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slavnost ježíše krista krále
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.

Pojďte, požehnaní mého Otce, 
přijměte jako úděl království, 
které je pro vás připravené 
od založení světa. 
Neboť jsem měl hlad, 
a dali jste mi najíst, 
měl jsem žízeň, 
a dali jste mi napít; 
byl jsem na cestě, 
a ujali jste se mě, 
byl jsem nahý, 
a oblékli jste mě; 
byl jsem nemocen,
a navštívili jste mě, 
byl jsem ve vězení, 
a přišli jste ke mně.

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu 
všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; 
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, 
věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen

ŽALM 23   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
1: Ez 34,11-12.15-17                        2: 1 Kor 15,20-26.28                           Ev: Mt 25,31-46
Ordinárium: Olejníkovo č. 502     příště Břízovo č. 503 
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svátkY a PaMátkY tÝDne
Pondělí 21. listopadu  Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Úterý 22. listopadu  Památka sv. Cecílie
Čtvrtek 24. listopadu  Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů 
neděle 27. listopadu  První neDĚle aDventní
v žeHnání kŘíDY - tŘíkrálová sBírka 2012. rok utekl jako voda a skupin-
ky tří králů se začínají chystat na svoje putování. naše domovy označí křídami, které 
budou požehnány v kostele sv.Bartoloměje v neděli 27.11.2011 při mši v 8.30 hod. 

 Markéta Horáková - asistentka TS: 736 510 816

sPoleČnÉ UDĚlování svátosti PoMaZání neMoCnÝCH
v kosteleCH a kaPlíCH v tÝDnU oD 20. Do 27. listoPaDU 
 Zábřeh: příprava na pomazání nemocných bude probíhat v kos-
tele sv. Bartoloměje po tři dny, od pondělí 21. listopadu. Spo-
lečný program začneme v 8.45 modlitbou růžence, v 9.15 bude 
promluva k tématu a v 9.40 začne mše svatá. svátost pomazání 
nemocných bude udělována ve čtvrtek 24. listopadu při mši 
svaté v 9.40 hod. 
 jedlí: příprava 21. a 22. listopadu od 16 hod., udílení svátosti po-
mazání ve středu 23. listopadu v 16 hod. rovensko: příprava 24. a 
25. listopadu od 16.30 hod., udílení svátosti pomazání v sobotu 26. listopadu při mši sva-
té v 16.30 hod. 
 Všimněte si, prosím, starších lidí ve svém okolí, a pomozte jim zúčastnit se společné-
ho udělování svátosti pomazání nemocných, případně nám předejte na faru informaci 
o tom, že potřebují pomoci.  P. František Eliáš

PŘátelská setkání. Srdečně zveme v neděli 20. listopadu od 
14 hod. do Katolického domu v Zábřeze na přátelské setkání s pose-
zením a povídáním „s programem a papáním, s vážností aj zasmá-

ním“. Vstupné dobrovolné zve k účasti hojné. Za všechny ORLY a ORLICE.  
  Laďka Rýznarová

V den památky sv. Cecílie v úterý 22. listopadu v 17.30 hod. budeme 
v zábřežském farním kostele mimořádně slavit mši svatou, při kte-
ré vzpomeneme nedožitých 89 let našeho dlouholetého kostelníka 
pana Jindřicha Majstršína. Protože je sv. Cecílie patronkou církevní 
hudby, bude liturgii doprovázet pěvecký sbor Carmen.  
 P. František Eliáš 

Česká křesťanská akademie místní skupina Zábřeh Vás zve v pátek 25. listo-
padu v 18.30 do Katolického domu na přednášku Mgr.Waleriana Bugela, dr. 
ParaDoXY MeZikŘesŤanskÉ koMUnikaCe. Absolvent specializo-
vaného postgraduálního studia v oboru ekumenická teologie se vás pokusí 
seznámit se specifičností interkonfesních dialogů mezi křesťanskými deno-
minacemi a ukázat na nich odlišnost jak od praktických dialogů o spoluprá-
ci, tak zejména od náboženských polemik minulých období.
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PokraČování kUrZU MlUvenÉHo slova s MartinoU PavlíkovoU
Této praktické části se mohou zúčastnit i ti, kteří se ještě nerozhoupali, 
dosavadních přednášek se nezúčastnili, ale vědí, že potřebují zkvalitnit 
svůj mluvený projev a umět se lépe veřejně vyjadřovat, byť jejich účast 
na kurzu bude neoficiální. První setkání s Martinou Pavlíkovou bude 
v sobotu 26. listopadu od 8.30 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Dal-
ší setkání bude v sobotu následujícího týdne.            P. František Eliáš

konCert PĚveCkÝCH sBorŮ. Občanské sdružení Kálik ve spo-
lupráci s římskokatolickou farností pořádá v sobotu 26. listopadu již 
devatenáctý ročník přehlídky pěveckých sborů Kálikův podzim. Akce 
je připomínkou osobnosti hudebního skladatele a syna prvního ře-
ditele zábřežského gymnázia Václava Kálika (1891 – 1951), který na 
počátku 20. století na této škole studoval. v chrámu sv. Bartoloměje 
vystoupí od 16 hodin brněnské Pěvecké sdružení moravských učite-
lů, pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína, sbor Malikchor z Chrudimi 
a domácí smíšený sbor Carmen. Závěr koncertu, který se koná za pod-
pory Města Zábřeh a Olomouckého kraje, bude patřit společnému vy-
stoupení všech sto třiceti sboristů.  Zdeněk David

rorátY v ZáBŘeZe. Od příští neděle 27. listopadu začíná adventní doba 
a s ní také RORÁTY. Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní mše svatá 
v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však děti. Mše 
začíná světelným průvodem a rorátními zpěvy. Po mši bude pro děti na faře 
připravena jako obvykle jednoduchá snídaně. Organizaci snídaní si vzala 
na starost paní Emilie Janů. Jakákoliv pomoc bude vítána. Prosíme, pokud 
upečete koláče nebo buchty pro zpestření jídelníčku, nezapomeňte zavo-
lat paní janů na mobil 731 626 502, aby mohla koordinovat „snídaňový jídelníček“ 
a pečivo nezbývalo!  P. František Eliáš

vánoČní HvĚZDU si můžete už tradičně zakoupit v Zábřeze, 
při vchodu do kostela sv. Bartoloměje o druhé adventní neděli, 4. 
prosince přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení. „Vánoč-
ní hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky nemocným dě-
tem. Květina stojí 100 Kč – 60 Kč činí dar konto Sdružení Šance. Vá-
žíme si Vaší podpory a věříme, že i v letošním roce tato krásná kvě-
tina ozdobí vánoční stoly v mnoha domovech.                                                                                        

MoDlitBY Matek. Maminky a babičky (ale nejen je) zveme ke spo-
lečnému slavení mše svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Všem dě-
tem a mladým lidem, budeme opět společně vyprošovat Boží požehnání, 
ochranu a pomoc. Mše svatá bude sloužena P. lvem eliášem v úterý 29. 
11. 2011 v 17.00 hod. Předcházet jí bude od 16.00 hod. adorace a od 
16.30 hod. modlitba růžence.                             za MM Lenka Hamplová

rYBova Mše vánoČní. Vánoce se blíží a budou už pouze tři zkoušky. V úterý 22.11. 
se sejdeme podruhé. Zkoušky začínají vždy v 17 hod., dirigent Mgr. Pavel Doubrava. 
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 UČíCí se Církev – ÚČast laikŮ na kristovĚ královskÉM ÚŘaDe 
S odkazem na 2. čtení – 1 Kor 15,20 - 26 KKC 908-913
 Slovem laik (z řeckého laos = lid) se označují všichni věřící křes-
ťané mimo členy stavu duchovenského a stavu řeholního, právně 
uznaného v církvi; tedy věřící křesťané, kteří - když byli křtem privtě-
leni ke Kristu a učiněni Božím lidem, a tak se stali svým způsobem 
účastnými Kristova úřadu kněžského, prorockého a královského- vy-
konávají svým podílem poslání celého křesťanského lidu v církvi a ve 
světě. Laici mají, i spojenými sílami, ozdravoval světské instituce a ži-
votní podmínky, svádějí-li ke hříchu, aby to vše bylo v souladu s po-
žadavky spravedlnosti a spíše prospívalo, než škodilo ctnostnému ži-
votu. Tato činnost naplní mravními hodnotami kulturu i lidská díla. 
Laik může spíše jít a být tam, kde pro kněze je to těžší.
 Laikové se mohou cítit povoláni, anebo skutečně i povoláni 
jsou, ke spolupráci se svými pastýři ve službě církevnímu společen-
ství. Usilují o jeho růst a životnost a přispívají k tomu nejrůznějšími službami, podle milosti 
a darů, kterých se jim od Pána dostalo.
 V církvi tedy při výkonu řídící moci mohou podle ustanovení práva spolupracovat 
křesťané laici, a to svou přítomností na sněmech místních církví, na diecézních sněmech, 
v pastoračních a ekonomických radách, přijímají službu kostelníka, ministranta, lektora, 
ano i katechety, slouží jako vedoucí modlitební skupiny a v dalších jiných službách. Právě 
mladí lidé by měli intenzivně zvažovat, na kterém místě je Bůh potřebuje. Tedy laik není 
křesťanem druhé kategorie, protože má podíl na Kristově všeobecném kněžském úřadě - 
všeobecném kněžství. Pečuje o to, aby lidé v jeho okolí - ve škole, při vzdělávání, v rodině 
a v povolání - poznávali evangelium a učili se milovat Krista.
 Věřící se mají naučit pečlivě rozlišovat práva a povinnosti, které jim patří pro jejich pří-
slušnost k církvi, a ty, které jim přísluší jako členům lidské společnosti. Při tom nemá do-
cházet k laicizaci kněží, ani ke klerizaci laiků. Má být snaha oboje uvést v soulad a být si při 
tom vědomi, že je má ve všech časných záležitostech vést křesťanské svědomí, protože žád-
ná lidská činnost - ani světská - nemůže být vyňata z Boží vlády.
 Tak je každý laik vlivem svých přijatých darů svědkem a zároveň živým nástrojem po-
slání církve v takové míře, v jaké jim chtěl Kristus ty dary dát. (Srov. Ef 4,7: „Každému z nás 
byla dána milost podle míry Kristova obdarování.“) Svatý Otec, biskupové a kněží pečují o to, 
aby Církev dobře vedli. Jako laik uvažuj vážně, čím ty jim můžeš pomáhat, aby Církev vždy 
více vzkvétala. Čím můžeš k tomu pomáhat zvláště ve své farnosti? Věz, že toto je základním 
pracovním prostorem Církve.    P. Antonín Pospíšil 

Pozvání ke sPoleČenství roDin. Společenství rodin je otevřené, 
přijít může kdokoli, kdo cítí potřebu společného setkávání se a povzbuze-
ní v rodinném způsobu života a života ve víře. :-)). nejbližší setkání bude 
v pondělí 28. listopadu, další pak 12. prosince. Setkání probíhá v příze-
mí Charity Zábřeh od 17.30 -19.00 hod. Srdečně vás zveme k vzájemné-
mu sdílení nad tématy RODINA, PRÁCE A SLAVENÍ. Využijeme k tomu 
připravené materiály, které nabízí modlitbu, čtení Božího slova, otázky pro 

rozhovor v páru a ve skupině. Během programu bude zajištěno hlídání dětí.(Nutno předem 
tel. nahlásit počet a věk dětí) Za Rodinu v akci Monika Sikorová, kontakt: rodinazabreh@
gmail.com, tel. 737 517 102.
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kŘížeM krážeM Po Haiti  pokračování č. 9
...a jeli jsme na tržnici. Domníval jsem se, že už 
mne na Haiti nemůže nic překvapit, ale to, co se 
před námi objevilo po krátkém bloudění rozbah-
něným terénem, bylo pro mne dalším šokem. Před-
pokládal jsem, že tam nikdo není, a všichni utek-
li, aby se neutopili v bahně. Další omyl – byli tam 
a bylo jich hodně. Na cestě mezi krámky bylo po vydatných deš-
tích skutečně až dvacet centimetrů bahna. Jeli jsme, kam až to 
šlo, ale ulička byla čím dál užší a kdybychom jeli dál, už bychom 
strhávali krámky. Jedna věc mne ale docela udivila. Přestože všu-
de byla spousta bahna a nečistoty, zboží na pultech bylo doce-
la čisté. Sledoval jsem s údivem Irenu, která byla ve svém živlu, 
mávala na Haiťany, na mně se obracela s neskrývaným nadše-

ním a anglicky vykřikovala: „I like it“ (něco jako „já to miluju“). Vyskočila v žabkách z auta, 
zapadla do bahna a brodila se nakupovat. Během chvilky se mi ztratila z očí a docela jsem tr-
nul, protože přece jenom bezpečnost tady není úplně ideální. 
 Přesedl jsem si na místo řidiče a čekal na kolegyni. Asi po deseti nekonečných minutách se 
objevila. Byl jsem rád, že ji vidím živou a zdravou, ale když přišla blíž, zacvakl jsem všechny zámky 
na dveřích. Měla totiž zjevný úmysl nastoupit dovnitř, ale byla až po kolena od bahna. Proto jsem 
jí skulinou v okně sdělil, že ji pustím dovnitř až se očistí, anebo že bude muset jet na korbě. Zkusila 
svoje štěstí u Endyho, ale nepochodila, udělal to samé. Nakonec jí nějaký haitský gentleman donesl 
vodu, aby mohla provést hrubou očistu. Irena se umyla a mohli jsme jet nazpět. Musím říct, že to 
byl pro mne docela velký zážitek, přestože jsem měl už něco za sebou. Nepopisuji to proto, abych 
vyplnil místo nepodstatným balastem. Realita je prostě taková. Brát všechno tragicky a vážně, to 
prostě nejde. Nakonec jsme se tomu museli i zasmát, přestože, když to člověk domyslí do důsledků, 
až tak velká legrace to není. Zážitek z tržnice byl pro mne natolik silný, že jsem večer napsal para-
frázi na pohádku „O dvanácti měsíčkách“, abych neposílal domů jenom popisy hrůz a problémů. 
Celý tento den byl pro nás oddychový, nabírali jsme síly, protože v neděli jsme se museli přesunout 
přes hory do poměrně vzdáleného Les Cayes na druhé straně Haiti. 
 Domluvili jsme se, že ráno zajedeme v Léoganu na mši a potom vyrazíme na cestu. Bo-
hužel se nám ale nepodařilo zjistit, kdy je v katolickém kostele bohoslužba. Přišli jsme až do 
druhé poloviny, což nás hodně mrzelo. Provizorní kostel je vlastně jen velký stan z plachet, na 
místě bývalého kostela. Z něho zůstala jen poškozená podlaha a obětní stůl. 
 Na centrum Leoganu je smutný pohled a důsledky zemětřesení jsou opravdu obrovské. 
Spadlé domy, kostel srovnaný se zemí, na některých místech není na ulici jeden dům v po-
řádku.  Václav Keprt (pokračování příště)

koncert scholy Gregoriany Pragensis – Zábřežské vítání adven-
tu 2011. S jedinečným adventním programem „Adventus Domini“ přichází 
soubor Schola Gregoriana Pragensis. České a latinské roráty 15. a 16. stole-
tí zazní při benefičním koncertu pro Charitu 1.12.2011 v 18 hod. v kostele 
sv.Bartoloměje v Zábřehu. Výtěžek bude použit na nákup elektrické polo-
hovací postele pro nemocné trvale upoutané na lůžko. Program však začíná 

již v 17.30 před kostelem a po koncertu následuje slavnostní uvedení zcela nového CD a au-
togramiáda členů souboru. Pokud byste se chtěli některé z akcí zúčastnit, ale „nohy neslouží“, 
zajistíme vám přepravu a asistenci při pohybu. Kontaktujte vedoucí osobní asistence paní Pe-
tru Bartošovou, tel: 736 509 439.
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„aDvent“. Toto označení pochází z latinského slova „adventus“, 
což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše 
Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní li-
turgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří 
připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do 
atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživu-
jí zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rov-
něž do svého vlastního života.
 27. listopadu o první neděli adventní budou ve všech farnos-
tech žehnány adventní věnce. 

červenovodsko          červenovodsko

sbírka na Charitu z neděle 13. listopadu: Červená Voda 2.601; Domov důchodců sv. 
Zdislavy 375; Písařov 1.369; Jakubovice 1.015 Kč. Dary: Písařov – na oltář 1.360; na Haiti 
381 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírka na Charitu z neděle 13. listopadu: Mohelnice 8.536; Úsov 2.257; Studená Louč-
ka 1.340 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara
v  V úterý 22. listopadu ve 14 hod. na faře v Mohelnici bude pravidelné setkání seniorů.   
  Zájemce zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

postřelmovsko      postřelmovsko

v  POBOŽNOST A MŠE SV. KE CTI DUCHA SVATÉHO bude v Postřelmově v úterý 
22. listopadu od 16.30 hod. 
v  BIBLICKÁ HODINA bude v Postřelmově ve středu 23. listopadu od 19.00 hodin. 
Všichni jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

štítecko     štítecko     štítecko

sbírka na Charitu z neděle 13. listopadu: Štíty 4.030; Cotkytle 2.050 ; Horní Studénky 
- příště. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
 ÚMYslY na Mše svatÉ pro Štíty, Horní Studénky a Cokytli na rok 2012 si můžete 
dát zapsat v zákristiích.  P. Stanislav Suchánek. 

PoDZiMní konCert DUCHovní HUDBY se koná tuto neděli 20. listo-
padu ve 14.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve ŠTÍTECH. Vystoupí: Petr 
Strakoš - trubka, David Škařupa - trubka, zpěv, Marek Kozák - varhany, Eliška 
Hrochová - zpěv. Vstupné dobrovolné. 

farnosti spravované z tatenice

sbírka na Charitu z neděle 13. listopadu: Lubník 1.510; Tatenice 1.520; Hoštejn 1.980; 
Kosov 650 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                  P. Jaroslav Přibyl
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lošticko            lošticko            lošticko

sbírka na Charitu z neděle 13. listopadu: Loštice 6.214, Moravičany 6.529 Kč. 
 Všem milým dárcům ať odplatí Pán! 

MeDailon ke Cti PatronkY CHráMovÉ HUDBY a ZPĚvákŮ
 Svatá Cecílie ( k.r.200 – 22.11. 
230) byla šlechtická dívka, která 
spolu se sv. Urbanem obrátila na 
křesťanskou víru svého manžela 
Valeriána a jeho bratra Tiburtia. 
Všichni podstoupili mučednickou 
smrt kolem roku 230 a jsou pocho-
váni v Kalixtových katakombách 
na Via Appia. Cecílie nekapitulo-
vala snadno. První pokus udusit ji v lázních jejího vlastního domu nevyšel. Uprostřed mučení 
zpívala hymny a tak si získala titul patronky hudby. Pak byla třikrát udeřena do krku seky-
rou. Žila ještě tři dny. Bazilika k její cti byla postavena na místě domu jejího manžela v Tras-
tevere. Znovunalezení jejího těla popisuje zakladatel novodobé archeologie Antonio Bosio 
(1575-1629): „Když kardinál Paolo Sfondratus dostal titul starého kostela sv. Cecílie, začal jej 
se zbožností opravovat. Zamýšlel postavit pod hlavním oltářem schránku s ostatky. K překva-
pení všech bylo tělo světice nalezeno neporušené (rok 1595). Leželo na pravém boku s mír-
ně pokrčenýma nohama, obličejem dolů, prsty roztaženy.“ Italský sochař Stefano Maderno 
(1575-1636) zvěčnil tento pohled ve své nezapomenutelné mramorové soše a napsal na ná-
hrobek tato slova: „V tomto hrobě leží tělo světice, panny Cecílie, kterou jsem sám viděl ne-
porušenou v jejím hrobě.” 
k zamyšlení: Svatá Cecílie nekapitulovala snadno. Jestli chceme v životě něčeho dosáhnout, 
buďme trpěliví se sebou i s druhými. Když sochař Maderno tesal sochu sv. Cecílie, bylo mu 
jen 23 let. Kolik musel mít trpělivost tak mladý člověk... Světice v těžkých chvílích zpívala. 
To není věru snadné. Její zpěv byl modlitbou. Kéž je posilou i pro nás v nelehkých situacích 
života!

PoZvánka. Římskokatolická farnost ve spolupráci s MKS Loštice Vás srdečně zvou na 
koncert Loštické Veselky ke cti sv. Cecílie do chrámu sv. Prokopa v neděli 20. listopadu 
2011. Začátek v 16.00 hod. Vstupné dobrovolné. Přijďte s námi prožít sváteční odpoledne!

Misijní tÝM MoDerUje DUCHovní oBnovU ve farnosti Sudoměřice ve dnech 
17. – 20.11. 2011. 
 Prosíme o vaše modlitby za Boží požehnání. Děkujeme!  loštičtí pastýři 

v v v

Farnost svÉBoHov 
v PoDZiMní konCert DUCHovní HUDBY se koná tuto neděli 20. listopa-
du v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vystoupí: Petr Strakoš - trubka, David Škařu-
pa - trubka, zpěv, Marek Kozák - varhany, Eliška Hrochová - zpěv. Začátek v 17 hod, 
vstupné dobrovolné. 
v Kruhy přátel hudby ve Svébohově uvádí v neděli 27. listopadu ADventní kon-
Cert žesŤovÉHo kvinteta začátek na obecním úřadě Svébohov ve 14 hod. 
v Senioři ve Svébohově se sejdou ve čtvrtek 24. 11. 2011 v 17 hod. v klubovně.
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sbírky z neděle 13. listopadu – na Charitu: Zábřeh 16.120; Jedlí 5.000; Svébohov 5.400; 
Klášterec 2.550; Zvole 11.120; Rovensko 1.260; Postřelmůvek 550; Vyšehoří 530; Hněvkov 
500; Hynčina 110 Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 1.000, na zvony 2.500; na 
kostel sv. Barbory 500; na Haiti 500 Kč, Zvole – na PROGLAS 1.500 Kč. Rovensko se sbírek 
na opravy 20.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
PŘíští neDĚli 27. listoPaDU BUDe v ZáBŘeZe sBírka na el. PoHon 
ZvonU sv. joseFa

27. listopadu o první neděli adventní v 8.30 hod. 
bude v děkanském kostele sv. Bartoloměje celebro-
vat mši svatou otec rodolpho Baltazar, administrá-
tor farnosti Baie de Henne a děkan v Mole saint ni-
colas. Znovu se s ním v kostele sv. Bartoloměje se-
tkáme odpoledne od 14.30 hod. při besedě o pokra-
čování misijních projektů v nejchudší části Haiti. 
Beseda bude zakončena svátostným požehnáním 
otce rodolpha.                                           P. František Eliáš

oD CYrila a MetoDĚje k jinDŘiCHU ZDíkovi
Po roce do Zábřeha zavítá na pozvání Moravskoslezské 
křesťanské akademie a Spolku Metoděj vojenský histo-
rik ing. František valštýn s přednáškou, která navazu-
je na cyrilometodějské období na Velké Moravě. Svou 
pozornost zaměří na zajímavou osobnost olomoucké-

ho biskupa Jindřicha Zdíka (1083 –1150) a počátky olomouckého bis-
kupství. Jak dobře víte, přednášky pana Valštýna jsou živé a plné historických faktů, pro-
to si ji nenechte ujít. Přednáška se uskuteční v katolickém domě v Zábřeze ve středu 
23. listopadu v 17 hod. 

V sobotu 26. listopadu si Vás dovolujeme pozvat k přátelskému 
posezení při akci nazvané tUnklŮv kaPr. Budeme nabízet 
tradičního smaženého kapra, ale i kapra uzeného, pstruha na 
másle, uzeného tolstolobika či jiné rybí speciality. Již v předstihu si ke štědrovečerní ve-
čeři můžete zakoupit mražené kapří půlky. V průběhu odpoledne zasvětí případné zá-
jemce do tajů malování teplým voskem paní Libuše Trunečková a pro nejmenší budou 
připraveny různé soutěže o sladkosti. K příjemné pohodě jistě přispěje i multižánrová 
přehlídka kapel: A.M.Úlet a Arim Shankar (dřevěný folkpop s didgeridoomanem), či os-
travská bluegrassová kapela Goodwill. Bluesrockovou klasiku z Olomouce přiveze ka-
pela Blues Power a irskou muziku od podlahy zahraje Frýdecko-Místecká Dave acoustic 
irish. Začátek ve 13 hodin, vstupné dobrovolné.
nejenom seniory zveme na neděli 27. listopadu na Zábavné odpoledne s hudbou 
a tancem. Známé melodie zahraje populární dvojice Vašek a Jenda. Začátek ve 14 hodin. 
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.      Josef Klimek


