3. 11. 2013
Ročník XX., číslo 44
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

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

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.

ŽALM 145
1: Mdr 11,22 – 12,2
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 2 Sol 1,11 – 2,2
příště Ebenovo č. 504

„Zachee,
pojď rychle dolů:
dnes musím
zůstat
v tvém domě.“

(Lk 19)
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Ev. Lk 19,1-10

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

sobota 9. listopadu svátek Posvěcení Lateránské baziliky
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ. Tuto neděli 3. listopadu je pobožnost na
hřbitově v 15 hod. (ve farním kostele sv. Bartoloměje nebude svátostné požehnání).
Od pondělí 4. do pátku 8. listopadu začínají pobožnosti na hřbitově v Zábřeze
v 16 hod.
P. Ladislav Sovadina
Václavov. Tuto neděli 3. listopadu jste zváni v 16 hod. ke kapličce sv.
Anežky České. Po pobožnosti u kapličky bude v kulturním domě přednáška
Ing. Plk. Františka Valštýna „Svatá Alžběta Durynská“ (sestřenice sv. Anežky
České). Program doplní malým koncertem schola GAUDIUM.
Josef König
Maletín. V kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 3. listopadu slavena mše svatá ve 14.30
hod. a příští neděli 10. listopadu bude mše svatá ve 14.30 hod. v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
P. František Eliáš
Folk & Country skupina MADALEN ve
spolupráci s městem Zábřeh a Charitou
Zábřeh zve všechny milé lidi na benefiční koncert „VZPOMÍNKA” věnovaný Honzovi Šebestovi a Standovi Hoigrovi.
Koncert se uskuteční tuto neděli 3. listopadu od 18 hod. v Katolickém domě.
Výtěžek koncertu bude věnován čtyřletému Lukáškovi Bílému z Postřelmova.
		
Podrobnější info na http://www.zabreh.caritas.cz/cs/vrsky.php .
V  KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJÍ DECHOVKY. Příznivci dechovky
pravděpodobně s netrpělivostí vyhlížejí 17. listopad. Tento den totiž tradičně patří v Katolickém domě festivalu dechovek. A nejinak tomu bude
i letos. Akci pořádanou za podpory města Zábřeh a Olomouckého kraje
zahájí prvními tóny již v 10 hodin domácí Veselá kapela. Dále pak k poslechu, ale i k tanci postupně zahrají Loštická Veselka a kapela Kdo Má Čas.
Slezský region bude na přehlídce reprezentovat orchestr z Hradce nad Moravicí a závěr přehlídky bude patřit valašské kapele Polančanka. Slosovatelné vstupné činí při koupi na místě 100 korun, při rezervaci na telefonu
731 465 717 pouhých 80 Kč. Tombola a občerstvení zajištěno.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 13. listopadu 2013 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, děkan
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DEN ARCIDIECÉZE
Ukončení celosvětového Roku víry a zároveň vrchol letošní připomínky 950. výročí obnovení biskupství budeme v Olomouci
slavit v sobotu 23. listopadu 2013 jako „Den arcidiecéze“.
Slavnostní mši svaté bude v olomoucké katedrále sv. Václava od 10.00 hodin předsedat arcibiskup Jan
Graubner.
Odpoledne mezi 13.00 a 15.30 hodinami se věřící mohou rozejít do církevních objektů, kde budou připraveny
programové nabídky. K prohlídce bude otevřena jak katedrála a ostatní olomoucké kostely, tak budovy Arcibiskupského paláce a kurie, Arcidiecézního muzea, Sarkandrovy
kaple či teologické fakulty.
Souběžně bude probíhat množství prezentací, zájemcům se představí například charita, Maltézská pomoc,
řada církevních škol všech stupňů či arcidiecézní centra
pro rodinný život, pro mládež a pro katechezi.
Další možností je příležitost ke ztišení a modlitbě.
K moderované adoraci bude otevřena kaple sv. Anny vedle
katedrály a v kostele sv. Mořice bude probíhat četba Božího
slova doprovázená hudbou.
Po celý den bude otevřen farní dům se zázemím pro rodiče s malými dětmi. Pro všechny účastníky bude připraveno malé občerstvení, teplý čaj a každý dostane při příchodu brožurku s potřebnými informacemi i písněmi k bohoslužbám.
Celodenní program bude v 16 hod. v katedrále sv. Václava zakončen společnou adorací
a svátostným požehnáním.
Toto setkání je pro všechny příležitostí, jak společně prožít den ve víře a obohatit se zážitky z připravených programů.
	Ze Zábřeha bude vypraven autobus. Odjezd v 8.30 hod. z Valové cena (100 – 150 Kč
podle počtu poutníků) splatná v autobuse. Hlaste se u paní Korgerové 583 414 512 nebo
732 805 427.
ODPOLEDNE PRO SENIORY. „Adopce na blízko“ bude tématem dalšího pondělního
setkání seniorů v denním stacionáři Domovinka (Leštinská 16, Zábřeh). Jak podporovat
dobrovolníka na zahraniční misi se dozvíte od Markéty Rochovanské. Setkání začíná v 15
hodin (do cca 17 hod). Vstup je zdarma a občerstvení zajištěno. 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
CHARITA ZÁBŘEH - NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Středisko domácí zdravotní péče aktuálně hledá zdravotní sestru pro terénní péči o pacienty na Zábřežsku. Nástup na plný pracovní úvazek od 1. 12. 2013, případně dle domluvy. Podrobné informace najdou zájemci na webu www.zabreh.charita.cz
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Učící se církev – BŮH JE SHOVÍVAVÝ

1. čt. Moudr. 11,23-12,2 KKC 210-211; 218-21
Shovívavost Boží vůči nám hříšným lidem... Kdo
by netoužil potom, aby nám odpustil a velkoryse nám
nabídl věrné přátelství ten, vůči komu jsme se prohřešili. O to více, kdybychom se prohřešili vůči Bohu, našemu Pánu, Ježíši.
Jestliže nalezneme shovívavost u sebe a u svých
bližních, tím spíše ji nalézáme u Boha, neboť Bůh je
Láska a Milosrdenství samo i Shovívavost v pravém
a plném slova smyslu.
Hledání Boží lásky a shovívavosti začíná už pohledem na vyvolený národ izraelský, a to zvláště na dobu,
kdy vedl Mojžíš tento lid z egyptského zajetí do zaslíbené země - Kanaán. V dějinách Izraele, v dějinách Židů, nacházíme dlouhou řadu projevů Boží lásky a shovívavosti, ale také na druhé straně, od vyvoleného národa, i nevěrnosti
a zrady.
Po hříchu Izraele, který se vzdálil od Boha, aby se klaněl zlatému teleti, když byl Mojžíš
na hoře Sinaj a rozmlouval se samým Bohem, Bůh netrval na potrestání Izraele, ale vyslyšel
Mojžíšovy prosby a opět šel s nevěrným lidem a tak mu projevoval svou lásku.
Mojžíšovi, který ho prosil, „Dovol mi spatřit tvou slávu!“ odpovídá: „Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin“. (Ex 33,18-19) Mojžíš tehdy
vyzná, že Hospodin je Bůh, který odpouští. „Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu,
přestoupení a hřích...“(Ex 34,7)
Bůh zjevuje, že navzdory nevěrnosti lidu, navzdory hříchu a trestu je nekonečně milosrdný a půjde tak daleko, že obětuje svého Syna v potupné smrti kříže. A tento Syn, Ježíš,
dávaje život, aby nás osvobodil od hříchu a spasil, zjevuje, že i on sám má Boží jméno: „Až
povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že jsem to já.“ (Jan 8,28)
Izrael mohl během svých dějin objevit, že byl pouze jediný důvod, proč se mu Bůh zjevil a proč si ho vyvolil mezi všemi národy, aby mu patřil. Důvodem byla Boží láska, kterou
si Izrael ničím nezasloužil. A Izrael skrze proroky pochopil, že to bylo zase jen z lásky, když
ho Bůh nikdy nepřestal zachraňovat a odpouštěl mu jeho nevěrnosti a jeho hříchy.
Láska Boha k Izraeli je přirovnávána k lásce otce k synovi. Je to však mnohem mocnější
láska, než jakou má matka nebo otec k vlastním dětem. Bůh miluje svůj lid více než ženich
svou nevěstu. Tato láska přemůže i ty největší nevěrnosti; dospěla dokonce až tak daleko,
že daruje to nejcennější: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna...“ (Jan
3,16), aby se na kříži obětoval za nás hříšné.
Ježíš Kristus je nejen zosobněná pravda, ale i zosobněná láska a shovívavost. To je světlo
vycházející z Ježíše jako záře. Jakákoliv lidská pravda, láska, shovívavost jsou pouze zlomkem této Boží pravdy, lásky a shovívavosti. A my se snažíme, jsme-li moudří, aspoň trochu
je v životě naplnit.
Boží láska je VĚČNÁ. „I kdyby hory ustoupily a pahorky kolísaly, má láska od tebe neustoupí.“(lz 54,10) „Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval smilování.“ (Jer
31,3)
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Avšak svatý Jan jde ještě dál, když tvrdí, že Bůh je láska: „Samo bytí Boha je láska.“
(1 Jan 4,8.16) Když pak v plnosti času posílá svého jednorozeného Syna a Ducha lásky,
zjevuje své nejhlubší tajemství, to je věčné sdílení lásky a určuje nás k tomu, abychom
se na něm podíleli.
Čím se tedy odplatíme Bohu za jeho lásku a shovívavost, zvláště vůči našim pokleskům
a nevěrnostem? Je to předně VDĚČNOST, ctnost, na kterou se často zapomíná. Tam, kde
nemůžeme vyrovnat dluh za dobrodiní podle přísné spravedlnosti, která dává tolik, kolik
přijala, máme se jej snažit splácet alespoň vděčností. A to je právě případ nás a milosrdného Boha. Do smrti nesplatíme Bohu náš dluh za všechny dary, které nám dal, hlavně za ten
největší – dar pravé víry a skrze ni vstup do blažených krajin věčnosti, až smrt ukončí náš
běh pozemského života. Tisíceré Bohu díky!
P. Antonín Pospíšil

POUŤ SMÍŘENÍ POSVÁTNÝMI MÍSTY PRAHY

V sobotu 16. listopadu 2013 proběhne v české metropoli „Pouť smíření posvátnými místy Prahy“. Akce, jejímž cílem je modlitba za český
národ a prohloubení víry, začne v 10 hod. u hrobu čtrnácti františkánských mučedníků v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Poté se poutníci vydají do Chrámu Matky Boží před Týnem a do
kláštera křížovníků u Karlova mostu. U Pražského Jezulátka zasvětí rodiny a národ Dítěti Ježíši, ve Svatojiřském klášteře na Pražském hradě
uctí ostatky sv. Ludmily a sv. Prokopa a pomodlí se za vlast, české panovníky a za mír. Vyvrcholením bude mše svatá, kterou bude v 16 hodin v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha sloužit biskup Karel
Herbst.
Podrobnější informace naleznete na stránce www.viraanadeje.cz.

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 27. 10. 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 288, Mlýnický Dvůr 145, Písařov 737, Jakubovice 902, Červená Voda 2213, Janoušov 455 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Farnost Červená Voda všechny srdečně zve na koncert křesťanské hudební skupiny PAPRSKY, který se uskuteční v sobotu 16. listopadu v 18.00 hod. ve farním kostele sv. Matouše
v Červené Vodě.
P. Radek Maláč

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 27. října: Štíty 2.150; Cotkytle 890; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
Hody v Horních Studénkách oslavíme při mši svaté v 10.30 hod. tuto neděli 3. listopadu.
Mši svatou celebruje novokněz P. Ladislav Sovadina, který po mši udělí novokněžské požehnání.
V 15 hod. bude dušičková pobožnost na hřbitově a svátostné požehnání.
Pouťová mše svatá ke cti svatého Martina se koná v neděli 10. listopadu ve 14 hod. v kapli
na Olšanských horách.
Srdečně zvou farníci z Olšan
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lošticko lošticko lošticko
Milosrdenství chci...
6. listopadu 2013 slaví své sedmdesátiny světící biskup pražské arcidiecéze Mons. KAREL HERBST, SDB.
Narodil se 6. listopadu 1943 v Praze...
V roce 1960 se vyučil elektromechanikem
lokomotiv a osm let pracoval ve svém oboru. Při zaměstnání maturoval na gymnáziu v Praze Vršovicích a v letech 1968 – 1973 studoval na CMBF v Litoměřicích.
23. června přijal kněžské svěcení od Františka kardinála
Tomáška. Působil v Mariánských Lázních a na Svaté Hoře
u Příbrami. 6. ledna 1975 mu byl odňat státní souhlas za
to, že při čtení vánočního pastýřského listu vynechal větu
o tom, že „slavíme 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.“ Do roku 1986 pracoval jako čistič výkladních oken, podobně jako kardinál
Vlk nebo Svatopluk Karásek...
V roce 1976 vstoupil k salesiánům, kde zastával různé služby dle propozic řádu. Od
září 1986, po navrácení státního souhlasu, působil ve Starém Sedlišti na Tachovsku a pak
ve Všetatech.
Od září 2000 do března 2002 byl administrátorem farnosti Fryšták u Holešova. 19.
února 2002 byl jmenován světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupským heslem otce
Karla je: „Milosrdenství chci“.
Řízením prozřetelnosti spadá do jeho služby oblast rodin, mládeže, řeholníků, řeholnic
a kultury..., pole působnosti, které vyžaduje notnou dávku modlitby, oběti a především pokornou spolupráci s Boží milostí. Bůh Vám žehnej, otče Karle!!!
		
P. Pavel Kavec, CM a čtenáři Farních informací děkanátu Zábřeh

Blahopřejeme.

Dne 2. listopadu 2013 se dožívá 50 let P. Mgr. Pavel Kavec, CM,
kaplan a moderátor Misijního týmu v Lošticích. Do dalších let hodně
zdraví a Boží požehnání, ochranu Panny Marie, sv. Pavla a sv. Vincence
Vám vyprošují vděční farníci z Loštic a Moravičan! Děkujeme Vám za
vše, co jste pro naše farnosti s Boží pomocí udělal!

postřelmovsko

postřelmovsko

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ. Tuto neděli 3. listopadu bude dušičková pobožnost na
hřbitově v Postřelmově ve 14.30 a v Lesnici v 15.30 hodin.
V neděli 10. listopadu oslaví farníci z Kolšova svého patrona sv. Martina. Mše svatá bude
v kapli v 15.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 27. října: Mohelnice 6.838; Studená Loučka 397; Úsov 950 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky: W. Hausner

1907 – Loňská slavnost katolických universitních posluchačů vrhla svůj stín i na letošní rok. Hostinský Köhler,
nynější starosta, byl za napadení „skotského“ kněze odsouzen k pokutě 300 K. Továrník, apostata Gessner za napadení žen z Katolického ženského spolku k pokutě 200 K.
V kronice následuje pět přeškrtnutých řádek, dá se z nich
vyčíst: První z nich (pozn. Köhler)se chtěl pomstít tím, že
zdejší kooperátor Franz Kozelek měl být souzen pro přečin. Aby se toho vyvaroval, odešel zmíněný do Ameriky,
kde se stal farářem ve státě Ohaio, diecése Cleveland.
1908 – Od 20. června do 3. července tohoto roku konal v děkanátu generální visitaci Jeho Excelence kníže
arcibiskup Dr. František Sáleský Bauer. Visitace proběhla bez jakéhokoli rušení a ke spokojenosti veledůstojného visitátora, jak se dá ověřit ve visitačním recessu (pozn.
zápisu). Krátce před ní bylo vsazeno poslední gotické okno kůru s obrazem krále Davida
a restaurována jižní vnější strana lodi, čímž byly ukončeny opravy domu Božího. Nemůže
chybět zmínka o tom, že zdejší inženýr pan Franz Jenisch, který stavěl také rytířský hrad
Bouzov, si získal nevyčíslitelné zásluhy.
Dlouhé, s mnohými oběťmi spojené přebudovávání Božího domu, bylo letos ukončeno postavením krásného sousoší „Loučení Krista s Marií“ ve zvláštní nice (pozn. kapličce), vybudované vedle sousoší Hory Olivové. Dílo pochází od sochaře Riffesera ze St. Ulrichu u Grödenu v Tyrolích a bylo pořízeno za přiměřenou cenu 433 K. Vymalování niky,
její zamřížování a zasklení (které se velmi líbilo) dohromady činilo 900 K. Obnos uhradila
z vlastního jmění zdejší šlechetná dáma paní Karolina Knirchová, manželka berního úředníka. Letošní stavební náklady mimo zmíněných 900 K dosáhly 3.053,83 K a byly zaplaceny
z kostelního jmění. Bohu buď mnohý dík, že restaurování bylo dovedeno do konce.
1909 – Tak zvaný Moravský mlýn (Marchmühle) byl zakoupen městem pro zřízení
vodní elektrárny, která by zajistila provoz mlýna, osvětlení města a mírovské věznice. Náklady dosáhly už jeden milion korun. Kdo to zaplatí a zda bude provoz (elektrárny) výnosný, je otázkou času.(pozn. elektrárna je opět v provozu)
Bartoš H.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 27. října: Lubník 810, Tatenice 1.670, Hoštejn 2.300, Kosov 620 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Pobožnosti za zemřelé na hřbitově budou v neděli 3. listopadu a to:
Kosov 14.00, Hoštejn 15.00, Lubník 16.00, Tatenice 17.00 hod. (ve hřbitovní kapli)
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Sbírky z neděle 27. října: Zábřeh 8.270; Jedlí 1.900; Klášterec 1.380; Svébohov 9.400; Zvole
3.590; Postřelmůvek 280 Kč. Dary: Zábřeh – na opravu kostela sv. Barbory 1.000; Jedlí – na
opravu kostela 10.000; Klášterec – na Proglas 1.000 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci říjnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory
částkou 2.900 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

VARHANNÍ KONCERT BARBARY MARIE WILLI

Kulturní dům zve na prestižní koncert špičkové česko – německé
cembalistky a varhanice Barbary Marie Willi, který se uskuteční
v sobotu 16. listopadu od 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje.
Barbara Maria Willi se specializuje na barokní hudbu a její dobovou
interpretaci a za své nahrávky i muzikologickou činnost je držitelkou řady mezinárodních ocenění. Koncert z cyklu Bravo Zábřeh je
pořádán ve spolupráci s římskokatolickou farností. Vstupenky lze
již nyní zakoupit v infocentru kulturního domu, se slevou pro držitele slevové karty Bravo. Jste srdečně zváni.
Zdeněk David
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, místní skupina Zábřeh, si
vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Marka Dospěla (Český
egyptologický ústav UK Praha) „Čeští františkáni v osmanském
Egyptě – jejich rukopisy a misijní působení“, která se uskuteční
v úterý 12. listopadu 2013 v 18.00 v Katolickém domě v Zábřeze.
Během 18. století odešlo ze zemí Koruny české na misie na Blízkém východě několik desítek františkánů. Směřovali především do
Palestiny a Egypta, kde františkánský řád s přestávkami působil
vlastně už z dob sv. Františka, soustavně především od počátku 17.
století. Někteří z misionářů se však dostali nebo se aspoň pokusili dostat až do Habeše čili
dnešní Eritreje a Etiopie. Ještě méně jich pak zaznamenalo své individuální osudy i autentické zkušenosti z těchto vzdálených krajů v písemné formě. Jejich rukopisy dochované
v našich i zahraničních sbírkách představují unikátní vhled do jejich osudů, myšlenkového
světa a znalostí o zemích svého misijního působení. V přednášce se budeme věnovat především těmto třem nejznámějším františkánům a jejich rukopisům: Jakub Římař (na misiích v letech 1712–1728 a 1737–1753), Remedius Prutký (na misiích v l. 1750–1753 a 1756–
1756) a Christianus Schneider (na misiích 1772–1799).
Marek Dospěl (1977) vystudoval učitelství pro střední školy v oborech dějepis a latina
na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2001) a obory egyptologie a klasická archeologie na Univerzitě Karlově v Praze (2008), kde nyní dokončuje doktorské studium.
Marek se specializuje na římský a byzantský Egypt, rané egyptské křesťanství a dějiny katolických misií v Egyptě a v přilehlých oblastech Blízkého východu a Afriky. Od r. 2005 se
podílí na řešení badatelských úkolů Českého egyptologického ústavu FF UK, kde se mj. věnuje výzkumu egyptské oázy Bahríja.
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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