16. 11. 2014
Ročník XXI., číslo 46
33. 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

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej,
ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom,
že ti může celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Žalm 128

Amen

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

1: Př 31,10-13.19-20.30-31

2: 1 Sol 5,1-6

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské

Co se týká času
a chvíle příchodu Páně,
není třeba, bratři,
abychom vám o tom psali.
Víte totiž sami velmi dobře,
že onen den Páně
přijde jako zloděj v noci.

Mt 25,14
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Ev. Mt 25,14-30

SVÁTKYAAPAMÁTKY
PAMÁTKY TÝDNE
SVÁTKY
TÝDNE
Pondělí 17.
17. ledna
listopadupamátka
památka
sv. Alžbětyopata
Uherské, řeholnice
Čtvrtek
sv. Antonína,
Pátek 18.
21. ledna
listopadu památka
památka
Zasvěcení
Panny jednoty
Marie v křesťanů
Jeruzalémě
Pátek
Panny
Marie, Matky
Sobota 22. listopadu památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Neděle 23. listopadu
KRISTA
KRÁLE
FARNOST
MALETÍN. SLAVNOST
Tuto neděli JEŽÍŠE
13. ledna
ve 14.30
hod. bude v kostele sv. Stanislava
v Hynčině slavena mše svatá. Do kostela sv. Mikuláše v Maletíně jste zváni ke slavení mše
BOHEMIAN PIANO TRIO ZAHRAJE KE STÁTNÍMU
svaté v neděli 20. ledna ve 14.30 hod.
red.
SVÁTKU. Třetí koncert letošní sezony „Bravo Zábřeh“, který se uskuteční u příležitosti státního svátku České republiky,
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 16. ledna. Mši
bude tuto neděli 16. listopadu v 18 hodin v kostele sv. Barbosvatou budeme společně slavitry.
v 9.40
hod. se představí soubor Bohemian
P. František
Eliáš
Na koncertě
piano trio
ve
složení: Jaroslav Studenka (housle), Vilém Bartl (violoncello)
PASTORAČNÍ
RADA farnosti
se sejde
ve středu
16. ledna
v 18provedeny
hod.
a Lubor Horák (klavír).
V rámciKLÁŠTEREC
koncertu s názvem
Čtyři
roční období
budou
Téma
setkání
bude
pastorační
plán
na
rok
2013.
P.
František
Eliáš
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.
MLÁDEŽNICKÁ MŠE SVATÁ v Zábřeze bude v pátek 18. ledna v 17.30
PhDr.hod.
Zdeněk David
v MALETÍN.
Tuto neděli
16.které
listopadu
ve 14.30
budeme
slavit
mšipřijímání,
svatou v kostele
SETKÁNÍ
S RODIČI
DĚTÍ,
v příštím
roce hod.
poprvé
přijmou
svaté
bude v
sv. Mikuláše
v Maletíně.
neděli
20. ledna
v 19 hod. (po večerní mši svaté) na faře.
P. Pawel Zaczyk
v V pondělí 17. listopadu v 8.30 hod., o státním svátku, bude slavena mše svatá v kostele
sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Týden
modliteb za jednotu křesťanů
v 	DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 19. listoVe dnech 18. – 25. ledna 2013 proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů.
padu. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ V ROCE 2013 mají motto „Co od
v SVÉBOHOV. Ve čtvrtek 20. listopadu bude mše svatá mimořádně v 16 hod. (přednášnás Hospodin žádá?“
(srov. Mi 6,6-8)
ka Ing. Valdštýna v 17.30 hod. v Katolickém domě v Zábřeze).
V kostele sv. Bartoloměje bude ekumenická bohoslužba v úterý 22. ledna v 17.30 hod.
v V sobotu 22. listopadu při mši svaté v 7.00 hod. vzpomeneme nedožitých 92 roků dlouP. František Eliáš
holetého zábřežského kostelníka pana Jindřicha Majstršína (* 22. 11. 1922; + 29. 8. 2011)
			
P. František Eliáš

FARNOST MALETÍN KOUPÍ HOSPODÁŘSKÝ LES.
Římskokatolická
Desetiletá
zkušenost
sfarnost
hospodařením
Maletín
ve farních lesích
koupí
ukazuje,
v okrese
že
tento způsob,
jak
pomoci
Šumperk
zabezpečit péči
oles
kostely je správný.
Proto
má farnost
k hospodaření.
zájem
o přikoupení
Nabídněte.
hospodářského lesa.
Kontakt:

P. František Eliáš, děkan
731 626 500
731 626 500
2
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KATOLICKÝ DŮM

v 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, Olomouckého kraje a Nadace život
umělce zahájí prvními tóny již v 10 hodin domácí Veselá kapela. V programu se dále představí Postřelmovská 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. Slosovatelné vstupné činí při koupi na místě
140 korun, při rezervaci na telefonu 731 465 717 pouhých 100 Kč. Tombola a občerstvení
zajištěno.
v ANEŽKA ČESKÁ – A JEJÍ VLIV NA ČESKÉ DĚJINY XIII.
STOLETÍ. V listopadu letošního roku uplyne právě 25 roků ode
dne, kdy v Římě papež Jan Pavel II., za svatou prohlásil Anežku Českou. Příspěvkem Spolku Metoděj a místní pobočky MSKA k připomínce tohoto výročí bude přednáška vojenského historika Ing.
Františka Valdštýna na téma Anežka Česká a její vliv na české dějiny XIII. století. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu
v Katolickém domě. Začátek v 17.30 hodin, vstupné dobrovolné.
v Spolek Metoděj Zábřeh, Šermířský spolek Šumperk, Tunkl production a občanské
sdružení Thilisar zvou na sobotu 22. listopadu do Katolického domu na stylovou akci
s názvem MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ. Housti budou kapely F-BAND a SKALDENE, tomboly, programu i občerstvení hojnost. Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, neb
130 Kč. Zahájení rázem osmé hodiny večerní, historické, neb stylové kostýmy vítány. Zváni
jsou rytíři, dámy, páni i kmáni, široká veřejnost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit. Více na www.stredoveky-ples.cz.
v POSEZENÍ S DIVADÉLKEM. Zveme všechny příznivce malých divadelních forem na
přátelské setkání s divadelními scénkami, monology, dialogy a zpěvem v neděli 23. 11.
2014 v 15.00 hod. do malého sálu Katolického domu v Zábřeze. Vstupné dobrovolné.
v Víte, že organizace nazvaná Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes
20 let? Nebo že působí na více než 60 místech světa - mimo jiné, v zemích jako jsou Indie,
Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Toto a mnohem více se můžete dozvědět při setkání se zástupci LL, které připravujeme na úterý 25. listopadu. Nejprve za zdar tohoto díla budeme od 16.30 hodin prosit při mši svaté v kostele sv. Barbory v Zábřeze.
Celebrantem bude prezident tohoto díla Dr. Vojtěch Eliáš. Setkání poté bude
pokračovat od 18. hodin v Katolickém domě přednáškou o činnosti LL. Přednášejícími budou jednak Dr. Vojtěch Eliáš a jednak pracovník této organizace
Mgr. Viliam Staněk.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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BŮH STVOŘITEL

V říjnový den LP 2013 Královská švédská akademie udělila Nobelovu cenu za fyziku třem vědcům – dvěma Belgičanům a jednomu Britovi – za nalezení chybějící „Božské částice“. Higgsův boson jak se tato částice nazývá, byl posledním
chybějícím článkem ve standardním modelu částicové fyziky,
jenž popisuje základní stavební kameny vesmíru. Ostatních
jedenáct částic, které model předpokládá, již bylo nalezeno.
Vědci jsou přesvědčeni, že v první biliontině sekundy po
velkém třesku byl vesmír obrovskou směsicí částic bez hmotnosti, které létaly rychlostí světla. Až interakcí s Higgsovým polem získaly hmotnost a nakonec utvořily vesmír, jak ho známe.
Vesmír je úžasně tajemný svět, do něhož my, obyčejní lidé nedokážeme ani nahlédnout, ne
tak jej pochopit. Dnes už víme, kdy počal být. Vznikl náhodou, sám od sebe?
Původně malý vesmír se společně s prostorem rychle rozpínal. ‚Uvnitř‘ se nacházela velmi
hustá a žhavá látka. Standardní model popisuje dost přesně, co se dělo v prvních třech minutách po vzniku vesmíru (vesmír je starý asi 13,7 miliard let, tedy v době skutečně nepatrné).
Sama od sebe tato částice vznikla a dala se do pohybu? Rozum říká, že z ničeho se něco
nevytvoří, že zde musel být Někdo. Nikdo jiný tuto moc neměl než BŮH!
I v předvědeckém světě je možno dojít k jistému závěru: Něco nad námi musí být. Chceme-li se ovšem v otázce Boží existence opřít pouze o smyslovou zkušenost, stojíme, bohužel,
před zavřenými dveřmi. Na tento fakt zavřených dveří můžeme reagovat trojím způsobem:
 Tvrzením, že za dveřmi nikdo není (ateismus teoretický i praktický)
 Byt je obydlen – Boží existence asi je, ale nikoliv prokazatelná (agnosticismus)
 Na základě jasného srovnání situace přede dveřmi a za dveřmi – byt je nutně obydlen
(křesťanská teologie a islám)
Pokud nevěřící zpochybňují a dokonce odmítají existenci Boha, musí připustit, že i my věřící máme právo zpochybnit jejich ateismus.
Je pravda, že si nemůžeme postavit Boha a jeho království na stůl a matematickými a fyzikálními důkazy jej představit světu. Bůh je duch a nedá se změřit ani zvážit, můžeme v Něj
jen věřit, nebo Jej odmítnout. Rozumem hledat důvody jeho existence a rozumem je svobodně
přijmout nebo odmítnout.
Člověk je stvořen k obrazu a podobenství Božímu, je povolaný k tomu, aby Boha poznával
a miloval. Když hledá Boha, objeví určité „cesty“ po nichž lze dojít k jeho poznání. Bývají také
nazývány „důkazy Boží existence“. Ne však ve smyslu důkazů, jaké si vyžadují přírodní vědy,
nýbrž ve smyslu sbíhavých a přesvědčivých závěrů, které umožňují dosáhnout jistoty. Tyto
„cesty“, jak se přiblížit Bohu, mají za východisko stvořený svět a lidskou osobu.
SVĚT – vycházíme-li z řádu a krásy světa, lze dospět k poznání Boha, který je původcem a
cílem vesmíru. Sv. Pavel píše Římanům: „Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh
jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření
světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“ (Řím 1,19-20)
ČLOVĚK – svou otevřeností k pravdě a kráse, svým smyslem pro mravní dobro, svou
svobodou a hlasem svého svědomí, svou touhou po nekonečnu a po štěstí se ptá, zda existuje
Bůh. Tím vším vnímá znamení své nehmotné duše. Zárodek věčnosti, který v sobě nosí, a jež
nelze převést na pouhou hmotu. Jeho duše nemůže mít jiný původ – leč v Bohu.
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Vidíme, že celý kosmos ve své kráse a nesmírnosti, i se svými nedostatky, hrůzou a nekonečností, ale i úžasným tajemstvím přivádí člověka k poznání, které vše přesahuje a člověka
ohromuje. „Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme.“ (Sk 17,28)
P. Antonín Pospíšil

HNÍZDO MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM. V úterý 18. listopadu jste srdečně zváni na přednášku - Návrat na trh práce z pohledu personalisty. Jak přemýšlí personalista při
výběru zaměstnanců, co od něj můžete očekávat a na co se připravit? Na co se zeptat a jak
odpovědět, abyste zaujali? Co vám může pomoci při hledání zaměstnání a další zajímavé
a důležité informace, které se vám budou hodit při návratu na trh práce, vám poradí
personalistka Eva Diblíková.
Provoz Hnízda začíná od 8.30 hod. Přednáška je na programu od 9.30 hod.
Informace o programu Hnízda najdete na www.hnizdozabreh.cz Irena Švédová
P.S. Kavárnička v Hnízdě pro Vás a Vaše děti opět už v neděli 16. 11. v 9.30 hod.
RYBOVA VÁNOČNÍ MŠE „HEJ MISTŘE“. První zkouška pěveckého sboru na nácvik Rybovy vánoční mše je mimořádně ve
středu 19. listopadu 2014 v budově ZUŠ (vedle farního kostela).
Začátek v 17 hod. Ostatní zkoušky budou vždy v úterý. Prosím
všechny zpěváky, kteří se v loňském roce i v létech minulých na
provedení této mše podíleli, aby se dostavili hned na první zkoušku. Chci vyzvat touto cestou všechny nové zájemce, kteří jsou ochotni svými hlasy přispět
k provedení této mše o účast na středeční zkoušce. Zvláště se obracím na zpěváky SPS Carmen, pěveckého sboru Slavice Zábřeh a Scholy od sv. Bartoloměje o výpomoc při provedení této mše. S Vámi se všemi se těší na shledanou
Mgr. Pavel Doubrava
V Zábřeze bude příprava a udělování svátosti pomazání nemocných po Slavnosti Ježíše
Krista Krále ve dnech 24. – 27. 11. a v Hněvkově 24. – 26. 11. 2014.
P. Lev Eliáš

Tříkrálová sbírka 2015 - HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

Pojďte s námi koledovat, pomozte nám vytvořit tříkrálové skupinky. Pomůžete nám, organizátorům, ale především dáte větší šanci
na lepší život lidem sociálně slabým, opuštěným, nemohoucím či
jinak potřebným, pro něž je výtěžek sbírky určen. Hledáme vedoucí tříkrálových koledníků, ale také děti pro doplnění skupinek.
Pokud chcete pomoci, pak kontaktujte koordinátorku TS 2015 pro Zábřeh Marii Kolčavovou tel: 725 861 449, mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz a pro mimozábřežské koledníky Janu Skalickou, tel: 736 509 431, mail: propagace@charitazabreh.cz. V Zábřehu můžete k přihlášení využít i plakátky, které jsou přichystané v kostele i na faře. Děkujeme Vám!
Jste pro nás nenahraditelní a vaší pomoci si nesmírně vážíme.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
CESTY VÍRY – ČT 2: neděle 23. 11. ve 14.25; opakování: pondělí 24. 11. v 11.10 a sobota 29. 11. po půlnoci 2.05 hod.
Hostem pořadu bude vysokoškolský učitel Pavel Nováček, který přednáší o udržitelném
rozvoji a rozvojové pomoci v mnoha zemích světa, a který je přesvědčen, že úcta k Bohu
a přírodě je nejlepší cestou k dobrému životu na zdravé planetě. (režie M. Strouhal) red.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 9. listopadu: Červená Voda 2.401, Jakubovice 781, Písařov 690, Domov
důchodců sv. Zdislavy 180, Mlýnický Dvůr 190 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Na 1. neděli adventní 30. 11. bude v Jakubovicích Svatohubertská mše v 10.30 (mše v obvyklých 7.30 tedy nebude). V Písařově se díky tomu posouvá čas mše svaté na 7.30 (v obvyklých 10.30 hod. tedy nebude).
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z minulé neděle: Loštice 3.139 (na pomoc chudým z Hondurasu); Moravičany
1.978 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
P. Miroslav Obšívan, CM
 Nauka pro biřmovance z Loštic a Moravičan bude pátek v 18.00 hod. Na faře v Moravičanech.
Loštice: Náboženství bude v úterý v 14.30 ve škole. Adorace v pátek v 16.30 hod.
Moravičany: Náboženství bude ve čtvrtek v 18.00 na faře. Adorace ve čtvrtek 16.30 hod.
		
P. Miroslav Obšívan, CM

MISIE V HONDURASU (5. pokračování)

Jedna „pikantní“ ukázka honduraského stavařství, z doby, kdy jsme budovali přístav. Dno je tady
pořádně hluboké a samé bahno, a nejdříve bylo nutné usadit betonové sloupy. Voda je možná jen dva
tři metry hluboká, ale bahno nejméně šest. Sloupy se
odlily na zemi, ale uložit je na místo bylo neskutečně těžké. Prosím, bez techniky a jen holýma rukama
bylo třeba umístit deset sloupů. Dvanáct chlapů celý
den pomaličku tahalo jeden asi dvanáctimetrový, železo-betonový sloup (a další den znovu a pak zas….)
a představte si, přístav stojí a přesně tam, kde ho chtěli mít.
Možná o kilometr dál vybudovali pro vesnici státem financovaný přístav, a tomu říkáme
podmořský. Proč? Protože, i když do toho šla spousta státních peněz, nepočítali s terénem.
Sloupy se ponořily, neustále sedají, a celý přístavní můstek je pod vodou. Co z toho, že měli
techniku i peníze, když nebylo Boží požehnání a chyběl zdravý rozum, lidská moudrost
a zkušenost. Tím se nechci chválit, jen konstatuji, že není všechno tak jednoduché, jak se na
první pohled zdá.
P. Stanislav

postřelmovsko

postřelmovsko

 Tuto neděli 16. listopadu oslaví farníci z Kolšova svého patrona sv. Martina. Mše svatá
v kapli je v 15.00 hodin.
 BIBLICKÁ HODINA bude ve středu 19. listopadu od 19 hod. na faře v Postřelmově.
Všichni jste srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn
POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERT. Farnost Lesnice a Obecní úřady Lesnice a Leština vás zvou na „Adventní koncert“, který se koná v neděli 30. listopadu 2014 ve 14.00 hod.
ve farním kostele sv. Jakuba v Lesnici. Účinkuje ženský pěvecký sbor SLAVICE ze Zábřeha
pod vedením paní J. Štěpánkové. Vstupné dobrovolné.
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Na SVATOMARTINSKÝ KONCERT jste zváni tuto neděli 16. listopadu v 15.30 hod.
do kostela sv. Martina v Rohli. Účinkují: Jana Kurečková, Petr Strakoš a hosté.

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 9. listopadu: Mohelnice 3.837; Úsov 2.576; Studená Loučka 349 Kč .
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 18. listopadu ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Z Mohelnické farní kroniky (Josef Haselmann LP 1940,1942)

Nemoc faráře Josefa Haselmanna
Koncem roku 1939 byl pan farář Josef Haselmann raněn mrtvicí a tento záchvat se u něho na jaře roku 1940 opakoval. Jeho zdravotní stav mu
již nedovoloval nadále zastávat úřad faráře. Proto byl na jeho místo jmenován administrátorem dosavadní městský kaplan Johan Kostroun. Na uvolněnou mohelnickou faru byl vypsán konkurs. Po uplynutí termínu bylo toto místo přiděleno panu faráři
Otto Hanelovi ze Starého Maletína. Jmenovaný tuto funkci nepřijal, a proto byl konkurs na
uvolněné místo vypsán podruhé.
Biřmování - zatčení kooperátora gestapem.
Na den 14. června 1942 bylo pro Mohelnici stanoveno biřmování. Týden před tímto
termínem, byl administrátor Johan Kostroun zatčen gestapem a uvězněn.
Generální vikář Nathan z Bránitz odeslal urychleně do Mohelnice kooperátora Kruschinu z fary z Bolten. Tím mohly býti přípravné práce zvládnuty a termín mohl býti dodržen. Takže ve stanovený den mohl Excelence Dr. Schinzel, olomoucký světící biskup, udělit
1063 biřmovancům svátost biřmování.
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 9. listopadu: Štíty 1.690; Cotkytle 510; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 9. listopadu: Tatenice 900 + dar 500 Kč, Hoštejn 1.000, Kosov 710, Lubník
940 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ADVENTNÍ KONCERT dechového orchestru ZUŠ Zábřeh bude první adventní neděli
30. listopadu ve 14.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici.

Ohlášky
V sobotu 22. listopadu vstoupí do stavu manželského
v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici
Marián Tlustý z Korouhve u Poličky a Marcela Hegerová z Lanškrouna.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 9. listopadu: Zábřeh 9.490; Jedlí 1.900; Svébohov 1.100; Klášterec
1.120; Zvole 5.790; Postřelmůvek 320; Lupěné 465 Kč.
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 1.500, na stavbu kostela v Brně - Lesná 1.000; na
pomoc pronásledovaných křesťanů 800 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
PODĚKOVÁNÍ. Minulou neděli jsme v pěkně vyzdobené kapličce sv. Martina v Lupěné
spolu s jáhnem Martinem a s hudebním doprovodem oslavili svátek patrona kaple. Děkujeme Pánu Bohu za požehnaný čas a jáhnovi Martinovi za službu.
účastníci bohoslužby
TUTO NEDĚLI 16. 11. JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU.
Bratři a sestry, především chceme poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem projevujete milosrdenství ať už ve svém povolání, a to nejen na Charitě,
nebo dobrovolně v sousedství anebo farnostech. Děkujeme za pomoc při povodních a jiných mimořádných událostech. Děkujeme Vám, kteří jste přispěli teplým oblečením lidem postiženým kvůli konfliktu na Ukrajině. Obzvlášť
děkujeme Vám, kteří přispíváte pravidelně, především nejchudším dětem na
Haiti v programu adopce na dálku. Přispíváte tak na vzdělání a lepší budoucnost dětem,
které alespoň ve škole dostanou denně najíst. Je důležité, že dokážeme pomáhat druhým,
třebaže jsou na druhém konci světa. Nezapomínejme však ani na naše potřebné, o které
Charita pečuje tady v České republice.
Uvědomujeme si, že jste nedávno přispěli na misie a také v mimořádné sbírce na pronásledované křesťany. Prosíme, abyste podle svých možností přispěli i na Charitu v pravidelné sbírce, která se uskuteční tuto neděli 16. listopadu, protože se bez Vaší pomoci neobejdeme. Děkujeme a Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. (red. zkráceno)
		
P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO a Václav Keprt, ředitel ACHO
KONCERT V JEDLÍ.
Příští neděli 23. listopadu v 15 hod. o Slavnosti Ježíše
Krista Krále jste zváni do kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí na benefiční koncert, nad kterým převzali záštitu
Ing. Zdeněk Brož, senátor a starosta v Šumperku a jeho
předchůdce v senátu Ing. Adolf Jílek.
Mezi pozvanými hosty jsou také Ing. arch. Ivo Skoumal, zastupitelé obce, restaurátor MgA. Dušan Rohlík
a Mgr. Petr Arijčuk, památkář z NPÚ v Pardubicích –
znalec regionálního malířství východních Čech a severní Moravy.
	Na koncertě vystoupí děti ZŠ Jedlí, hudebníci Petr
Strakoš – na varhany, David Škařupa – trubka, Jana Kurečková – zpěv a schola Gaudium pod vedením J. Hrocha. Součástí programu bude přednáška MgA. Dušana
Rohlíka k restaurování oltářního obrazu sv. Jana Křtitele.
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