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9. 11. 2014
Ročník XXI., číslo 45

SVÁTEK POSVĚCENÍ
LATERÁNSKÉ BAZILIKY

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

Slavením výročí posvěcení 
Lateránské baziliky si připomínáme 
význam nejstarší ze čtyř 
římských patriarchálních bazilik. 
Byla posvěcena 
v první polovině IV. století, 
stala se sídlem papežů 
i dějištěm pěti všeobecných 
církevních sněmů. 
Podstatné je, že se stala matkou 
všech křesťanských chrámů.

Životopisy svatých

Bože, ty si z nás jako z živých kamenů buduješ svůj duchovní chrám; 
rozmnož ve své církvi působení svého Ducha, aby tvůj věrný lid dorůstal do plnosti, 
kterou bude mít u tebe v nebi. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  
                                                                                                                                    Amen

Žalm 46   Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu
1: Ez 47,1-2.8-9.12                             2: 1 Kor 3,9c-11.16-17                               Ev. Jan 2,13-22
Ordinárium: Břízovo č. 503              příště  Ebenovo č. 504
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 10. listopadu  památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
Úterý 11. listopadu památka sv. Martina Tourského, biskupa
Středa 12. listopadu  památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
Čtvrtek 13. listopadu  památka sv. Anežky České, panny 

VÝROČÍ 260 LET OD PRVNÍ BOHOSLUŽBY 
V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE. 
Toto velké výročí s námi tuto neděli 9. listopadu oslaví pater 
Ing. Vojtěch Kološ, ekonom Arcidiecéze olomoucké, bývalý dě-
kan v Šumperku.
Bohoslužba začne v 8.20 hod. na Masarykově náměstí průvo-
dem od Mariánského sloupu. 
Večerní mši svatou v 18.00 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje 
celebrovat misionář P. Stanislav Bindas, CM, který i do tohoto 
čísla FI poslal příspěvek z místa svého působeníé v Hondurasu.                                                                   
P. František Eliáš

POUŤOVÁ MŠE SVATÁ KE CTI SV. MARTINA v kapli na Olšanských horách se koná 
tuto neděli 9. listopadu 2014 ve 14 hod.  Srdečně zvou farníci z Olšan

Tuto neděli 9. listopadu v 15 hod. bude ke cti svatého Martina slavena bohoslužba slova 
v kapli sv. Martina v Lupěné.  Martin Rumíšek, jáhen 

Při příležitosti výročí čtyř set let zvonu sv. Barbory vás Česká křes-
ťanská akademie zve v úterý 11. listopadu v 18.00 hod. na před-
nášku RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D. „Z historie moravského 
zvonařství“. 
Moravské zvonařství prošlo dlouhým dějinným vývojem, vedle řeme-
slné dovednosti svých tvůrců se v něm uplatňovala jednotlivá sloho-
vá období a umělecké názory. Vzhledem k těžké dostupnosti zvonů 
a cimbálů nebyla těmto památkám v minulosti věnována patřičná po-

zornost, přitom mnohé z těch, které se i přes válečné rekvizice dochovaly, jsou hodnotné 
nejen po stránce historické, ale i kovolitecké a umělecké. Vedle nových poznatků z morav-
ské kampanologie bude na přednášce představen postup výroby zvonů či hudební ukázky.
Petr Janů 

KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 12. listopadu 2014 od 9 hod. do 
16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kris-
týn 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

SETKÁNÍ KATECHETŮ se uskuteční ve čtvrtek 13. 11. od 19 hod. na faře v Zábřeze. 
                                                     Martin Rumíšek, jáhen 
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O POHÁR SVATÉHO MARTINA. Jako každý rok, tak i letos se bude konat florbalový tur-
naj o pohár sv. Martina. Tentokrát v sobotu 15. 11. 2014 v tělocvičně II. ZŠ Zábřeh. Regis-
trace družstev od 8.30, v 9.00 hod. se začne hrát. 
Pokud patříš do jedné ze dvou kategorií (ZŠ nebo SŠ+VŠ), slož si svůj vlastní tým a vy-
hraj putovní pohár sv. Martina. S sebou si nezapomeň vzít sálovou obuv, něco na svači-
nu a na pití, a když to bude možné, tak vlastní hokejku. Svůj tým nezapomeň přihlásit na  
mladez.zabreh@gmail.com.  Srdečně zvou animátoři zábřežského děkanátu.

TRUBAČI ZÁBŘEH pořádají 15. listopadu od 17 hod. v kostele sv. Barbory koncert, 
v rámci kterého proběhne také křest CD. 
Jako hosté vystoupí Ján Garláthy, hornista Národního divadla moravskoslezského v Ostra-
vě a Jan Fišer, trumpetista Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. Vstupné dobro-
volné.    red. 

BOHEMIAN PIANO TRIO ZAHRAJE KE STÁTNÍMU 
SVÁTKU. Třetí koncert letošní sezony „Bravo Zábřeh“, který se 
uskuteční u příležitosti státního svátku České republiky, bude 
v neděli 16. listopadu od 18 hodin v kostele sv. Barbory. Na 
koncertě se představí soubor Bohemian piano trio ve složení: 
Jaroslav Studenka (housle), Vilém Bartl (violoncello) a Lubor 

Horák (klavír). V rámci koncertu s názvem Čtyři roční období budou provedeny skladby  
J. S. Bacha, A. Vivaldiho, A. Dvořáka a dalších autorů. Majitelé slevové karty Bravo zaplatí 
za vstup 70 Kč, ostatní o dvacet korun více, děti do 15 let mají vstup zdarma.
   PhDr. Zdeněk David 

V KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJÍ DECHOVKY. Příznivci de-
chovky pravděpodobně s netrpělivostí vyhlížejí 17. listopad. Ten-
to den totiž tradičně patří v Katolickém domě festivalu dechovek. 
A nejinak tomu bude i letos. Akci pořádanou za podpory města 
Zábřeh, Olomouckého kraje a Nadace život umělce zahájí prvními tóny 
již v 10 hodin domácí Veselá kapela. V programu se dále představí Postřel-
movská muzika, hanácký region bude na festivalu reprezentovat krojovaná 
dechová hudba Příkazanka, Vysočinu dechová hudba Dolnovanka a jihomoravský region 
vítěz celostátní soutěže uměleckých škol - Dechový orchestr z Veselí nad Moravou. Sloso-
vatelné vstupné činí při koupi na místě 140 korun, při rezervaci na telefonu 731 465 717 
pouhých 100 Kč. Tombola a občerstvení zajištěno.

ANEŽKA ČESKÁ – A JEJÍ VLIV NA ČESKÉ DĚJINY XIII. STO-
LETÍ. V listopadu letošního roku uplyne právě 25 roků ode dne, kdy 
v Římě, tehdejší papež Jan Pavel II., za svatou prohlásil Anežku Čes-
kou. Příspěvkem Spolku Metoděj a místní pobočky MSKA k připo-
mínce tohoto výročí bude přednáška vojenského historika Ing. Fran-
tiška Valdštýna na téma Anežka Česká – a její vliv na české dějiny 
XIII. století. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu v Ka-
tolickém domě. Začátek v 17.30 hodin, vstupné dobrovolné.

                           Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SV. BARBORA INFORMUJE 1/2014
 Vážení farníci, vážení příznivci „ BARBORKY“. 
Po delší odmlce vám přinášíme několik nových in-
formací z filiálního kostela sv. Barbory.
 Kostel ve své podstatě splňuje všechny podmín-
ky pro pravidelnou liturgii a také je hojně využíván 
pro koncerty a další akce. Můžeme říci, že je vždy 
„plný dům“ a to nás uspokojuje ve vědomí, že práce 
a všechno vynaložené úsilí nebylo zbytečné.
 Stále je ale prostor pro další vylepšování tech-
nického stavu kostela a řešení některých, doposud 
pouze plánovaných záměrů. V loňském roce při 
opravách krovů a nosných trámových konstrukcí 
jsme byli upozorněni firmou KROVSTAV, že střešní 
krytina je špatně technologicky položena (na spod-
ní straně je pás asfaltu, ze kterého nebyla při po-
kládce sejmuta ochranná folie, která po stržení umožní působením slunečního tepla při-
lepení ke spodní vrstvě). Tím je vysvětleno, proč při prudkých větrech dochází k vytržení 
celých šablon stávající krytiny (kanadského šindele) a následnému zatečení.
 Padlo rozhodnutí řešit tento problém překrytím pevnou krytinou s tím, že stávající ví-
ceméně lepší asfaltová lepenka bude sloužit jako hydroizolace a novou krytinu budou tvořit 
šablony ETHERNIT Dacora.
 Proběhla celá řada jednání s Národním památkovým úřadem v Šumperku; vyjádření 
máme také ke statice od pana Ing. Kordase. Odbor státní památkové péče v Šumperku vy-
dal „Závazné rozhodnutí“ a od Stavebního úřadu v Zábřeze máme „Souhlas s povolením 
udržovacích prací“. Proběhlo poptávkové řízení na dodavatele s tím, že cena je předběžně 
vyčíslena na 750 tis Kč. Čeká nás nejsložitější fáze - zajištění finančních prostředků. 
 Předpokládáme více zdrojové financování z dotačních prostředků z Olomouckého kra-
je a z Ministerstva kultury. Po jednání se starostou MÚ Zábřeh s panem RNDr. F. Johnem 
Ph.D., máme příslib na finanční pomoc od města. I přes výše uvedené se ale neobejdeme 
bez vaší pomoci a finančních darů. 
 Věříme, že když se podaří toto dílo uskutečnit, bude kostel na několik generací dosta-
tečně zabezpečen proti povětrnostním vlivům.
 Připravujeme se také na realizaci dalšího záměru, kterým je nový obětní stůl s novým 
křížem, svícnem, trojsvícnem a svícnem pod paškál. Zakázku převzal akademický sochař 
Otmar Oliva z Velehradu, který je známý svými sochařskými díly pro papeže Jana Pavla II. 
ve Vatikánu, zakázkou pro Trnavskou katedrálu, ale také svými díly na Svatém Kopečku, 
v basilice na Velehradě a v neposlední řadě v Praze v kostele s Pražským Jezulátkem u Pan-
ny Marie Vítězné. Příslib na dokončení této zakázky je v první polovině roku 2015 a celko-
vá cena je 250 tis Kč.
 Tímto bychom, nad rámec našich závazků, chtěli dokončit poslední položky, doplňující 
plán prací, se kterým jsme začínali v roce 2006 realizovat opravu kostela sv. Barbory.
Věříme, že s pomocí Boží a s vaší vstřícností dokončíme i tento poslední krok. 

Předem upřímné Pán Bůh zaplať. Jaroslav Jašek a Dr. Alois Frank
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MISIE V HONDURASU (4. pokračování)
 Někteří z vás by se mne možná rádi zeptali. 
Otče, tolik problému je v dnešní době v Církvi, 
v mnoha oblastech tolik útoků na Církev! Dá se 
ještě Církvi věřit? V Písmu je psáno: „Nic nového 
pod sluncem.“ Problémy, skandály, nespokoje-
nost z mnohých stran, a zvlášť dnes, kdy se ohav-
nosti považují za normální a masmédia se v nich 
přímo vyžívají. A vy nám tu píšete o co všechno 
tam kdesi daleko usilujete. 
 Drazí věřící, až skutečně nebudeme žít své 
křesťanství, žádné heroické skutky nám nepomo-
hou. Jednou, když jsem kráčel z misijní stanice do 
kostela, běžely za mnou dvě děti. Jedno navádělo 
druhé: „Řekni otci o peníze.“ A tak se to mlad-
ší opovážilo: „Otče, dejte mi 10 lempír.“ (to jest 
asi 9 Kč) Já jsem se nejdřív tvářil, že neslyším, ale 
když dítě naléhalo, zastavil jsem se a řekl: „Já jsem nepřišel rozdávat peníze. Přišel jsem spo-
lu s vámi žít víru.“ Ty děti mne jistě nepochopily. Ale nedalo mi to, a zopakoval jsem příhodu 
v neděli v kostele. Snad někteří pochopili, že služba kněze - misionáře nespočívá v rozdávání 
peněz. Víte, setkáte se tady se vším možným. Není jednoduché říct „ne“ zvlášť v těžkých situa-
cích. I když hodně chcete, aby něčeho dosáhli, musí se o to přičinit i oni sami. Samozřejmě že 
tu jsme, abychom pomohli. Bože dej, abych byl dobrým nástrojem, a nikdy mi nechyběla tvoje 
láska a moudrost. 
 Jménem naší mise se na vás obracím s prosbou o pomoc. Pán mě postavil do této služby. 
Uvědomuji si, že sám nic nezmohu, a proto v první řadě prosím o vaši modlitbu. Ne jenom za 
mne, ale i za každého misionáře, který je v nelehké situaci a musí řešit spoustu problémů. Když 
jsem vedl lidové misie a obnovy u nás na Moravě a v Čechách, tak jsem si často kladl otázku, 
co jsou to ty misie. Jedna z odpovědí byla, že je to můj osobní vklad. A teď se sám sebe ptám, co 
jsou misie pro mne teď a v této situaci. Vidím hlad, chudobu, mizérii, lidi bez práce, lidi, kteří 
podlehli drogám a alkoholu. Nemají pitnou vodu, zato chatrče, ve kterých se nedá bývat, chybí 
vzdělání, a to ani nemluvím o tom, že tu není elektrika, cesty, mosty, žádná anebo minimální 
zdravotní péče, zato podvýživa dětí, které prakticky ani nemají rodiče, a mnohem, mnohem 
víc. A proto stavíme mateřskou školku, rozbíháme kampaň ve školách ohledně lidské důstoj-
nosti a lidských hodnot, pokračujeme ve vzdělávání na dálku u těch, kteří nemohou studovat 
ve městě, nebo jim to chudoba nedovolí. Začali jsme výuku angličtiny, práce s počítači, máme 
duchovní formaci pro laiky, bojujeme o stavbu mostu, který by měl do konce roku stát, rodin-
ných domů a elektrifikaci celé oblasti. Běháme společně se starosty po ministerstvech a žádá-
me, aby stát nezapomínal na svou povinnost, zásobujeme léky některé oblasti naší misijní sta-
nice a posíláme domorodou doktorku k nemocným, stavíme pět kostelíků a začínáme stavbu 
dalšího. To je moje odpověď na otázku, co jsou misie. Být nástrojem v Božích rukou, vidět člo-
věka a jeho potřeby. Proto i vás chci pozvat na misie, kterých se můžete osobně zúčastnit. 
 A tady kdesi je i odpověď i na to, proč Církev prosí o finanční pomoc na misie a proč my 
misionáři představujeme svou službu a prosíme o vaši pomoc. Víte, když jste tady, tak pro tyto 
lidi hledáte pomoc. A proto z lásky ke Kristu vás prosím, pomozte nám pomáhat těmto lidem. 
Kristova láska nás žene, abychom milovali tak, jak Bůh miluje nás.  P. Stanislav 
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 2. listopadu (na pomoc pronásledovaným křesťanům): Červená Voda 
4.683, Jakubovice 1.903, Písařov 2.516, Domov důchodců sv. Zdislavy 297, Moravský Kar-
lov 430. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

Loštice: 
v Náboženství bude v úterý ve 14.30 hod. ve škole. Adorace bude 
v pátek v 16.30 hod.
Nauka pro biřmovance z Loštic a Moravičan bude pátek v 18.00 hod. 
na faře v Moravičanech. 
v Sbírka z minulé neděle na pomoc trpícím 4.642 Kč. Sbírka na po-
moc chudým na Hondurasu 10.000 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 

P. Miroslav Obšívan, CM
Moravičany: 
v Náboženství bude ve čtvrtek v 18.00 hod. na faře. Adorace bude 
ve čtvrtek v 16.30 hod. v 
Sbírka z minulé neděle na pomoc trpícím 13.652 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
   P. Miroslav Obšívan, CM
 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 2. listopadu na pronásledované křesťany: Štíty 4.170; Cotkytle 1.800; 
Horní Studénky 2.800 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 2. listopadu na pronásledované křesťany: Tatenice 3.330, Hoštejn 3.260, 
Kosov 930, Lubník 6.380 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 

postřelmovsko    postřelmovsko

v V neděli 16. listopadu oslaví farníci z Kolšova svého patrona sv. Martina. Mše svatá 
v kapli je v 15.00 hodin. 
v V neděli 16. listopadu je ve všech kostelích sbírka na Charitu. Minulou třetí neděli také 
nebyla sbírka na opravy kostela, ale na misie.

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 2. listopadu na pronásledované křesťany: Mohelnice 10.851; Úsov 1.199; 
Studená Loučka 265 Kč (sbírka z 26. října 565 Kč). 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

KŘESŤANSKOU LITERATURU ZAKOUPÍTE I V MOHELNICI. V neděli 16. listopadu 
po mši svaté (v 10.30 hod.) si v mohelnickém farním kostele můžete zakoupit knihy s du-
chovní a křesťanskou tématikou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost potěšit své 
blízké kvalitní literaturou.   Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh
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Z Mohelnické farní kroniky, Josef Haselmann LP 1936 
- Úmrtí starosty města Mohelnice 
Dne 24. listopadu 1936 zemřel dlouholetý starosta a čestný občan města 
Mohelnice Rudolf Köhler, který se neobyčejně zasloužil o zvelebení města.  
27. listopadu byl za velké účasti občanů města doprovázen na své poslední 

cestě ke zpopelnění. Na hranicích města se s ním jménem městského zastupitelstva rozloučil 
městský kaplan Dr. Johan Blaschke, toho času první náměstek starosty města. Hrobka rodiny 
Köhler je dodnes v zadní části místního hřbitova. Na podzim roku 1938 byl městský kaplan Jo-
han Blaschke jmenován farářem v Rosswaldě a na jeho místo nastoupil dosavadní mohelnický 
kooperátor Johan Kostroun, který přišel do Mohelnice v roce 1937.
Nová církevní organizace v bývalých Sudetech
 Po odstoupení pohraničních území v roce 1938 připadla Mohelnice s dalšími dvěma děka-
náty, Opavou a Šternberkem společně s arcikněžstvím v Kratscheru (dnešní Kietz v Polsku), ke 
generálnímu vikariátu v Bránitz (dnešní Bránice v Polsku). Jeho správou byl pověřen protonotář 
Prelát Nathan. Jemu ku pomoci byl jako správní expert olomouckou konsistoří přidělen kanov-
ník Dr.Tinz.
 Studenti theologie moli v dalším studiu pokračovat na diecézním ústavu ve Vídni. Chlapecký 
seminář ve Freudenthálu (Bruntál) byl koncem školního roku 1938-1939 zrušen.
 Od mohelnického děkanátu odpadlo pět farností, které zůstaly v Protektorátě: Moravičany, 
Loštice, Bílá Lhota, Červená Lhota a Bouzov. Byl z nich utvořen samostatný děkanát v Moravi-
čanech pod vedením děkana Neugebaura. Zbytek mohelnického děkanátu spravoval farář a dě-
kan Otto Hanel ze Starého Maletína.       Bartoš H.

SBORNÍK VZPOMÍNEK U PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ NÁVŠTĚVY 
JANA PAVLA II. V OLOMOUCI

Dvacáté výročí pastorační cesty Jana Pavla II. do Olomouce v roce 
1995 a s tím spojené svatořečení Jana Sarkandera a Zdislavy z Lem-
berka v Neředíně, neplánované zastavení se v katedrále sv. Václava 
a setkání mládeže na Svatém Kopečku u Olomouce, je příležitos-
tí zavzpomínat na osobnost svatořečeného papeže Jana Pavla II. 
a jeho duchovní odkaz.
Římskokatolická farnost Svatý Kopeček u Olomouce při této příle-
žitosti připravuje vydání sborníku věnovaného olomouckému za-
stavení sv. Jana Pavla II. Sborník bude sestaven z příspěvků, kte-
ré budou osobní vzpomínkou s duchovním rozměrem na setkání 
s Janem Pavlem II. nebo popisem praktické stránky návštěvy (pří-
prava cesty, samotný průběh návštěvy, aj.).
Pokud byste se chtěli zapojit do tohoto projektu, zašlete nám příspě-

vek (včetně jeho názvu, jména autora a bydliště) nejpozději do 25. ledna 2015 na adresu kucera@
arcibol.cz (písmo příspěvku Times New Roman, velikost 12, řádkování 1-1,5, rozsah max. 2 A4).
 Jelikož je sborník limitován rozsahem, budou do publikace zařazeny pouze vybrané pří-
spěvky. Pokud byste také měli zajímavou osobně pořízenou fotografii z této návštěvy, tak nám 
ji prosím zašlete naskenovanou na výše uvedený e-mail (s uvedením autora, jeho bydliště 
a souhlasem se zveřejněním ve sborníku), případně nám ji můžete osobně doručit na Arcibis-
kupství olomoucké, turistické centrum, Martin Kučera, Wurmova 9, Olomouc. Děkujeme.   
  Za redakci sborníku PhDr. Martin Kučera a Mgr. Miroslav Výmola
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 16. 11. JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU. 

SBÍRKY Z NEDĚLE 2. listopadu – na pomoc pronásledovaným křesťanům: Zábřeh 
72.420; Rovensko 1.190; Vyšehoří 600; Jedlí 3.000; Drozdov 1.220; Svébohov 3.600; Klášte-
rec 1.140; Zvole 18.780; Maletín 2.540 Kč. 
Dary: Zábřeh – na pronásledované křesťany 3.800; růžencové společenství na Haiti 500; 
dar ze Skaličky na kostel sv. Bartoloměje 750 a na misie 750 Kč; Jedlí – na TV NOE 1.000; 
na Proglas 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

„Pojďte se s námi postit. Co ušetříme, pošleme na Blízký východ, kde se lidem nedostává 
ani základních potřeb k životu,“ vyzýval k osobní iniciativě minulou neděli kardinál Do-
minik Duka. 
Velké poděkování patří Vám všem, kteří jste na jeho výzvu, stejně jako na prosbu a vý-
zvy českých a moravských biskupů odpověděli štědrostí a velkorysostí svých darů, mod-
liteb i účastí na adoračním dni.  P. František Eliáš

V měsíci říjnu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory 
částkou 1.400 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 

 Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

POZVÁNÍ NA POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ v roce 2015. 
Římskokatolická farnost Zábřeh ve spolupráci s CA 
AWER TOUR s.r.o. v Zábřehu opět připravují na jaro 
příštího roku pouť do Svaté země. Přijměte proto naše 
pozvání osobně poznat nejposvátnější místa všech křes-
ťanů a navštívit Nazaret, Betlém, Kánu Galilejskou - mís-
to prvního zázraku, Jeruzalém – Golgotu, místo Božího 
hrobu, Zeď nářků, oblast Genezaretského jezera - Kafar-
naum, Tabghu, Mrtvé moře, přírodní rezervaci En Gedi, 
pevnost Masadu a mnohá další. Vydejme se společně ob-
novit a posílit svoji víru. Poutní zájezd se uskuteční v ter-
mínu 9. 3. – 17. 3. 2015 s odletem z Prahy. Více in-
formací a přihlášky na poutní zájezd získáte v kanceláři 
AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, mob. 731 626 506. 
 Za farnost P. František Eliáš, za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH probíhá ve třech po sobě následujících dnech. Pro ty, 
kteří mohou přijít dřív, bude vždy půl hodiny před každou mší svatou společná modlitba RŮ-
ŽENCE. SVÁTOST SMÍŘENÍ, která je k pomazání nemocných nutným předpokladem, bude 
možné přijmout vždy před nebo po MŠI SVATÉ. 
NEMILE: příprava v pondělí 10. a v úterý 11. listopadu v 15.00 hod., udělení svátosti ve 
čtvrtek 13. listopadu v 8.00 hod. 
V Zábřeze bude příprava a udělování svátosti ve dnech 24. – 27. listopadu, v Hněvkově 
24. – 26. listopadu                                                  P. Lev Eliáš


