6. 10. 2013
Ročník XX., číslo 40
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 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
1: Hab 1,2-3; 2,2-4
2: 2 Tim 1,6-8.13-14
Ev. Lk 17,5-10
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

„Kdybyste měli víru
jako hořčičné zrnko
a řekli této moruši:
Vyrvi se i s kořeny
a přesaď se do moře!
poslechla by vás.“

Lk 17
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 7. října Památka Panny Marie Růžencové
PIVONÍN – POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ je tuto neděli 6. října – mše svatá
v 15 hod.
P. Ladislav Sovadina
MALETÍN – tuto neděli 6. října bude slavena v 15 hod. mše svatá v kostele sv. Mikuláše
v Maletíně a v neděli 13. října v 15 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Stanislava
v Hynčině.
P. František Eliáš
DROZDOV. Na hodovou mši svatou do drozdovské kaple jste zváni v neděli 13. října v 9 hod.
KATECHETI se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 10. října od 19 hod.
		
P. Ladislav Sovadina
Zájemci o přijetí svátosti biřmování se scházejí na faře v Zábřeze vždy v pátek po večerních
bohoslužbách.
P. František Eliáš

V KOSTELÍCH A V KAPLÍCH POKRAČUJE POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
POSTŘELMŮVEK: příprava 7. (pondělí) a 8. 10., od 9 hod., udělení 9. 10.
v 9 hod.
PIVONÍN: příprava 7. a 8. 10. od 17 hod., udělení 9. 10. v 17 hod.

POZOR ZMĚNA!
SKALIČKA: příprava 10. (čtvrtek) a 11. 10. od 8.30 hod., udělení 12. 10.
v 8.30 hod.
ROVENSKO: příprava 10. a 11. 10. od 17.30 hod., udělení 12. 10. v 17.30 hod.
		
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. začal pro farníky a jejich domácnosti nabízet výhodnější ceny za dodávky energií. Ve středu 16. října od 9 do
16 hod. bude na faře přítomna pracovnice, která má na starosti energie
pro domácnost, spolu s pracovnicí 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 nová zapojení je souhlas faráře či děkana.
		
P. František Eliáš, děkan
BLAHOPŘÁNÍ. Pan Jan Tempír oslaví 8. října 80 let života. K význačnému životnímu jubileu mu přejeme Boží požehnání, stálé zdraví duše i
těla i radost z každého nového rána.
Přejí a za službu ve farnosti, zvláště pro kostel sv. Barbory,
děkují zábřežští farníci.

Ohlášky
V sobotu 12. října v kostele sv. Barbory v Zábřeze si navzájem udělí svátost manželství
Oldřich Jašek z Rovenska a Helena Smejkalová ze Zábřeha
A v sobotu 19. října v kostele sv. Barbory v Zábřeze si udělí svátost manželství
Lukáš Crhák z Březné a Kateřina Viterová z Prahy.
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RODINA V AKCI

Srdečně zveme na další besedu do odpoledního klubu pro ženy
HanaClub. Téma: BEZPEČÍ PRO DÍTĚ - nástrahy domácnosti a
naše dítě a INTERNET. Přednáší Mgr. Marta Rýznarová. V pondělí 7. října 2013 od 17-19 hod., v přízemí Charity Zábřeh (zvonek
Oáza). Děti od 4 let mají během besedy doprovodný program.
Za Centrum „Rodina v akci“ M. Sikorová, tel. 737517102, email: rodinazabreh@gmail.com
VÍKEND PRO TÁTY S DĚTMI. Srdečně zveme „staré“ i „nové“ zájemce na VÍKEND
PRO TÁTY S DĚTMI ve věku 6 - 12 let. Víkend je určen pro ty, kteří chtějí prožít dobrodružství a hezké chvíle se svými dětmi a zažít chlapské společenství. Termín: 18. - 20. října
2013 (pátek odpoledne až neděle odpoledne). Kde: Na Annabergu v Jeseníkách. Bližší informace a přihlášky na emailu osikora@seznam.cz.
Za Rodinu v akci Ondřej Sikora
***
POZVÁNÍ PRO MINISTRANTY. Ministrantská schůzka bude v sobotu 12. 10., začátek
v 8 hodin na faře v Zábřehu.
MINISTRANTSKÝ VÝLET DO KRÁLÍK. V sobotu 19. 10. plánujeme celodenní výlet, při
kterém navštívíme muzeum vojenského opevnění u Králík, poutní místo na Hoře Matky
Boží a podle počasí bude i malý výšlap do okolí. Přihlášky a bližší informace na tel. čísle
732 746 679 nebo osobně.
Marek Hackenberger
POZVÁNKA NA VÝSTAVU. V Muzeu Zábřeh je až do poloviny ledna příštího roku k vidění unikátní výstava nazvaná Putování středověkem. Je zaměřena zejména na středověk vrcholný a je rozdělena do
čtyř tematických částí: hrnčířství, hrady, zbraně a církev. Za povšimnutí stojí například loštické poháry či studie rekonstrukcí severomoravských hradů. Nejcennější exponáty představuje církevní umění. V Zábřeze je tak opět k vidění pozdně gotická Zábřežská madona pocházející ze Šubrtovy kapličky či unikátní socha vzkříšeného Krista zapůjčená z mohelnického farního kostela. Zábřežské muzeum je přístupné v
úterý - neděli v časech 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hod. František John
POUŤ DO VRANOVA A SLOUPU. V úterý 15. října 2013 zveme mariánské ctitele a příznivce na poutní zájezd na Vranov u Brna a do Sloupu. Duchovní doprovod otec František.
Odjezd z Valové v 7.30 hod., cena 250 Kč. Přihlášky do 13. 10. 2013 u Ludmily Korgerové
tel. 583 414 512 nebo 732 805 427.
Srdečně zve Orel, jednota Zábřeh
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE. 20. března jste měli možnost zúčastnit se přednášky „Blázni pro Krista – fenomén jurodivosti v byzantské a ruské kultuře“, kterou proslovil
Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. Na webu si můžete téma připomenout ruským dokumentárním
filmem „Jurodiví“ - s českými titulky:
http://www.youtube.com/watch?v=JFU6wZnvPFI&list=FLRpu_FzxxReMTyNeuRaOtpg&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=SZ6zG00w8b8&list=FLRpu_FzxxReMTyNeuRaOtpg&feature=mh_lolz
Za místní skupinu ČKA Jana Nováková
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Učící se církev – SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

2. Čt. 2 Tim 1,6-8, 13-14 KKC 1590-1600
Šestou ze sedmi Kristových svátostí je svátost kněžství. Té patří velmi význačné místo v životě církve božího
lidu. Už ve Starém zákoně nacházíme předobraz této svátosti a to v postavě kněze Melchizedecha a ve službě levitů,
v Aronově kněžství a v ustanovení sedmdesáti „starších.“
(Num 11,25) Tyto předobrazy jsou naplněny v Ježíši Kristu,
který je skrze svou oběť na kříži „jediným prostředníkem
mezi Bohem a lidmi,“ (1 Tim 2,5) „velekněz podle řádu
Melchizedechova.“ (Žid 5,10) Kristovo jedinečné kněžství
je zpřítomňováno trojím služebným kněžstvím: jáhny, kněžími a biskupy. Navenek nevypadají jinak, než lidé, s nimiž
se běžně stýkáme, ale jejich nitro – jak je rozdílné?! Tyto tři
stupně kněžství jsou udílené svěcením a jsou pro uspořádanou stavbu církve nenahraditelné. Bez biskupa, kněží a jáhnů nelze mluvit o církvi.
Celá církev je kněžský lid. Díky křtu mají všichni věřící účast na Kristově kněžství. Tato účast se nazývá „VŠEOBECNÉ KNĚŽSTVÍ VĚŘÍCÍCH“. Na jeho základě a v jeho
službách se laikové, muži i ženy mohou podílet na poslání Kristově. Jejich úkolem je sloužit ve jménu a osobě Krista uprostřed společenství, konkrétněji ve mši svaté a to například
četbou Písma (nikoliv evangelia, to může číst jen jáhen, kněz nebo biskup) dále čtením přímluv i službou jiných úkonů. V církvi, před 2. vatikánským koncilem to bylo celkem neznámé a je to dodnes příčinou, byť neopodstatněné kritiky skupiny tradicionalistů.
SLUŽEBNÉ - SVÁTOSTNÉ - KNĚŽSTVÍ, které uděluje biskup vhodnému kandidátu
formou svěcení, vkládáním rukou na jeho hlavu, se podstatně liší od všeobecného kněžství
věřících. Je udělováno jako posvátná moc ke službě věřících. Posvěcení služebníci zastávají
svou službu Božímu lidu tím, že učí pravdám víry, konají bohoslužby, zvláště Kristovu nekrvavou oběť mše svaté, udělují svátosti a vedou duchovní správu.
BISKUP dostává plnost svátosti kněžství, kterou se zařazuje do biskupského sboru
a stává se viditelnou hlavou místní církve, která je mu svěřena. Biskupové jako nástupci
apoštolů a členové sboru se podílejí na apoštolské odpovědnosti a na poslání celé církve
pod pravomocí římského biskupa, papeže, nástupce svatého Petra.
KNĚŽÍ jsou spojeni s biskupy v kněžské důstojnosti a zároveň na nich závisí při výkonu svých pastorálních úkonů. Jsou povoláni, aby byli moudrými spolupracovníky biskupů.
Shromážděni kolem svého biskupa tvoří „kněžstvo“, které společně s ním nese odpovědnost za místní církev. Biskup jim svěřuje odpovědnost za určité farní společenství nebo za
určitý církevní úřad. Svátost kněžství SE UDĚLUJE vkládáním rukou biskupa, po němž následuje slavná modlitba svěcení, kterou si svěcenci vyprošují od Boha milosti Ducha Svatého, potřebné pro svou službu. Svěcení vtiskuje do duše nezrušitelné svátostné znamení.
Udělovat svátostné kněžství v jeho třech stupních je vyhrazeno svěceným biskupům v jednotě s římským biskupem, papežem. Církev uděluje svátost kněžství pouze pokřtěným mužům, jejichž schopnosti pro výkon služby byly náležitě prošetřeny a uznány. Odpovědnost
a právo povolat někoho, aby přijal svěcení, přísluší církevní autoritě.
JÁHNI jsou služebníci posvěcení pro služebné úkoly v církvi. Nedostávají svátostné
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kněžství, ale skrze svěcení jsou jim uděleny důležité úkoly ve službě slova, v bohoslužbě,
v duchovní správě a ve službách lásky. Tyto úkoly mají plnit pod pastýřskou pravomocí svého biskupa.
V latinské církvi se uděluje svátost kněžství obvykle pouze těm kandidátům, mužům,
kteří jsou ochotní přijmout ZÁVAZEK CELIBÁTU (slovo celibát je od latinského slova caelebs, to je ten, který žije sám), a kteří veřejně projeví svou vůli zachovávat jej z lásky k Božímu království a ke službě lidem. Celibát sice nepatří k podstatě kněžství, neboť i Kristovi
apoštolé žili, až na Jana, miláčka Páně, v manželství. Ovšem po přijetí Kristova apoštolátu,
po vyřešení právní a mravní stránky, manželky opustili a věnovali se cele práci pro Boží
království. Příkladem jim byl sám jejich Mistr a Pán, Ježíš Kristus, který žil v celibátě. Tím
chtěl vyjádřit svou nerozdělenou lásku ke svému nebeskému Otci a dát příklad mnohým.
Žít ve zdrženlivosti bez manželství je už od Ježíšových dob znamením lásky, nerozdělené
odevzdanosti Pánu a naprosté ochoty sloužit.
Trvalí jáhni, diákoni mohou být ženatí, ale manželství musí být uzavřeno před jáhenským svěcením.
Celibát je vždy v katolické církvi vyžadován pro biskupské svěcení, a to i ve východních, pravoslavných církvích. V dnešní době, kdy se mnoho kněží a také někteří biskupové
anglikánské církve vracejí do církve katolické, ale žijí v manželství, jsou do katolické církve
přijati a po kněžském svěcení mohou i jako ženatí kněží sloužit, ne však jako ženatí biskupové. Církev je vázána touto volbou, kterou učinil sám náš Pán.
Za určitých okolností, když se soudně prokáže neplatnost kněžského svěcení, je jeho
nositel zproštěn všech kněžských závazků, i celibátu. Že někteří kněží i biskupové celibát
nezachovávají, a dokonce se i ožení? Kde je člověk, tam všude může být pád i ztráta ideálu
a nedodržení slibu.
Uvnitř v katolické církvi existuje pochybné hnutí, aby z titulu „lidských práv a rovnosti pohlaví“ byl ženám umožněn přístup ke vší kněžské činnosti, tedy, aby se i ženy mohly
stát kněžími a biskupkami. Panna Maria by jistě byla nejvhodnější kandidátkou na přijetí
služebného, svátostného kněžství, mohla by být i biskupkou. Vždyť byla počata bez hříchu
dědičného, byla naskrz svatá, žila svatě, jejím synem byl sám Bůh, Ježíš... A přece ji její Syn
nepřibral k poslední večeři, kde bylo svátostné kněžství ustanoveno. Jen ona mohla bez váhání prohlásit: „Toto je moje Tělo...Toto je má Krev..“, protože darovala Ježíšovi vlastní tělo
i vlastní krev. Uvědomují si hlasatelé tohoto pochybného hnutí, jak daleko jsou od pravdy
a jak škodí kněžství i církvi?
Jaké účinky má svátost kněžství? Skrze zvláštní vylití Ducha Svatého tato svátost připodobňuje svěcence Kristu v jeho trojí funkci: kněze, proroka a krále podle příslušného stupně přijaté svátosti. Svěcení vtiskuje nezrušitelné duchovní znamení: proto nemůže být opakováno ani uděleno na omezenou dobu.
Posvěcení kněží při výkonu posvátné služby mluví a jednají nikoliv z vlastní autority či
z pověření, nebo zmocnění společenství, jak se to děje u nekatolických církví, nýbrž v osobě Krista - hlavy a jménem církve. Proto se služebné kněžství liší podstatně, a ne pouze
stupněm - od všeobecného kněžství věřících, k jehož službě bylo Kristem ustanoveno. Jedině Kristus je pravý kněz, ostatní jsou jeho pouhými služebníky a kněz pokračuje na zemi
ve spasitelném díle Kristově.
Čím je pro mne kněz? To poznám na věčnosti podle svého postoje dnes – s radostí nebo
s výčitkou.
P. Antonín Pospíšil
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Pastýřský list k volbám 2013
Drazí bratři a sestry,
blíží se důležité parlamentní volby, a proto vám jako váš
pastýř chci připomenout, že katolíci mají morální povinnost šířit společné dobro využitím svého volebního práva
(srov. KKC 2240). Zodpovědnost za stát nemají jen veřejní
činitelé, ale všichni občané (2239). Na každém z nás záleží,
komu dáme svůj hlas, koho pověříme, aby jednal naším jménem v parlamentu.
Nehleďme na líbivá slova a laciné sliby ráje na zemi. Všimněme si především postojů kandidátů k zásadním morálním otázkám. Nikdo není dokonalý, proto od politiků žádejme především správný postoj k ochraně základních lidských práv a hodnot.
Základem státu je rodina. Fungující stát nezajistí ten, kdo nepodpoří
zdravou rodinu založenou na manželství muže a ženy. Spravedlivý stát nevybuduje ten, kdo nezajistí každému základní právo na život od početí až
po přirozenou smrt. Lidská práva nerespektuje ten, kdo je přizná jen někomu, kdo upřednostní dospělé na úkor dětí či bohaté na úkor chudobných.
Rovnost ve všem není možná. Nikdy nebudou všichni stejně bohatí nebo
stejně zdraví a úspěšní. Všichni však musí mít stejná práva. Všem dětem se
musí přiznávat právo na život, dobrou výchovu a lásku otce i matky v rodině. Práva dospělých omezující práva dětí, jako například „pořizovat si“ děti
jako nějaký majetek mimo manželství a jít za svým „štěstím“ za cenu rozbití
rodiny, jsou vůči dětem nespravedlivá a nepřijatelná.
Stát má sloužit všem občanům a má pomáhat k jejich pokojnému soužití. Proto je špatné podpořit svým hlasem ty, kteří propagují nenávist – ať už
třídní, rasovou či náboženskou. Někteří si v této kampani berou za volební
téma boj proti církvi pod záminkou restitucí, které stejně nejde měnit ani zákonem ani referendem. Dvacet let chyběla politická vůle k dohodě. Nakonec
jsme přijali návrh vlády. Ti, kteří žádnou dohodu nechtěli, dnes křičí. Zlé je
především to, že volební kampaň apelující na lidskou závist probouzí náboženskou nenávist. Přidávají se noviny, které píší o miliardách pro církve.
Dovolte proto opět krátké vysvětlení restitucí, kterými církev vůbec nezbohatne, jen se změní způsob financování. Stát přestane platit kněze, a tím
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bude mít menší možnost zasahovat do vnitřního života církve, což právě
některým vadí. Stát vrátí církvi majetek, který má ve svých rukách, a proplatí majetek, který je v rukách krajů, obcí a soukromých osob. Z tohoto majetku si pak musí církev trvale vydělávat na platy duchovních a na
provoz. Pokud budeme hospodařit úspěšně, budeme podporovat další prospěšné aktivity. Církev už dnes platí nemocniční kaplany v některých nemocnicích, či učitele náboženství v některých školách a pastorační asistenty v některých Charitách. Snížení restituční částky stanovené zákonem
a dohodnuté ve smlouvě se státem by vedlo k propouštění zaměstnanců. To
bychom neměli dopustit.
Pro lepší představu můžeme srovnat dosavadní roční dotace státu na
všechny církve v České republice s náklady Národního divadla v Praze
a všechny finanční náhrady obdržené během příštích třiceti let s každoroční dotací na sluneční elektrárny, která je jen o málo menší. Částka, kterou má stát církvím vyplatit, tvoří jednu tisícinu státního rozpočtu. Zatím
jsme nepřevzali ani jeden pozemek, ani jednu korunu finanční náhrady.
Jen jsme přišli o některé dotace například na Charitu a o některé sponzory,
protože ti si myslí, že jsme už bohatí.
Nenaříkáme, protože jsme v ruce Boží, a věříme, že vše, co se děje, je
Boží vůle či z Božího dopuštění. Všem, kteří nás očerňují, pomlouvají,
špiní a nenávidí, velkoryse odpouštíme, protože Pán Ježíš nás učí milovat
všechny, i nepřátele. Nežádá však od nás, abychom spolupracovali na jejich
křivdách tím, že je podpoříme.
Konečné rozhodnutí při volbách udělá každý sám. Tam, kde máte pochybnosti, kde se vám nikdo nezdá ideální, volte menší zlo a svůj hlas dejte tomu, kdo je ideálu nejblíže, kde máte alespoň naději, že se váš kandidát bude stavět za hodnoty blízké křesťanství nebo se bude snažit alespoň zmenšit negativní dopad zákonů prosazených většinou. Nehleďte na
to, jestli má šanci uspět. Důležitý je každý hlas.
Spoléhám na vaši zralou odpovědnost a lásku k Bohu,
církvi a národu. Vyprošuji vám moudrost Ducha Svatého
a každému z vás ze srdce žehnám.
arcibiskup Jan
Na stránkách farosti wwwrkfzabreh.rps.cz najdete další materiály k volbám: (papež František – Katolík se má míchat do politiky, Petr Piťha – Občan uvažuje cestou k volbám)
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CHARITA ZÁBŘEH

PEČEME S CHARITOU - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vy všichni, kteří
nás podporujte, kteří „s námi pečete“, přijďte ve středu 9. října od 8 do 16 hod.
nahlédnout „pod pokličku“ – posbírat informace o službách, nechat si změřit
tlak, zahrát si speciální hry, něco vytvořit... a mnoho dalšího. V 10.30 hod. pak
začne přednáška „Jak pečovat o své blízké“ (v zasedací místnosti charitního
domu, Žižkova 15). Zakoupením koláče můžete podpořit nemocného Lukáška
Bílého. Se svými aktivitami nezůstane stranou ani Denní stacionář Domovinka (Leštinská
16). Více naleznete na stránkách www.charitazabreh.cz.
MATERIÁLNÍ SBÍRKA. Nezapomeňte - od čtvrtka 10. do soboty 12. října budeme na obvyklých místech (Zábřeh, bývalý sklad ČD, v Mohelnici, do přistaveného auta na nám. Svobody u MKC) vybírat šatstvo, obuv, domácí potřeby i elektrospotřebiče.
„ŠANCE ZAPOJIT SE…“ – ZAČÍNÁME 2. ETAPU. Od ledna letošního roku běží projekt: „Šance zapojit se … do práce i do života“.
Je určen lidem s chronickým duševním onemocněním a klade si za
cíl rozvinout jejich schopnosti a zvýšit šance na následné pracovní
uplatnění formou přednášek a praktických činností. Druhá etapa
se rozběhne v lednu příštího roku, ale již nyní se mohou hlásit noví
zájemci. Víte-li o někom, případně máte-li o tento projekt zájem
sami, kontaktujte vedoucího Oázy-centra denních služeb Martina
Ondráčka tel.: 736 509 464, email: oaza@charitazabreh.cz.
FRITOVACÍ HRNEC. Pro tavení vosku na následnou výrobu svíček v Oáze-centru denních služeb, sháníme fritovací hrnec s vyndavací vložkou (nebo i pevný). Máte-li doma nepotřebný, ale funkční, můžete ho věnovat? Děkujeme.
DÍKY VÁM! Všem, kteří jste minulý pátek přišli před zábřežský kulturní dům a prožili s námi nádherné Babí léto. Kapelám, dětem ze ZŠ
Mlýnská Mohelnice, dobrovolníkům za pomoc, sponzorům za podporu a všem návštěvníkům za krásnou atmosféru. Zvláštní poděkování pak patří Honzovi Adamcovi za pohodové moderování celé
akce. Díky vám!
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
Zábřežská Charita aktuálně hledá personální výpomoc s přípravou Tříkrálové sbírky
2014. Na poloviční úvazek v období říjen 2013 – leden 2014 zaměstnáme koordinátora
Tříkrálové sbírky v Zábřehu, který bude mít na starosti přípravu sbírky - nalezení vedoucích skupinek, rozdělení rajónů pro koledování, přípravu kolednických potřeb i odměn pro
koledníky, ... Zájemci se se svou žádostí mohou hlásit do pátku 11. října. Bližší informace
podá Jiří Karger (tel. 736509430, email: reditel@charitazabreh.cz).
ODPOLEDNE PRO SENIORY. Denní stacionář Domovinka připravil od pondělí 7. října
cyklus deseti tematických odpolední. Setkání budou probíhat na Domovince (Leštinská 16,
Zábřeh) každé pondělí od 15 do 17 hodin. Vstup je zdarma, občerstvení zajištěno.
Přijďte se pobavit a také se něco zajímavého dovědět. Kontakt na vedoucího Domovinky:
Mgr. Jaroslav Člupný, tel: 736 509 438, mail: domovinka@charitazabreh.cz
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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Papež František rozhodl, že Jan Pavel II. a Jan XXIII.
budou svatořečeni na Neděli Božího milosrdenství
příštího roku, tedy 27. dubna 2014
Milí přátelé, s velkou péčí každý rok tým SIRIRI připravuje čtyřstránkovou přílohu do Katolického týdeníku o situaci ve Středoafrické republice a o tom, jak této zemi pomáháme. Číslo 40 Katolického týdeníku vychází právě tuto neděli. Obsahuje mimo jiné poděkování jednoho z misionářů za humanitární pomoc od SIRIRI, příspěvek pana
biskupa Malého a představí se v něm český dvacetiletý dobrovolník, který je touto dobou
už měsíc v SAR, před sebou má ještě dalších devět měsíců.
Za tým SIRIRI Ludmila Böhmová www.siriri.org/ www.facebook.com/siririops
POZVÁNÍ MORAVSKÉHO DIVADLA V OLOMOUCI. Moravské divadlo Olomouc zve
zájemce ze všech děkanátů a farností k účasti na nové opeře Zdeňka Pololáníka podle příběhu Paula Claudela NOC PLNÁ SVĚTLA (režie M. Tarant, libreto Mons. J. Hrdlička, dirigent P. Šumník). Dílo je dramatem se silnou křesťanskou motivací a obsahem (o lásce, oběti
a víře v Boha). Světová premiéra se odehrála letos v červnu pod záštitou kardinála Dominika Duky a Karla Schwarzenberga.
Další představení se koná ve středu 27. listopadu v 19.00 hod. Vstupenky je možno si objednat telefonicky na čísle 585 500 500 v pondělí až pátek v době od 9.00 – 18.00 hod., popř.
osobně v pokladně Mor. divadla na Horním náměstí 22, nebo přes webové stránky divadla
www.mdol.cz/program-a-vstupenky/.
Centrum pro rodinný život ve spolupráci s Ligou pár páru zvou na kurz
symptotermální metody pro manžele, snoubence a další zájemce PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ. Začátek ve čtvrtek 10. října
2013 od 18 hod. v sále Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc.
Kurz se uskuteční ve čtyřech setkáních. Další termíny jsou 24. října., 7. a
21. listopadu 2013. První setkání je určeno i pro širší veřejnost.
Další informace a přihlášky:
Centrum pro rodinný život, Alena Večeřová, tel.: 587 405 250
e-mail: vecerova@arcibol.cz nebo Liga pár páru, manželé Kolčavovi
tel.: 731 267 331; 725 861 449, e-mail: rodina.kolcavova@seznam.cz
VEZMI A ČTI. V rámci pastoračního projektu brněnské diecéze bude tuto neděli 6. října
slavnostně zahájen dvouletý program, během kterého přečteme celou Bibli.
Na webových stránkách www.vezmiacti.cz se každý den ráno objeví daný biblický úryvek
pro příslušný den, je ta m také možné nalézt rozpis četby. Více o programu Vezmi a čti celou Bibli najdete v článku na: http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=cetba-bible
* Každý, kdo se bezpodmínečně odevzdá Pánu, jím bude vyvolen jako nástroj k budování
Božího království.
* Žádný člověk nikdy nespatřil, co Bůh koná v duši během hodin tiché modlitby. Přichází
jedna milost za druhou. A všechny ostatní hodiny našeho života jsou jen poděkováním za tyto
milosti..
Edit Steinová
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 29. 9. 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 131, Písařov 942, Jakubovice
383, červená Voda 1.591 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Tuto neděli 6. října v 15 hod. jste zváni na VARHANNÍ KONCERT do kostela v Písařově.
Zahraje varhaník z katedrály svatého Víta v Praze pan Josef Kštica.

lošticko

lošticko

lošticko

VÍRA SE NESMÍ STÁT POUHÝM ZVYKEM... Profesor přírodovědy připravil pro své
žáky zajímavý pokus. Do průhledné nádoby s vodou pustil žábu. Žába si v hrnci klidně
plavala. Potom zapálil kahan a umístil ho pod hrnec. Žába si postupně zvykala na změnu
teploty vody. Teprve když byla voda hodně teplá, projevil se na žábě určitý neklid, ale nijak zvlášť nápadně se pohybovat nezačala. Nakonec se žába nechala uvařit, aniž by vyvinula jakoukoli činnost.
Profesor pak řekl žákům: „Kdybychom tutéž žábu dali do stejného hrnce, ale s horkou
vodou, už při padesáti stupních by reagovala tak, že by okamžitě z hrnce vyskočila ven!“
Potom dodal: „Nyní jsme snad všichni pochopili, co je to zvyk. Zvyk je vlastně smrt dávkovaná po malých krocích.“
Rodák z Orleáns, francouzský spisovatel Charles Péguy (1873-1914) na toto téma poznamenává: „Je ještě něco horšího než mít ničemnou duši, a to mít duši na všechno uvyklou.“
Díky Bohu za to, že nás nenechává ve falešném pokoji a že o víru musíme denně bojovat!		
P. Pavel Kavec, CM
POZVÁNKA. V sobotu 5. října 2013 v 15.00 hod. zveme milovníky dechovky do
MKS v Lošticích na VIII. autorský koncert autorů: Ády Školky a Bohumíra Kameníka. Hrát Vám bude Loštická Veselka a Dubňanka. Vstupné 120 Kč. Rezervace na tel. 602 544 253
Po ukončení koncertu – taneční podvečer s Dubňankou.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 29. září: Tatenice 1.370, Hoštejn 1.000, Kosov 470; l 760Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ V KRASÍKOVĚ. V neděli 6. října bude v Krasíkově pouť k andělům strážným. Mše
svatá ve 14 hod.
P. Jaroslav Přibyl

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 29. září: Štíty 1.990; Cotkytle 520; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
V neděli 13. října jste zváni k putování na Olšanské Hory do kaple sv. Martina. Mše svatá
začíná ve 14 hod.
P. Stanislav Suchánek
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 29. září: Mohelnice 5.783; Studená Loučka 422; Úsov 915 Kč.
Všem dárcům Pán bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky - W. Hausner LP 1904 - dokončení

Nová kaple a zvon. V Horních Krčmách (též Švagrov), dosud nazývaných lidem Kartouzy, podle dvora, který patřil klášteru kartuziánů
v Doubravici, vyhořela roku 1878 zvonice a přitom se roztavil i zvon.
Obec to bolestně nesla, protože od té doby neměla zvonění. Teprve letos se obyvatelstvo rozhodlo uspořádat sbírku a postavilo menší kapli.
Byla dána pod ochranu sv. Petra a Pavla, protože ke zmíněnému neštěstí došlo v jejich svátek. Zvon byl ulit ve Vídni. Na zvláštní povolení olomouckého biskupa a se
souhlasem Kongregace pro svěcení v Římě, mohl mohelnický farář dne 14. srpna zvon vysvětit. Svěcení bylo přítomno mnoho věřících (pozn. Krčmy, byla nazývána část Mohelnice, od
dnešní restaurace U slunce, na pravé straně směrem k Lošticím a Újezdu. Byly Dolní a Horní
Krčmy). Listina o provedeném svěcení je uložena ve farním archivu, (Fach V.)
Zmínka kroniky o zrušení kláštera v Doubravici. Stejně jak byli kartuziáni z našeho kraje
vyhnáni císařem Josefem II. (1780-1790), tak se vedlo letos těmto zbožným mnichům také
v zednářské Francii. Co se teď asi stane se slavným klášterem v Chartreuse? Možná totéž,
co s budovou kláštera v Doubravici, kterou žid změnil ve sladovnu.
Založení elektrotechniké továrny. Letos byla postavena továrna na elektrické přístroje
(později MEZ, nyní Siemens) takže adieu, idylický živote, v němž byla Mohelnice doposud
nezasažena ruchem industrializace. Dosud se její obyvatelé věnovali řemeslu a rolnictví.
Bartoš H.

VERNISÁŽ PUTOVNÍ VÝSTAVY „BÝT NABLÍZKU“ O SLUŽBĚ
NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ

V neděli 20. října 2013 odpoledne se ve Fakultní nemocnici Olomouc uskuteční vernisáž putovní výstavy s názvem „Být nablízku“. Od 13.30 hodin bude v nemocniční kapli
sloužit mši svatou generální vikář Mons. Josef Nuzík a během bohoslužby také požehná obraz Božího milosrdenství, který je darem zaměstnanců nemocnice. Program pak bude od
cca 14.30 hodin pokračovat vernisáží v přilehlé vstupní hale.
Autorem fotografií je Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press
Photo Canon Junior Awards.
Dobrý den milí čtenáři,
jsme manželé Jana a Jakub Kupkovi a vytváříme jednoduchý časopis pro malé děti „Malý
oslík“, který jim formou obrázků a her přiblíží nedělní evangelium. Obrázky slouží zároveň jako omalovánka. Tento časopis vydáváme na každou neděli. Veškerá vydání časopisu
jsou volně ke stažení na stránkách www.malyoslik.cz v sekci časopis. Aktuální číslo je vždy
na hlavní straně a vydáváme jej v úterý. Pokud byste měli jakékoli dotazy či připomínky k
časopisu, neváhejte se nám ozvat na e-mail: casopis@malyoslik.cz Tato e-mailová adresa
je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. http://www.
malyoslik.cz/cz/
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Sbírky z neděle 29. září: Zábřeh 9.960; Jedlí 14.300 (na opravy); Klášterec 1.280; Svébohov
1.900; Zvole 3.390; Postřelmůvek 700 Kč. Dary: růžencové společenství 500 Kč na Haiti;
Postřelmůvek 10.000 na výmalbu kaple v Postřelmůvku
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: dne 29. 9. 2013 byly odeslány dary na lepru a to ze Zábřeha 3.000
a z Rovenska 3.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková
V měsíci září jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory
částkou 4.000 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

HNÍZDO SLAVÍ! (Hnízdo má občanku!)

Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum, o. s. s novou adresou na
Masarykově náměstí 7 (bývalá šicí dílna charity) zve všechny
maminky, tatínky, babičky, dědečky a děti
na společnou OSLAVU svých 15tých narozenin, spojenou se slavnostním programem
k OTVÍRÁNÍ NOVÝCH PROSTOR.
V neděli 6. října začneme v 15 hod. mší svatou v kostele sv.
Bartoloměje, kterou celebruje P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, který v 16.15 hod. požehná nové prostory Hnízda za účasti starosty města Mgr. et RNDr. Františka Johna, Ph.D.
Vzácným hostem pak bude PhDr. Jiřina Prekopová, světově uznávaná psycholožka, rodinná terapeutka, spisovatelka a kmotra našeho mateřského a rodinného centra.
Pro dospěláky jsme připravili vernisáž výstavy „Naši se
milujou“, pro děti skákací hrad, trampolínu, lanovou dráhu, soutěže.... pro všechny dort, občerstvení...a možná přiPhDr. Jiřina Prekopová
jde i kouzelník....PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVOVAT !
Za Hnízdo zve Irena Švédová a Daniela Johnová
AKCE „HNÍZDA“ NA ŘÍJEN:
8. 10. v 9.30 hodin Seminář na téma „Komunikace v rodině, sourozenci bez rivality“
s Mgr. Martou Rýznarovou
8. 10. v 16.15 hodin Čtěme Bibli s dětmi - Seznamování se s nejslavnější knihou pod
vedením Mgr. Aloise Juránka.
15. 10. v 9.30 hodin Beseda s Bc. Lenkou Davidovou, Dis. na téma „Role rodičů v prvních letech života dítěte“.
15. 10. v 16.15 hodin Čtěme Bibli s dětmi - Seznamování se s nejslavnější knihou pod
vedením Mgr. Aloise Juránka.
16. 10. v 17.00 hodin se koná „Kafíčko s ...“ Tentokrát s otcem děkanem Františkem
Eliášem, zábřežským farářem. Máte otázku, kterou vám může zodpovědět místní farář? Tak
přijďte a zeptejte se.
Irena Švédová
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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