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7. 10. 2012
Ročník XIX., číslo 41
27. neděle v mezidobí
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče,
ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají;
smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí,
a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
ŽALM 128 Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.
1: Gn 2,18-24 2: Žid 2,9-11 Ev. Mk 10,2-16
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

Na začátku při stvoření
však Bůh učinil lidi
jako muže a ženu.
Proto opustí muž
otce i matku,
připojí se ke své ženě,
a ti dva budou
jeden člověk.
Mk 10,7-9
EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
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JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pátek 12. října Památka sv. Radima, biskupa
Sv. Radim byl synem Slavníka, nevlastní bratr svatého Vojtěcha a první arcibiskup hnězdenský. Vojtěcha
doprovázel až do jeho smrti 23. dubna 997, jíž byl očitým svědkem. Radim sám byl pohanskými Prusy zajat. Po propuštění ze zajetí odešel k polskému králi Boleslavovi Chrabrému a postaral se, aby tělo jeho bratra bylo získáno zpět. V roce 999 byl v Římě vysvěcen
na biskupa a r. 1000 se stal arcibiskupem v Hnězdně.
Měl velký podíl na vzniku svatovojtěšské hagiografie –
jako hlavní informátor.
MALETÍN. Tuto neděli 7. října můžete putovat do maletínského farního kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté je jako obvykle v 15 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 10. října od 9 hod. do 16 hod.
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení
do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
		
P. František Eliáš
ZAHÁJENÍ ROKU VÍRY – MIMOŘÁDNÁ BOHOSLUŽBA. Ve čtvrtek 11. října, přesně 50 let od vyhlášení II. vatikánského koncilu, začíná Rok víry, vyhlášený Svatým otcem
Benediktem XVI. V Zábřeze si to připomeneme a do Roku víry vstoupíme slavnostní mší
svatou v 9.40 hod. (mimo obvyklý rytmus bohoslužeb).
P. František Eliáš
SETKÁNÍ KATECHETŮ se uskuteční ve čtvrtek 11. října od 19 hod. na faře v Zábřeze.
		
Srdečně zve P. Pawel Zaczyk

HODY

* Ve Václavově oslaví hody při vigilii v sobotu 13. 10. v 16 hod., v neděli 14. října pak v Drozdově v 7.30 a v Postřelmůvku 9.00 hod.
* V neděli 21. října budou slavit hody v Jedlí, v Klášterci a ve Svébohově.
Ve Svébohově si ve středu 17. 10. při mši svaté v 18 hod. připomenou výročí posvěcení farního kostela (17. 10. 1869).
Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v neděli 14. října 2012 ve 14.30 hod. v rámci hudebního festivalu Bohuslava Martinů v budově obecního domu Klavírní trio PETROF. Hrají:
Martina Schulmeisterová – klavír, Jan Schulmeister – housle a Kamil Žvak – violoncello.
Vstupné dobrovolné.
FARNÍ MUZEUM ZÁBŘEH A FARNOST ZÁBŘEH připravují kalendář děkanátu Zábřeh pro rok 2013. Zástupci farností a všech organizací, které působí v děkanátu a mají
zájem o zveřejnění své akce, mohou zaslat název, termín a místo konání akce na adresu:
farni.muzeum@email.cz. Uzávěrka příští pátek 12. října.
Petr Krňávek 731 044 840
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CHARITA ZÁBŘEH

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ K AKCÍM, KTERÉ PRO VÁS NA ZAČÁTEK
PODZIMU PŘIPRAVUJEME! Ke končícím oslavám 20. výročí novodobé existence Charity nabízíme pestrý program:
- v pondělí 8. 10. proběhne Den otevřených dveří v mohelnických objektech Charity, spolu se slavnostním otevřením nové místnosti pro bazální stimulaci
- v úterý 9. 10. se zájemcům představí všechny služby v Zábřeze s mnoha praktickými ukázkami, poradenstvím, měřením fyziologických funkcí, ...
- od středy 10. do soboty 13. 10. se koná tradiční materiální sbírka šatstva, obuvi, domácích potřeb, funkčních elektrozařízení a elektrospotřebičů a nově také jízdních kol pro projekt „Kola pro Afriku“.
VYBERTE SI Z NABÍDKY A PŘIJĎTE PROŽÍT PODZIM S CHARITOU!
Podrobné informace na www.zabreh.charita.cz
VĚTVIČKY JEHLIČNANŮ. Prosíme vás o větvičky tújí či jiných jehličnanů vhodných na
výrobu podzimních věnců a ozdob. Můžete je donést přímo do Denního stacionáře Domovinka na Leštinské ulici č. 16. Děkujeme.
Jaroslav Člupný, vedoucí Domovinky, 736 509 438, domovinka@charitazabreh.cz
SPOLEK METODĚJ a místní skupina Moravsko-slezské křesťanské
akademie zvou na přednášku nazvanou MUČEDNÍK BABICKÉHO
PROCESU VÁCLAV DRBOLA.
Václav Drbola byl v 50. letech minulého století odsouzen tehdejším režimem k trestu smrti v souvislosti s tzv. „Babickým případem“ (babické události byly tendenčně popsány v jednom dílu televizního seriálu Třicet případů majora Zemana). Osobnost kněze-mučedníka a pravdivý běh událostí přiblíží historik a postulátor kanonizačního procesu Mgr. Jan Růžička.
Přednáška se v Katolickém domě uskuteční přesně v den 100. výročí narození tohoto Služebníka Božího, tzn. v úterý 16. října. Začátek v 18. hodin.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
VÍKEND PRO OSAMĚLÉ (NEJEN RODIČE) od pátku 23. do neděle 25.
listopadu na faře ve Velkých Losinách.
Stejně jako minulý rok, i letos nabízíme všem osamělým rodičům a jejich dětem společný víkendový pobyt na faře ve Velkých Losinách. Pobytu se samozřejmě mohou zúčastnit i další zájemci – svobodní, rozvedení,
ovdovělí, ale i ti, kteří žijí v manželství. Nabízíme pestrý program – odbornou přednášku s besedou, kterou přednese Mgr. Pavlína Vaculková,
možnost psychologického poradenství rovněž s ní, duchovní pohovor či svátost smíření
od P. Petra Kani, adventní tvoření v režii Mgr. Hany Heiserové, zajímavé zamyšlení Mgr.
Marty Rýznarové či program pro děti s Mgr. Monikou Sikorovou. Pobyt pořádá Rodina
v akci a CPR Šumperk.Cena: dítě do 6 let zdarma, ostatní děti 450 Kč, dospělý 550 Kč/
víkend.
Monika Sikorová
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - JEŽÍŠ, NáŠ BRATR

Žid 2,9-11

Na úvod snad bude vhodné ukázat, jak se Ježíšův duševní, božský, vnitřní stav projevoval
navenek. K tomu nám může nejlépe posloužit tajemné Turinské plátno. Ve tváři muže - a věřme, že je to Ježíš Kristus - můžeme vidět utrpení a to způsobem, který námi otřásá. Vnímáme
však také velikou vnitřní důstojnost, klid, uvolněnost, pokoj a dobrotu. Ježíš ví, že je v jednotě
s Otcem, s Bohem.
Ježíš Kristus zkusil naplno úděl člověka v každém směru, kromě hříchu, byl ideálním
člověkem, nic lidského mu nebylo cizí a proto mu můžeme důvěřovat ve všech svých situacích života.
ÚDĚL ČLOVĚKA. Už jako dítě prchá Ježíš před zlobou krále Heroda do Egypta. V řece
Jordánu se staví do řad hříšníků, ač sám hřích nemá a přijímá křest Janův. Jako každý člověk
je pokoušen od ďábla k hříchu a to trojím pokušením. Zkusil bolestný úděl člověka v každém
směru: byl pomlouván, považován za posedlého zlým duchem, za blázna, hrozilo mu svrhnutí
ze skály a to od svých rodáků, byl bit, mučen a jako zločinec zemřel mezi zločinci. Nezvratným
a všeobecným údělem člověka je smrt,kterou Ježíš podstoupil, byl dán do zapečetěného hrobu
se stráží,ale vstal z mrtvých. A mohli bychom přidat další příklady údělu Krista jako člověka ano, ale současně bohočlověka!
IDEÁLNÍ ČLOVĚK. Jan Křtitel už na poušti u řeky Jordánu oznamuje lidem, že Ježíš
je ideálním člověkem, kterému on není ani hoden rozvázat řemínky obuvi. Pravdivost těchto slov posledního proroka potvrdilo samo nebe: „Toto je můj milý Syn, v něm se mi zalíbilo,
toho poslouchejte!“ Ježíš vyzývá ke konání dobrých skutků - k smířlivosti, k mravní čistotě,
věrnosti manželství, k odpuštění, k lásce i k nepřátelům, ke spravedlnosti, štědrosti, k úsilí o
duchovní, nadpřirozené hodnoty. Těšil zarmoucené, povzbuzoval chudé a trpící, pomáhal jim,
sytil hladové, v nebezpečí života vyváděl z úzkostí a Boží mocí utišil bouři. Stýkal se s hříšníky, ač sám bezhříšný. Uzdravil posedlé, chromé, slepé, těšil pozůstalé. Varoval, aby se lidé měli
na pozoru před falešnými farizei a zákoníky. Plakal nad milovaným Jeruzalémem a chrámem,
když viděl v budoucnu jejich zničení a statisíce mrtvých vyvoleného národa. V hodinu své
smrti a to dokonce z kříže odkazuje svou milou maminku - vdovu - do opatrování nejmilejšímu učedníku - Janovi, a jeho do opatrování Marii. Už jako o malém dítěti bylo o něm řečeno:“
Prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i lidí....“
MŮŽEME MU DŮVĚŘOVAT. Ježíš Kristus jako Boží Syn je zcela pravdivý a tedy i důvěryhodný. Jeho skutky odpovídají jeho slovům. Sám o sobě prohlásil: „Já jsem cesta, pravda a
život.“ „A můžeme dodat – i náš Cíl!“ Měl odvahu postavit se proti mocným tohoto světa, což
je známkou jeho snahy po pravdivosti i jeho charakteru. Směrnice k šťastnému životu uložil
Ježíš prostřednictvím svých apoštolů do čtyř evangelií. Kdo se nad nimi vážně zamyslí, přijde
k závěru, že jsou pravdivé a rozumné a že Ježíši můžeme opravdu důvěřovat i v křížích a těžkostech života, neboť nepřichází, abychom měli život pohodlnější a nenáročný,ale záslužnější
a nakonec šťastnější v čase i na věčnosti. Pravda totiž není nic levného, ale dává nám vědomí,
že jsme neseni nejvyšší dobrotou a nejvyšším bezpečím.
ZÁVĚREM. Bůh v Ježíši Kristu už není mimo náš svět, není už Jediný a Nepochopitelný, ale je nám naprosto blízko, jako ten, který sdílel všechny lidské radosti i těžkosti. Ježíš je
opravdová a dokonalá jednota Boha a člověka. Naplnění Božího stvořitelského činu, stvoření
člověka k obrazu a podobenství Božímu.
Tam, kde Bůh není na prvém místě,...dává se v sázku lidská důstojnost. Proto je naším naléhavým úkolem vést dnešní lidi, aby poznávali skutečnou tvář Boha zjevenou v Ježíši Kristu.
(Benedikt XVI.)
P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z 30. září: Červená Voda 2.847, Mlýnický Dvůr 400, Domov důchodců sv. Zdislavy
322; Písařov 700, Jakubovice 726; Janoušov 1.822 Kč.
Dary: Červená Voda na opravu varhan 500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 23. a 30. září: Mohelnice 3.971, 5.120; Úsov 896, 30.979; Studená Loučka
370, 340 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ KRONIKY. V pořadí dalším mohelnickým farářem byl
Matthias Bernard Kristely, v Mohelnici od roku 1691. Byl doktorem
theologie, předtím působil v Křenově, zemřel 14. července 1701.
Po něm následoval od 30. srpna 1701 Franz Panenka, doktor
theologie, narozený v Brně.
Roku 1721 odešel do Uničova, k čemuž se dal přemluvit svým přítelem, aby mohl vést klidnější život. Byl pro svůj zápal a prostý způsob života velmi oblíben. Za jeho působení bylo město zasaženo morem, který si roku 1715 ve
čtyřech měsících vyžádal 263 obětí. Není proto divu, že se mohelničtí měšťané rozhodli na
paměť konečného odvrácení moru postavit na náměstí morový sloup, se sochou P. Marie
a čtyř patronů proti moru, sv. Karla Boromejského, sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Xavera.
Jenže postavení sousoší provázel nedostatek financí. S velkou námahou se podařilo nashromáždit pouze 1200 zl. a trvalo velmi dlouho, než došlo ke stavbě, takže sloup nese až letopočet 1777.
Jistá paní Josepha Lanschiková, manželka poštmistra, obohatila fond na sousoší o 800
zl. Její muž ujel r. 1763 se 17 000 zlatými, určenými pro trestnici v Mírově. Byl chycen v
Orsové (Oršavě?) a odsouzen k 5 letům těžkého žaláře, které si odpykal ve Štýru, jak uvádí
zápis v kronice.
Bartoš H.

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 30. září: Štíty 2.150; Cotkytle 790; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 30. září: Lubník 1.430; Tatenice 690; Hoštejn 1.500; Kosov 550 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

Oznámení

V sobotu 6. října uzavřeli v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze svazek manželský

Jan Bartoš z Brníčka a Klára Bartošová ze Zábřehu.
Blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání.
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PASTÝŘSKÝ LIST K ROKU VÍRY

Drazí bratři a sestry,
Svatý otec Benedikt XVI. vydal list, kterým vyhlásil Rok víry. Rád
bych Vás seznámil s jeho hlavními myšlenkami. Rok víry začíná 11. října
2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a
skončí o slavnosti Ježíše Krista Krále, 24. listopadu 2013. Na datum zahájení připadá také dvacáté výročí vydání Katechismu katolické církve. Ten
byl vyhlášen blahoslaveným Janem Pavlem II., aby všem věřícím ukazoval sílu a krásu víry. Cílem tohoto roku je prohloubení víry a obnova církve. Té je možno
dosáhnout také skrze svědectví, jež svým životem vydávají věřící. Už tím, že žijí ve světě,
jsou křesťané povoláni, aby vyzařovali slovo pravdy, které nám zanechal Pán Ježíš.
Víra roste tehdy, když se prožívá jako zkušenost přijaté lásky a předává se dál jako zakoušená milost a radost. Díky ní může náš život vydávat plody, neboť víra rozšiřuje naše
srdce v naději a umožňuje nám, abychom vydávali životodárné svědectví: ano, otevírá srdce a duše těch, kdo odpovídají na Pánovo pozvání, aby přilnuli k jeho slovu a stali se jeho
učedníky. Jedině skrze víru tedy víra roste a posiluje se. Neexistuje jiná možnost, jak získat jistotu ohledně svého života, než svěřovat se stále dokonaleji do náruče lásky, která se
zdá být vždy větší, neboť má svůj původ v Bohu. Doufáme, píše Svatý otec, že věřící budou svým životem stále věrohodněji o své víře svědčit, že v tomto roce znovu objeví obsah víry, kterou vyznávají, slaví, žijí a vkládají do svých modliteb, že budou přemýšlet nad
samotným aktem víry. K víře nutně patří také veřejně vydávané svědectví a angažovanost.
Křesťan nikdy nesmí přemýšlet o víře jako o soukromé záležitosti. Víra znamená rozhodnutí být s Pánem a žít s ním, rozumět důvodům, proč věřit, nést odpovědnost za to, v co se
věří, a odvážně ji hlásat všem lidem, jak to církev jednoznačně předvedla už při Letnicích.
Dar Ducha Svatého nás uschopňuje k misijnímu poslání a posiluje naše svědectví, aby bylo
upřímné a nebojácné.
V tomto roce bude mít pro nás rozhodující význam návrat k dějinám naší víry, budeme upírat svůj pohled na Ježíše Krista, neboť „od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti“ (Žid 12,2). Budeme hledět na Pannu Marii, která pro svou víru přijala andělovo
slovo a uvěřila zprávě, že se má stát Matkou Boží (srov. Lk 1,38). Budeme hledět na apoštoly, kteří skrze víru opustili všechno a vydali se následovat svého Pána (srov. Mk 10,28).
Uvěřili slovům, jimiž on hlásal Boží království, přítomné a uskutečněné v jeho osobě (srov.
Lk 11,20). Oni žili ve společenství s Ježíšem, který je vedl svým učením a předával jim nová
pravidla života, podle nichž měli být po jeho smrti poznáni jako jeho učedníci (srov. Jan
13,34-35). Pro svou víru se vydali do celého světa, následovali příkaz zvěstovat evangelium
všemu tvorstvu (srov. Mk 16,15) a nebojácně všem lidem hlásali radost ze zmrtvýchvstání,
jehož byli věrnými svědky.
Rok víry bude též dobrou příležitostí k intenzivnějšímu svědectví milosrdné lásky. Víra
bez lásky nevydává žádné ovoce, zatímco láska bez víry je pouhým sentimentem, trvale vydaným napospas pochybám. Víra a láska se navzájem potřebují tak, že jedna dovoluje druhé, aby se realizovala svým vlastním způsobem. Víra nás uschopňuje, abychom Krista poznali, a jeho láska nás vybízí, abychom mu sloužili všude tam, kde se on stává naším bližním na cestě životem. Kéž tento Rok víry znovu utvrdí náš vztah s Kristem pánem, neboť
jedině v něm se skrývá jistota, s níž můžeme hledět do budoucnosti, a záruka skutečné a trvalé lásky. K životu křesťanů patří radost i utrpení. Kolik svatých žilo v samotě! Kolik věří6

cích prochází i v dnešní době zkouškou Božího mlčení, ačkoliv by raději slyšeli jeho útěšný
hlas! Životní zkoušky, jež nám pomáhají porozumět tajemství kříže a dávají nám podíl na
utrpeních Kristových (srov. Kol l,24), jsou předzvěstí radosti a naděje, k nimž víra směřuje:
„Když jsem slabý, právě tehdy jsem silný“ (2 Kor 12,10), ujišťuje svatý Pavel.
Drazí bratři a sestry,
k slovům Svatého otce přidávám jen pozvání k praktickému kroku. V našich farnostech
uspořádáme krátké kurzy modlitby, pro které jsem připravil malou pomůcku. Ta je k dispozici na každé faře stejně jako celé znění dopisu Svatého otce (ten najdete i na webových
stránkách arcibiskupství). Rád bych, abyste se zapojili všichni, kteří jen trochu můžete. Poznání Boha není jen věcí rozumu, ale i srdce a vůle. Čím hlubší je osobní vztah, tím větší
je touha po dalším poznání. Čím větší je radost z Boha, ze života s ním, tím větší je touha
přivést k němu všechny, na kterých nám záleží. I to patří k Roku víry.
Pod vedením zkušeného učitele, třeba kněze či katechety, vytvořte skupiny. Začneme se
věnovat čtvrtému dílu Katechismu. Počítá se s prací ve společenství i s domácími úkoly pro
jednotlivé účastníky, s modlitební praxí i společným sdílením.
Věřím, že kdo objeví přínos modlitby ve společenství, začne ho vyhledávat. Tak mohou
z účastníků kurzu vzniknout i trvalá modlitební společenství. Ta se mohou stát skutečnou
duchovní rodinou, kde se kromě modlitby mohou sdělovat osobní zkušenosti života s Bohem a získávat povzbuzení od druhých a zakoušet duchovní zázemí. Společenství samo
bude umožňovat setkání s Bohem uprostřed těch, kteří se scházejí v Ježíšově jménu. Stane
se živou buňkou církve a znamením Boží přítomnosti pro okolí. Podobně může kurz inspirovat k založení tradice společné modlitby v rodinách.
Děkuji všem, kteří se zapojí a pomohou udělat tento první krok na naší
cestě duchovní obnovy, oživení víry a uskutečňování výzev II. vatikánského
koncilu.
K tomu Vám všem ze srdce žehná – arcibiskup Jan
NAŠE DOBA POTŘEBUJE MODLÍCÍ SE ARMÁDU. V roce 1571 se nad
Evropou zatahovaly mraky. Silně vyzbrojená turecká armáda pod vedením Aliho Paši se
chystala k rozhodujícímu útoku. Tehdejší papež sv. Pius V. vyzval křesťanské panovníky ke
společnému postupu. Hlavním velitelem křesťanské flotily byl Juan de Austria. V září nařídil papež celému křesťanskému světu prosit Boha o vítězství, modlitbou sv. růžence. Námořníci se ho před bitvou společně modlili. Bylo jich více než 65.000. Vojenští kaplani dali
účastníkům boje všeobecné rozhřešení. K rozhodující bitvě došlo v Jónském moři, v zálivu Patras u ostrova Naupaktos (Lepanto). 7. října 1571 zničila křesťanská armáda tureckou
flotilu. Vojáci připisovali skvělé vítězství Matce Boží Růžencové.
„Svatý Dominik v boji proti bludařům používal růženec jako nepřemožitelnou zbraň. Tak
se mají křesťané ozbrojit i dnes v boji proti tolika lžím a omylům.“ (Pius IX.)
„Růženec je dokonalým výrazem křesťanské nábožnosti. Kéž Bůh dá, aby se modlitba sv.
růžence všude rozšířila, aby ji lidé milovali jako nejlepší prostředek k dosažení Boží milosti.“ (Lev XIII.) „Jestli budu mít
armádu, která se bude denně modlit růženec, obrátím svět.“
(Pius XI.) Naše doba potřebuje modlící se armádu. Jste to vy,
všichni, kteří místo neužitečného naříkání nad stavem světa,
berete denně do rukou tuto mocnou zbraň Panny Marie.
P. Pavel Kavec,CM
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Sbírky z neděle 30. září: Zábřeh 8.720; Jedlí 2.100; Svébohov 1.700; Klášterec 1.210; Zvole
3.010 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000 + 880 modlitební společenství ze Skaličky; Jedlí – na opravy kostela 2.000; Svébohov – na potřeby farnosti 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Dne 30. září byla ze Zábřeha předána částka 3.600 Kč.
Všem štědrým dárcům „Zaplať Pán Bůh“.

Marie Zíková

Sbírky této neděle 7. října budou věnovány na pokrytí nákladů spojených s beatifikací
františkánských mučedníků.

PASTÝŘSKÝ LIST K VOLBÁM
Drazí bratři a sestry,
za pár dní budou volby do krajských zastupitelstev a do senátu. Někteří
se ptáte, zda vůbec jít k volbám, či koho vlastně volit? Ujišťuji vás, že důležitý je každý hlas. Nejít k volbám znamená vzdát se své spoluodpovědnosti, ale znamená to taky být zodpovědný za všechny chyby, které udělají druzí. Volit jděte!
Svou zodpovědnost však žijte nejen při volbách. Sledujte předvolební sliby a programy
zvolených zástupců, kontrolujte je a vyžadujte plnění jejich slibů. Nedejte na prázdná slova!
Zvolte takové zástupce, za kterými je vidět kus poctivé práce. Dejte hlas těm, kteří dodržují své slovo a nevymění důvěru občanů za výhody kompromisů, stranických dohod a svého obohacení. Nevěřte těm, kteří nabízejí snadná řešení, která často ani nehodlají plnit. Máte
možnost pomocí preferenčních hlasů, kroužkováním, zvolit lidi důvěryhodné a čestné. Využijte toho!
V nadcházejících volbách nebudeme rozhodovat o složení Parlamentu a o státní politice,
ale o tom, jak budou příští zastupitelé řešit problémy v našem regionu. Dejme hlas takovým
politikům, abychom jim nebyli nuceni připomínat jejich sliby a programy pomocí demonstrací, jako v závěru loňského roku, kdy se pracovníci a klienti Charit jednoho z našich krajů museli domáhat spravedlivého financování sociálních služeb tímto krajním způsobem.
Žijeme v době, která mnoha lidem zhoršuje ekonomickou a sociální situaci. Mnoho lidí
ztratilo práci. To jsou vážné věci, kterými je třeba se zabývat a které je třeba neodkladně řešit.
I církev se snaží nabízet ohroženým lidem pomocnou ruku prostřednictvím svých sociálních
a charitativních aktivit. Zlepšení si ale všichni musíme zasloužit. Neseme důsledky špatné politiky minulých vlád, které nás naučily žít na dluh. Snadná řešení neexistují, ale
závisí i na vašich rozhodnutích. Poraďte se mezi sebou a s Boží pomocí rozhodujte dobře.
K tomu vám žehná arcibiskup Jan

„Než vyletí děti z Hnízda“

Milé maminky, máte doma puberťáka, nebo se vaše dítko tomuto věku blíží? Přijďte se podělit o své zkušenosti, načerpat inspiraci i povzbuzení a trochu si oddechnout. V sobotu 20.
října pořádáme právě pro vás interaktivní seminář s psycholožkou Bc. Lenkou Davidovou,
Dis. - pracovnicí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Po dopoledním semináři a společném obědě budete mít možnost vyzkoušet si muzikoterapii, odpoledne si při kávě a moučníku vyrobíte něco pěkného z pedigu. Předpokládaný závěr v 15 hodin. Cena za celý den 80
Kč. Neváhejte, počet míst je omezen!
Irena Švédová, tel. 603 891 571
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