12. 10. 2014
Ročník XXI., číslo 41
28. 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

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela
a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Žalm 22,6

		

Smím přebývat v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.

1:Iz 25,6-10
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Flp 4,12-14
příště latinské č. 509

Panovník Hospodin
provždy odstraní smrt
a setře slzu z každé tváře,
sejme potupu svého lidu
z celé země;
tak promluvil Hospodin.

Iz 25,.8
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Ev. Mt 22,1-14

Středa 15. října
Pátek 17. října
Sobota 18. října

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny učitelky církve
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Ohlášky
V sobotu 18. října vstoupí do stavu manželského
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

Ing. Petr Krmela a Pavla Novotná ze Zábřeha
PŘÍBĚH JULIA AUGUSTINA VARGY - středa 15. října 2014 ve 20.00 hod., Arcidiecézní muzeum, Václavské nám. 3, Olomouc. Příběh významné postavy šumperské předlistopadové opozice a člena dominikánského řádu. Scénické čtení doprovázejí autentické
projekce s Juliem Vargou a trvá necelou hodinu. Vstupné 100 Kč.
Red.

Hezký dobrý den všem do zábřežské farnosti!

Posílám srdečné pozdravy z Haiti. Na druhý konec
světa jsme se vypravili ještě s mým kolegou Ondřejem
Suchánkem, abychom navštívili školy a děti, které jsou
podporovány českými dárci skrze Adopci na dálku.
Z chladného Česka jsme se po třiceti sedmi hodinové
cestě ocitli v rozpálené metropoli jedné z nejchudších
zemí světa. Na letišti nás již čekali naše indické sestřičky, které spravují školu v Gonaives. Za deset let svého
působení na Haiti vybudovaly neuvěřitelné dílo. Kromě svého konventu, nutričního a rehabilitačního centra vystavěly i s přispěním českých dárců školu pro 650
dětí. Školní rok na Haiti je již v plném proudu a my
jsme se tak mohli setkat se všemi dětmi a předat jim pozdravy od všech „adoptivních“ rodičů. Ve čtvrtek ráno vyrážíme na daleký severozápad do vesnice Baie de Henne. V této vesnici jsou velmi patrné nejenom české, ale i zábřežské stopy. Těšíme se na setkání se všemi
obyvateli. O tom, co je nového v Baie de Henne, napíši zase příště.
		
Kristýna Lungová, koordinátorka projektů na Haiti
PS: Pro každodenní sledování naší práce na Haiti si můžete najít na facebooku s názvem:
„Jak Haiti nepřichází o školáky“

CHARITA ZÁBŘEH - NABÍDKA KALENDÁŘŮ A SVÍČEK

Školní rok už je v plném proudu a na pultech obchodů se již objevují kalendáře na rok 2014. I naše prodejna, recepce Barborka, přichází s nabídkou kalendáře s církevním kalendáriem stolních i závěsných kalendářů a diářů na
příští rok. Rovněž nabízíme Cyrilometodějský kalendář na čtení.
V této době přicházíme opět s rozšířenou nabídkou svíček, různých druhů
krytů na svíčky i velmi oblíbených speciálních zapalovačů.
Recepce je otevřena každý všední den od 7 do 16.30 hodin. Přejeme Vám klidný podzim a
těšíme se na Vaši návštěvu.
Pracovníci recepce
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MATEŘSKÉ A RODINNé CENTRUM VÁS ZVE NA AKCE:

v V úterý 7. října v 9 30 hod. „Uplatnění na trhu práce“ - beseda s personalistou Pavlem
Podroužkem
v V úterý 14. října v 9 30 hod. „Křestní kmotr v rodině“ - beseda s děkanem P. Františkem Eliášem
Více o pravidelném programu i novinkách na www.hnizdozabreh.cz , nebo na facebooku.
		
Těšíme se na Vás. Irena Švédová

lošticko

lošticko

lošticko

v Prosím biřmovance (i z farnosti Moravičany), aby přijeli v pátek 17. října na mši svatou v 18.00 hod. do kostela v Lošticích – zahájíme přípravu na přijetí svátosti biřmování.
v Adorace před Nejsvětější svátostí v Lošticích – každý pátek od 17.30 hod.
v Svátost smíření můžete v obou farnostech přijmout, kromě neděle, vždy půl hodinu
přede mší svatou.
v V neděli 19. října v 8.00 hod. bude v Moravičanech slavena mše svatá pro mládež.
		
P. Miroslav Obšivan, CM

postřelmovsko

postřelmovsko

V pondělí 13. října budou v Postřelmově od 16.00 hod. modlitby a mše svatá ke cti Ducha
Svatého. Všichni jsou srdečné zváni.
P. Vladimír Jahn

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
MOHELNICKÁ KRONIKA
Kněžské svěcení mohelnického rodáka (text je dopsán P. Robertem Jaschkem)
24. 9. 1932 přijal v St. Gabrielu u Mödlingu kněžské svěcení mohelnický rodák P. Wilhelm Reif. Narodil se 11. listopadu 1903 v Mohelnici v Zámecké ulici 7 (Schlössengasse) jako syn nádeníka Klemense Reifa. Primiciantova matka Anna Reifová byla rozená Knauerová z Obědné u Šumperka (Liebersdorf).
Nový důstojný pán se v Mohelnici nezdržoval, poněvadž působil
jako misionář.
P. Reif je již druhý misionář, který má blízký vztah k Mohelnici. Prvním byl P. Johannes
Rosner, který od r. 1918 do r. 1919 působil v Mohelnici jako kooperátor a teprve pak vstoupil do Misionářské společnosti Božího slova. Kéž by Pán žní dal vzrůst v naší milé farnosti
také mnohému povolání k misii ve světě!
Bartoš H.

štítecko štítecko štítecko
POZVÁNÍ NA HODY.
v Ve Zborově oslavíme hody v sobotu 18. října v 16 hod.
v V Herolticích oslavíme hody také v sobotu 18. října při mši svaté v 17 hod.
v Ve Štítech budeme slavit hodovou mši svatou v neděli 19. října v 9 hod.
v V Cotkytli budou hody také v neděli 19. října v 11 hod.
v V Crhově budou hody v neděli 26. října ve 14 hod.
P. Josef Altman
3

SBÍRKY Z NEDĚLE 5. října nejsou uvedeny, protože FI byly připraveny v předstihu.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 19. ŘÍJNA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE.
ČKA připravuje v náhradním termínu (v květnu se
přednáška z důvodu nemoci přednášející nemohla
uskutečnit) v úterý 14. října v 18.00 hodin v Katolickém domě přednášku nazvanou Katedrála viditelná a
neviditelná - představení nového zpracování historie
katedrály sv. Víta, kterou pronese Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D. (Archeologický ústav Akademie
věd České republiky).
Za ČKA Jana A. Nováková
Sekce pro mládež ČBK připravila metodicky zpracovaný materiál 11
témat pro společenství mládeže s názvem: Na cestě k člověku. Materiál a metodické přílohy
je možné získat na DCM nebo je k dispozici ke stažení na:
http://www.cirkev.cz/cirkev-se-setkava/mladez/materialy/
		
P. ThDr. Jan Balík, PhD., ředitel Sekce pro mládež ČBK

Ministrantům a všem, kteří o ně pečují - Etapová hra pro ministranty

Pro letošní školní rok 2014/2015 vám nabízíme ministrantskou etapovou hru „Po stopách
Dona Boska“ doprovázenou ministrantskou soutěží. Je připraveno 16 ministrantských
schůzek (včetně doprovodných materiálů), které budou postupně zveřejňovány na celodiecézním ministrantském webu: ministranti.info pod záložkou „HRA Po stopách dona Boska“, v sekci „pro kněze“, pod heslem „2014_Soutez“.
P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty
Královéhradecké diecézní centrum pro seniory zve současné i potenciální animátory seniorů na již VII. ročník celostátního setkání animátorů seniorů, které se uskuteční 24.
10. 2014 v Hradci Králové. Informace a přihlášky: Biskupství královéhradecké, Diecézní
centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 661, mobil: 737
215 328, 734 435 368, email: animatori@bihk.cz, web: www.animatori.cz uzávěrka 21. 10.
2014.
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 15. října 2014 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, spolu s další pracovnicí, která
má na starost energie pro domácnost. Podmínkou pro nová zapojení do
sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento
souhlas vázána.
P. František Eliáš, děkan
Centrum pro rodinný život ve spolupráci s Ligou pár páru zvou na kurz symptotermální
metody pro manžele, snoubence a další zájemce. Kurz Přirozeného plánování rodičovství
začíná ve čtvrtek 23. října 2014 od 18 hod. v sále Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2,
Olomouc.
Manželé Kolčavovi, tel. 731 267 331
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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