PŘíRodovědnÝ KRoUŽeK. Náplň přizpůsobená 
složení zájemců, věk 8 - 13let: vnímání přírody kolem nás, práce s přírod-
ními aj. materiály, inspirace a povídání o přírodě, malba, kresba, stará ře-
mesla, netradiční výtvarné techniky, hry, vycházky, tvoření se vzdělávacím 
i terapeutickým laděním, zlepšování komunikace a spolupráce ve skupině. Scházíme se v ate-
liéru Oázy, Charita Zábřeh, Žižkova 15 vždy v pondělí 14.30 – 16.30 hod. S sebou: přezůvky, 
příspěvek na materiál 50 Kč. Informace na tel. 774 799 717, mailu: nepal.06@seznam.cz, Jindra 
Báťková, Spolek Metoděj Zábřeh 
2.  KYTARA (hraní pro radost, k táboráku, jen tak podle akordových značek, hudba, rytmus, 
poslouchání se navzájem...) Informace na tel. 774799717, mailu: nepal.06@seznam.cz 
3.  TURiSTiCKo PŘíRodovědnÝ-oRniToloGiCKÝ KRoUŽeK CiRCUS pro děti 
s opravdovým zájmem o přírodu organizuje Ornis Přerov, terény různě na Moravě. Kdy: 1x za 
14 dní v sobotu (příp. celý víkend). Informace na tel. 774799717, mailu: nepal.06@seznam.cz 
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Sbírky z neděle 30 října: Zábřeh 9.010; Jedlí 3.200; Svébohov 1.800; Klášterec 1.450; Zvole 
4.480; Postřelmůvek 460 Kč. DARY: Zábřeh – na Haiti 1.000; na zvon „Sv. Josef“ 500; na misie 
500 (Ráječek); Svébohov – na misie 400 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
dary na lepru: dne 29. října byla ze Zábřeha předána částka 3.050 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková
na kostel sv. barbory jste v říjnu do kasičky ve farním kostele darovali 
3.340 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  
                               Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 
Sbírka na nový elektrický pohon pro zvon „Sv. Josefa“ (minulé FI) je po 
dohodě s děkanem P. Františkem Eliášem naplánována na první neděli ad-
ventní (27. listopadu).                                                                        Zvoníci 

PŘíŠTí neděli 13. 11. Je ve vŠeCH FARnoSTeCH SbíRKA nA CHARiTU
 Bratři a sestry, řada z vás se podílí na posílání vánočních balíčků sirot-
kům na Ukrajinu. Děti si přejí konkrétní věci, které pak adresně dostanou. 
Jeden chlapec si přál boty. Proč? Protože žádné neměl. Příspěvkem ve sbírce 
na Charitu příští neděli umožníte organizování nejen této akce, ale i mno-
ha dalších prospěšných aktivit Arcidiecézní Charity Olomouc. Přes všechny 
současné finanční těžkosti prosím o váš příspěvek. Zaplať Pán Bůh za každý 
dar.                                                            P. Bohumír Vitásek prezident ACHO

Díky moc za pomoc s pře-
stavbou školy v děkanátním 
městě Mole Saint Nicolas 
poničené hurikánem loni 
v listopadu. Studenti jsou 
na opravenou školu velmi 
pyšní. Je bezpečnější a jis-
tější. Také hezčí. Díky Vám 
můžeme začít s novým du-
chem. Díky za to, že jste 
nám dali novou naději do 
budoucna.“  otec Rodolphe

 Otec Rodolpho Baltazar byl pozván Arcidiecézní charitou v Olomouci 
na návštěvu do České republiky a doufáme, že jej ještě v letošním roce bu-
deme moci přivítat také v naší farnosti. Je děkanem v Mole Saint Nicolas a 
je rovněž farářem v Baie de Henne, kde předtím působil P. Roman Musil. 
 Veškeré dokumenty se vyřizují a letenka je již předběžně zarezervova-
ná. Věříme, že všechno dopadne dobře.                                    Václav Keprt
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BLAHOPŘÁNÍ. Dne 10. listopadu 2011 se dožívá vzácného životního jubilea 104 let paní 
Marie Hašková ze Svébohova. Přejeme ji do dalších let hodně zdraví, spokojenosti v kru-
hu rodiny, Boži požehnaní a ochranu Panny Marie.  Obecní úřad Svébohov a farní společenství

AKTUÁlní PoŠTA z HAiTi


