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Ročník XIX., číslo 45

31. 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

První je toto: 
„Miluj Pána, svého Boha, 
celým svým srdcem, 
celou svou duší, 
celou svou myslí a celou svou silou.“
Druhé je toto: 
„Miluj svého bližního 
jako sám sebe.
Žádné jiné přikázání 
není větší než tato.“          Mk 12,29-30

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, 
abychom ti mohli správně a věrně sloužit; 
zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, 
ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. 
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 18  miluji tě, Hospodine, má sílo!
1: Dt 6,2-6                                                    2: Žid 5,1-6                                   Ev: Mk 12,28b-34  
Ordinárium: Břízovo č. 503                      příště Ebenovo č. 504 
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pátek 9. listopadu    Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

 Tuto neděli 4. listopadu v 15 hod. je na zábřežském hřbitově pobožnost za zemřelé. 
Z toho důvodu nebude pravidelné požehnání v kostele sv. Bartoloměje. P. Lev Eliáš

 Tuto neděli 4. listopadu můžete putovat do maletínského farního kostela sv. Mikuláše. 
Začátek mše svaté ve 14.30 hod.                                                 P. František Eliáš

PomAzÁní nemoCnÝCH v zÁbŘeze
Příprava na udělování Svátosti Pomazání nemocných v zábřeze bude 
probíhat od pondělí 26. listopadu do středy 28. listopadu. 
Udělení Svátosti Pomazání nemocných bude ve čtvrtek 29. listopadu. 
bližší informace, včetně časů, uvedeme později.                       P. Lev Eliáš

PŘiPRAvUJeme PoUŤ do SvATÉ země

 Farnost Zábřeh ve spolupráci s cestovní agenturou CA AWER TOUR opět připravuje 
pro zájemce pouť do Svaté Země. 
 Odjezd ze Zábřeha v sobotu 16. března, návrat v sobotu 23. března 2013. 
 Dopravu na letiště ze Zábřeha zdarma zabezpečí CA AWER TOUR. 
 Cena 17.450 + 50 USD. 
 Bližší informace P. František Eliáš, přihlášky v zábřežské kanceláři AWER TOUR 
 (u kostela) u paní Lenky Hamplové č. tel. 731 626 506.  P. František Eliáš
 
v pondělí 26. listopadu v 16 hod. bude v kostele sv. bartoloměje nejen pro poutníky do 
Svaté země celebrovat mši svatou mons. Pavel Posád titulární biskup ptujský a světící 
biskup českobudějovický. 
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                                            FARnoST SvÉboHov
PoboŽnoST U KAPliČKY. Římskokatolická farnost Svébohov 
ve spolupráci s OS VÁCLAV vás co nejsrdečněji zvou v neděli 11.11. 
v 16 hod. na tradiční setkání u kapličky sv. Anežky České. Požehná-
ní udělí zábřežský děkan P. František Eliáš. Od 16.30 bude slavnost 
pokračovat v KD Václavov přednáškou vojenského historika Ing. 
plk. Františka Valdštýna – o svaté Hedvice a hudebním vystoupe-
ním svébohovské scholy Gaudium.                           Zvou pořadatelé 

HoUSlovÝ KonCeRT. V pondělí 12. listopadu v 17 hod. na OÚ Svébohov uvádí Kruh přá-
tel hudby Svébohov houslový koncert Leoše a Alžběty Čepických. Všichni jste srdečně zváni. 

RoK 2012 v oPRAvÁCH. 
 Od začátku července do konce října svébohovští farníci, kterým není lhostejný stav far-
ního majetku, postavili na faře nové komíny a provedli nutnou opravu střechy. 
 Celkem bylo odpracováno 600 hodin, z toho 60 hodin za odborné klempířské práce 
jsme proplatili. 
 Všem ochotným farníkům upřímné „Pán Bůh zaplať“ za pomoc i modlitbu pro úspěš-
né dokončení díla. 
 V příštím roce farnost čeká další náročná akce – výměna krytiny střech na kostele a 
oprava i nátěr fasády.  S prosbou o modlitbu Michal Kolář

 PASToRAČní RAdA FARnoSTi SvÉboHov se sejde ve středu 14. listopadu 
v 18 hod.  P. František Eliáš

Vzácného jubilea 105 let se dne 10. listopadu 2012 dožívá 
paní Marie Hašková ze Svébohova. 
Ze srdce jí přejeme, aby jí ještě dlouho provázela radost a spokojenost v kru-
hu rodiny, Boží požehnání a ochrana Panny Marie. 

 Obec a farnost Svébohov
* * *

CHARiTA zÁbŘeH
KlienTi CHARiTY zvoU nA vÝSTAvY
v Tradiční „Podzimní výstava“ se uskuteční v pátek 16. listo-
padu 2012 od 10 hodin v Denním stacionáři Okýnko v Mohelni-
ci na Zámecké ulici č.11. Ke zhlédnutí i ke koupi budou výrobky 
drátkované, tkané, z keramiky, pedigu, ze dřeva i z korálků. Výtěžek výstavy bude použit na 
nákup dalšího materiálu k tvoření.

v Ve dnech 22. – 23. listopadu 2012, proběhne v Oáze – centru denních 
služeb Charity Zábřeh na Žižkově ulici 15, adventně laděná výstava „Ces-
ta ke světlu“. Světlo lampiček, svíček i svícnů bude návštěvníky provázet v 
prostorách Oázy i na netradičních místech a pro zájemce bude připravena tvořivá dílnička 
ke zdobení svíček. Veškeré výrobky bude možné si zakoupit a podpořit práci a další rozvoj 
centra. Na setkání s vámi se těší klienti a pracovníci Okýnka a Oázy.            
  Jana Skalická, propagace@charitazabreh.cz, tel 736 509 431
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UČíCí Se CíRKev – boŽSKÁ CTnoST lÁSKY  Mk 12,8b-34 KKC 1822- 1829
 LÁSKA je Božská ctnost, kterou milujeme Boha 
nade všechno pro něho samého a svého bližního jako 
sebe z lásky k Bohu. Její pomocí se dokážeme odevzdá-
vat Bohu, protože on si nás zamiloval jako první, aby-
chom s ním byli jedno a abychom kvůli němu přijíma-
li druhé bez zábran a tak srdečně, jako přijímáme sebe 
samé.
 Ježíš své učedníky vyzývá: „Milujte se navzájem, jako 
jsem já miloval vás.“ (Jan 15,12) Svatý Augustin prohla-
šuje: „Miluj a dělej, co chceš!“ Není to vůbec tak jedno-
duché, jak to na prvý pohled vypadá. Láska je největší a 
to proto, že je energií, která oživuje a naplňuje Božským 
životem.
 Ježíš učinil z lásky NOVÉ PŘIKÁZÁNÍ, protože mi-
loval své „až do krajnosti“ (Jan 13,l). Projevuje lásku, 
kterou dostává od Otce. Když se učedníci navzájem mi-
lují, napodobují Ježíšovu lásku, kterou od něho dostávají. Proto Ježíš říká: „Jako Otec mi-
loval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“ (Jan 15,9) A ještě: „To je moje při-
kázání: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (Jan 15,12)
 Láska, plod Ducha svatého a plnost zákona, zachovává přikázání Boha i jeho Syna, Je-
žíše Krista: „Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce.“ (Jan 
15,9 - 10). Ježíš umřel z lásky k nám, když jsme byli ještě „nepřáteli“ (Řím 5,10). Pán nás 
žádá, abychom milovali jako on, dokonce i své nepřátele, abychom se stali bližním i toho 
nejvzdálenějšího, abychom milovali děti a chudé jako jeho samého.
 Apoštol Pavel vytvořil nedostižný obraz lásky: „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdeč-
ná,  nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na 
sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špat-
ného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy 
nad ničím nezoufá, všecko vydrží.“ ( l Kor 13, 4-7)
 „Lásky však kdybych neměl, nejsem nic,“ říká ještě apoštol. A všechny výsady, služ-
ba, dokonce i ctnosti... „bez lásky nic neprospějí.“ (l Kor 13,1-4). Láska je nejdůležitější ze 
všech ctností. Je první božskou ctností: „Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale nej-
větší z nich je láska.“ (l Kor 13,13)
 Cvičení se ve všech ctnostech je oživováno a podněcováno láskou. Ta totiž je „svorník 
dokonalosti“ (Kol 3,14). Je formou ctností; člení je a dává jim řád; je zdrojem i cílem jejich 
prožívání v křesťanské praxi. Božská ctnost lásky zaručuje a tříbí naši lidskou schopnost 
milovat. Povznáší ji k nadpřirozené dokonalosti Božské lásky.
 Vede-li křesťan mravný život oživovaný láskou, dává mu to duchovní svobodu Božích 
dětí. Nestojí před Bohem jako otrok, plný otrockého strachu, ani jako námezdník shánějící 
plat, ale jako syn, který odpovídá na lásku toho, který nás „miloval dříve“ (1 Jan 4,19).
 „Buď se odvrátíme od zla ze strachu před trestem a jsme v postavení otroka, nebo se 
dáme strhnout vyhlídkou na odměnu a jsme podobni námezdným dělníkům. Nebo po-
sloucháme pro dobro samo a z lásky k tomu, který přikazuje, abychom poslouchali, a tehdy 
jsme v postavení synů.“ (sv. Bazil)
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 Plody lásky jsou radost, pokoj a milosrdenství; láska vyžaduje velkodušnost a bratrské 
napomínání; je vlídností, vzbuzuje vzájemnost, projevuje se nezištností a štědrostí; je přá-
telstvím a společenstvím. Dovršením každého našeho díla je láska. To je náš cíl; kvůli němu 
běžíme k této metě; až tam dorazíme, najdeme odpočinek.“ (sv. Augustin)
 A sv. Terezie od Ježíše mluví z vlastní zkušenosti: „Poznala jsem, že mým povoláním je 
láska. Ano, nalezla jsem své místo v církvi, a toto místo jsi mi dal ty, můj Bože! V srdci své 
Matky církve budu láskou, tak budu vším, takto se splní můj sen.“ Svatá Terezie pochopila, 
že křesťanovou pravdou je milovat. Křesťan je někdo, kdo věří v lásku. A věřit v lásku zna-
mená věřit také v sílu lásky. Láskou jsme v pravdě, láskou učíme.     P. Antonín Pospíšil

KAToliCKÝ dŮm
v Nejenom seniory zveme v úterý 6. listopadu na zábavné odpoled-
ne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje populární dvojice VA-
ŠEK a PEPA. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v PŘEDNÁŠKA předsedy MSKA Ing. S.L.D. Pavla Kopečka, Th.D. „Slepé uličky sou-
časné sakrální architektury“ se uskuteční ve středu 7. listopadu v 18 hod. v Katolickém 
domě. Konkrétní realizace sakrální stavby poukazuje nejen na tvůrčí schopnosti architekta, 
ale i na to, jak je celá tato oblast vnímána a jak je na ni pohlíženo. Na konkrétních příkladech 
se pokusíme zdokumentovat, v jaké situaci se nachází česká a moravská moderní sakrální ar-
chitektura. Po skončení přednášky bude neformální setkání členů obou akademií.
v Populární zábřežská folk & country skupina mAdAlen Vás zve na pravidelný vzpo-
mínkový koncert věnovaný zesnulým kamarádům, který se uskuteční v Katolickém domě 
v neděli 11.11.2012. Hostem večera tentokrát bude pardubická bluegrassová skupina BAR-
BECUE. Začátek v 17 hodin. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován sdružení 
ISIS, které se věnuje podpoře rodin s dětmi v náhradní rodinné péči.
v v Katolickém domě zahrají dechovky. Především všichni příznivci dechovky by si 
měli ve svém kalendáři poznamenat sobotu 17. listopadu. V tento den tradičně vrcholí v 
Katolickém domě festival dechovek pořádaný za podpory města Zábřeh a Olomouckého 
kraje. Prvními tóny zahájí v 10 hodin na domácím podiu své vystoupení pořádající Vese-
lá kapela. Dále pak k poslechu, ale i k tanci postupně zahrají Hanácká dechovka při Svato-
mořickém centru Olomouc, Postřelmovská muzika a Svitavská dvanáctka. Závěr přehlídky 
bude patřit Rozmarýnce Bohuše Ryšávky. Slosovatelné vstupné činí 100 korun, občerstvení 
zajištěno. Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

v den památky sv. Cecilie, patronky hudby,
ve čtvrtek 22. listopadu při mši svaté v 17.30 hod. 
vzpomeneme nedožitých 90 let 
zábřežského kostelníka
pana Jindřicha majstršína. 
Liturgii doprovodí pěvecký sbor CARMEN.  

 P. František Eliáš
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z 28. října 2012: Červená Voda 1.800, Mlýnický Dvůr 350, Domov důchodců sv. 
Zdislavy 255, Písařov 581, Jakubovice 454; Janoušov 1.209. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

zamyšlení se nad životem a smrtí
 Jednou se makedonský král Alexandr Veliký (*356 p.n.l. + 
323 p.n.l. v Babyloně) setkal s filosofem Diogenem (+323 p.n.l.), 
který se zrovna zabýval pozorováním hromádky lidských kostí. 
Zeptal se ho: „Co to tu hledáte?“ Diogenes odpověděl: „Nedaří se 
mi najít jednu věc!“
 Král byl velmi zvědavý a zeptal se: „A kterou?“ Filosof byl 
připravený: „Rozdíl mezi kostmi vašeho otce a těch, které patřily 
jeho otrokům.“
 Sigmund Freud (*1856 v Příboru + 1939 v Londýně), otec psychoanalýzy, jednoho dne vy-
znal: „Přemýšlím o možnosti smrti každý den. Je to užitečné cvičení.“
 Velký psycholog Carl Gustav Jung (1875-1961) k tomu dodává: „Člověk, který si neklade 
otázku po smrti a nevšímá si její dramatičnosti, má velni akutní potřebu být léčen.“
 A propos: Kéž je návštěva u hrobů našich zesnulých poučením, abychom neplýtvali s časem 
života, dobře využili každou minutu, každý den, dokud ho máme. Nebude se, prosím, opako-
vat!”   P. Pavel Kavec, CM

ekumenická pobožnost na hřbitově v Lošticích bude v neděli 4. listopadu v 15.00 hod.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 28. října: Štíty 2.230; Cotkytle 750; Horní Studénky 1.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

AdoRAČní den FARnoSTi HoRní STUdÉnKY je v úterý 6. listopadu. 
V kostele sv. Linharta začne mší svatou v 7.30 hod. a v 17 hod. bude adorace 

ukončena svátostným požehnáním. 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 28. října: Lubník 600; Tatenice 790, Hoštejn 1.300; Kosov 700 Kč. 
dary: oprava z neděle 21.11. – dar na opravu fary 10.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

 PoboŽnoSTi nA HŘbiToveCH o této neděli 4. listopadu:
 Kosov - ve 14 hod. a Lubník v 16 hod. 

* * *
 PoUŤovÁ mŠe SvATÁ ke cti sv. martina se koná 
v neděli 11. listopadu ve 14 hod. v kapli na olšanských horách.  
  Srdečně zvou farníci z Olšan 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 28. října: Mohelnice 4.578, Úsov 1.194, Studená Loučka 326 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

SeTKÁní leKToRŮ nAd PíSmem se koná ve středu 7. listopadu po večerní mši svaté.

z moHelniCKÉ FARní KRoniKY – AnTonín bRUS, ARCibiSKUP PRAŽSKÝ
 Dosud jsme se seznamovali s mohelnickými faráři a významnými událostmi, 
k nimž došlo za jejich působení v Mohelnici. Mohelnice však má i své vý-
znamné rodáky. 
 Mezi nejslavnější a velice významné muže patří ANTONÍN 
BRUS, narozený 13. února 1518 v Mohelnici, v rodině zámožného 
měšťana Tomáše Bruse. Rodný dům stál v Hradební ulici na č. 17. Kro-
nika uvádí „Antonius de Muglitio příjmením Brus (možná z nynější rodiny 
„Pross“ v Mohelnici). Z mohelnické školy odešel na vyšší studia do Prahy, kde ještě před 
vysvěcením na kněze vstupuje do řádu křížovníků s červenou hvězdou. Roku 1540 odešel 
s českými vojsky proti Turkům. Záhy se stal vyhlášeným polním kazatelem, který dokázal 
uchvátit vojáky svými projevy. Po návratu z tureckých válek působil jako farář v Chebu a 
děkan v Lokti. Byl dómským kanovníkem (Domherr) v Praze. R. 1552 je Brus zvolen vel-
mistrem řádu křížovníků s červenou hvězdou. R. 1558 je jako zpovědník a rádce císaře Fer-
dinanda I. jmenován biskupem ve Vídni. O tři roky později, roku 1562 je jmenován praž-
ským arcibiskupem. Brus hovořil pěti jazyky, získal značné vzdělání, byl výborný řečník a 
oplýval velikou tělesnou silou a energií. 21. září 1562 korunoval v Praze za českého krále 
císaře Maxmiliána II.
 Po celý život Brus nikdy nezapomněl na rodné město. Často do Mohelnice jezdil, vždyť 
tu žili rodiče a bratři. Jeho bratr Jakub, dík bratrově finanční pomoci vystavěl na místě 
dnešní radnice honosný dům na způsob zámečku (kolem r. 1564), v něm arcibiskup při 
svých návštěvách pobýval. Naposled navštívil Mohelnici ještě necelý rok před svou smrtí. 
Zemřel 22. srpna 1580.  Bartoš H.

* * *
KonCeRTní odPoledne. V neděli 4. listopadu ve 13.30 hodin jste 
zváni u příležitosti svátku Památky zesnulých na Koncert spojených de-
chovek Bohuslavice, Leština a Dubicko na hřbitov v Dubicku. V případě 
nepříznivého počasí koncert proběhne v chrámu Povýšení Sv. Kříže. 
 Koncert dechové hudby Moravští muzikanti bude také odpoledne v 
15 hodin ve velkém sále sokolovny v Dubicku. Vstupné dobrovolné, dů-
chodci vstup zdarma.
 
PRo RodiČe STŘedoŠKolÁKŮ A UČnŮ. Zajímavá nabídka ubytování pro chlapce, 
kteří navštěvují střední školy a učiliště jakéhokoliv typu v Praze. Za výchovu, která je v sou-
ladu s křesťanskými hodnotami, zodpovídají Salesiáni Dona Boska. Snaží se o spolupráci 
se školami, které studenti navštěvují, důležitá je pro ně také spolupráce s rodiči. Internát se 
nachází v Praze - Kobylisích, K Ládví 1805/20, v nově postavěné budově firmy ELEKTRO-
LINE. Stále je možnost se přihlásit do internátu. viz http://www.rackin.cz/
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Sbírky z neděle 28. října: Zábřeh 9.410; Jedlí 3.200; Svébohov 1.200; Klášterec 1.165; Zvole 
3.690; Postřelmůvek 540 Kč. dary: zábřeh – na Haiti 200 a růžencové společenství  na Haiti 
500 Kč; ze sbírek v Rovensku na opravy 20.000.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

mlÁdeŽníCi PozoR! Na internetu visí nové číslo ZaMlada, ve kterém mimo jiné na-
jdete informace o blížící se mládežnické mši. Můžete si ho přečíst na internetové adrese 
http://rkfzabreh.rps.cz/ZaMlada.  redakce ZaMlada

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 7. listopadu od 9 hod. do 16 hod. 
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn slu-
žebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapo-
jeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení 

do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana. P. František Eliáš

bRAvo PŘedSTAví němeCKÉHo HoRniSTU. Třetí kon-
cert letošní sezony nového hudebního cyklu Bravo Zábřeh při-
nese exluzivního zahraničního hosta. Bude jím mladý německý 
hornista Valentin Eschmann. 
Jeden z nejvýraznějších talentů své generace je absolventem hu-
debních škol v Německu a Švýcarsku. Jako sólista vystupuje pra-
videlně s celou řadou světových orchestrů a je držitelem oceně-
ní z mnoha mezinárodních soutěží. Komorní partnerkou mu 
bude oficiální pianistka Pražského jara, vyhledávaná komorní 
hráčka a proděkanka JAMU v Brně, Jana Goliášová. Na progra-
mu jsou skladby Richarda Strausse, J. S. Bacha a dalších.
Koncert se uskuteční ve středu 7. listopadu od 18 hodin v Gale-

rii Tunklův dvorec a bude mít originální zahájení, uvedou jej slavnostní fanfáry v podání 
zábřežských trubačů. Pořadatelé připravili pro návštěvníky také příjemnou novinku v po-
době nabídky drobného občerstvení.   Zdeněk David 

víkend pro ženy od pátku 23. - 25.11. 2012 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 sa-
mozřejmě mohou zúčastnit i další zájemci - svobodní, rozvedení, ovdovělí, 
ale i ti, co žijí v manželství. Nabízíme pestrý program - odbornou přednášku 
s besedou, kterou přednese Mgr. Pavlína Vaculková, možnost psychologické-
ho poradenství rovněž u 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. Pobyt pořádá Rodina v akci a CPR Šumperk. Kontakt: 
tel. 737 517102, M. Sikorová Cena: dítě do 6 let zdarma, ostatní děti 450 Kč, dospělý 550 Kč/
víkend. 

FARnoST zvole. V neděli 11. listopadu v 9 hod. bude v Jestřebí slavena hodová mše 
svatá ke cti svatého Martina. 
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