18. 10. 2015
Ročník XXII., číslo 42

29. 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, od tebe máme všechno dobré
a v tvých rukou je celý náš život;
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty,
a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Žalm 33

Amen

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
jak doufáme v tebe

1: Iz 53,10-11
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Žid 4,14-16
příště Ebenovo č. 504

„… kdo by chtěl být
mezi vámi veliký,
ať je vaším služebníkem,
a kdo by chtěl být
mezi vámi první,
ať je otrokem všech.“

Mk 10, 44
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Ev. Mk 10,35-45

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 22. října Sv. Jana Pavla II., papeže
Prostranství kolem známé poutní baziliky Navštívení Panny Marie na
Svatém Kopečku u Olomouce je na památku papežské návštěvy před
dvaceti lety od úterý 8. září 2015 přejmenováno na „Návrší Jana Pavla II.“.
Pátek 23. října
Sv. Jana Kapistránského, kněze
Sobota 24. října Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
POSTŘELMŮVEK. Mše svatá v kapli sv. Michaela bude slavena v neděli 18. října v 9 hod.
Celebruje P. Bohuslav Směšný.
P. František Eliáš
ZVOLE – ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE. Obec Zvole a Římskokatolická farnost Zvole si Vás tuto neděli 18. října dovolují pozvat na slavnostní požehnání zrestaurovaného historického kříže,
které bude „ Na ČLUPKU“ v části obce LUHY.
Program:
14.00 hod. – koncert smíšeného pěveckého sboru u zrestaurovaného kříže
14.10 hod. – obřad žehnání kříže děkanem P. Františkem Eliášem
MALETÍN. Tuto neděli 18. října v 15.00 hod. bude v kostele sv. Mikuláše slavena mše
svatá.
P. František Eliáš
ČKA vás zve v úterý 20. října v 18.00 hod. na přednášku PhDr. Jitky Jonové,
Th.D. (vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci)
nazvanou Domus correctionis Müroviensis – biskupský korekční dům pro
kněze na Mírově (1761-1850).
Jana A. Nováková
Dále připravujeme: 10. 11. „Láska je nikdy nehasnoucí oheň“ – pořad o sv. Hildegardě z Bingenu, mluvené slovo Milena Steinmasslová, hudební doprovod a zpěv Hana
Blochová. Aktuality sledujte na: http://cka-zabreh.webnode.cz/

HNÍZDO - KLUBOVNA
V úterý 20. října v 9.30 hod. jste zváni na přednášku „Děti a truchlení, aneb povídáme si s dětmi o smrti“.
Přednáší Jana Nováková, PhD., nemocniční kaplanka ve Fakultní
nemocnici Olomouc, kvalifikovaná poradkyně pro pozůstalé v Poradně
HOŘEC ve Fakultní nemocnici Olomouc. Více na www.hnizdozabreh.cz. Irena Švédová
VZDĚLÁVACÍ KURZ V DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Křesťanské vzdělávání usiluje nejen o zralost lidské osoby, ale směřuje hlavně k tomu, aby pokřtění byli postupně uváděni do tajemství
spásy a stále více si byli vědomi přijatého daru víry. V sobotu 24. 10.
2015 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční třetí setkání
Vzdělávacího kurzu. V pokračující přednášce s názvem – „CREDO“,
se budeme společně s P. Jaroslavem Přibylem zamýšlet nad články
apoštolského vyznání víry. Přijměte srdečné pozvání.
		
Mgr. Luděk Diblík
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ZVOLE – Ve středu 28. října od 14.00 do 17.00 hod. zpovídá P. Alfred Volný.
V 17.00 hod. bude slavit mši svatou a poté bude ještě příležitost ke svátosti smíření.
		
P. František Eliáš
CELODENNÍ NABÍDKA PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V ZÁBŘEZE
	Ve čtvrtek 29. října v kostele sv. Bartoloměje bude slavena mše svatá mimořádně
v 9.40 hod.
Od 8.00 bude zpovídat P. Martin Rumíšek, od 9 do 11 hod. P. Bohuslav Směšný a P. Josef Altman, od 13 do 15 hod. P. Radek Maláč, od 14 do 16 hod.
P. Jaroslav Přibyl. Možnost přijetí svátosti smíření bude až do
19.00 hod. (jména zpovědníků budou upřesněna v příštích FI).
P. František Eliáš

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH

v sobotu 31. října: Svébohov 14.00; Jedlí 15.00 hod.
v neděli 1. listopadu: Zábřeh 15.00 hod.

SVATOHUBERtská MŠE SVATÁ V KATEDRÁLE SV. VÁCLAVA
V OLOMOUCI
V sobotu 31. října v 9.30 hod. začne Svatohubertská slavnost průvodem z Biskupského náměstí do katedrály.
Svatohubertskou mši svatou v 10.00 hod. celebruje Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký, metropolita moravský.
	Ve 12.30 hod. zahájí trubači doprovodný program na Horním náměstí.
Více k programu na www.radsvatehohuberta.cz
VŘESOVÁ STUDÁNKA
Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová Studánka vás srdečně zve na výstavu, která se koná ve Vlastivědném muzeu v Šumperku v Galerii mladých na
Hlavní třídě.
Vernisáž proběhne v pátek 30. října 2015
v 17.00 hod.
Prohlídky: úterý až neděle 9 až 12 hod. a
12.30 až 17 hod.
Výstava potrvá do 17. 1. 2016.
OREL JEDNOTA ZÁBŘEH NABÍZÍ TYTO PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY:
Florbal pro děti a mládež sobota 9.30 – 11.30 		
tělocvična ZŠ B. Němcové
Tomáš Kobza tel. 739 344 179
Stolní tenis
středa
18.00 – 19.00		
Katolický dům Zábřeh
František Kubíček tel. 732 466 218
Cvičení ženy
pondělí 17.00 – 18.00		
Katolický dům Zábřeh
Laďka Rýznarová tel. 604 113 392
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DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 18. ŘÍJNA 2015
Vážené sestry, vážení bratři, milí spolupracovníci Papežských misijních děl,
při příležitosti misijní neděle, kterou slavíme tento týden, vás srdečně zdravím.
Bohatý člověk v evangeliu minulé neděle se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, co musím
dělat, abych dostal věčný život?“ Podobně bychom se měli ptát i my, když uvažujeme
o misiích.
„Co máme dělat?“ Většina z nás přispěje na misie, a to s nejlepším úmyslem. Přesto se stává, že je to pro nás jen jedna z mnoha sbírek. Misijní neděle ale není pouze
o sbírce. Sbírka je projevem našeho vztahu k misiím. Misijní neděle nás zve k vnitřnímu pohledu do světa potřebných. Nechceme mluvit o chudých z jiných koutů světa,
o jejich potřebách, strádání, bídě jen kvůli tomu, abychom vzbudili soucit. Ten vede
jen k povrchnímu pohledu. Rád bych Vás o Misijní neděli pozval k pohledu na misie očima těch, o kterých mluvíme a kterým chceme pomáhat. Oni sami nejlépe vidí
potřeby svého okolí. Oni se skutečně snaží podle evangelia sytit hladové, učit nevzdělané, léčit nemocné, hlásat evangelium až na konec světa. Narážejí však na překážky,
které jsou ale s naší pomocí překonatelné. Nedívejme se na ně jako lidé z druhé strany,
jen jako nějací sponzoři, ale jako ti, kteří jsou s nimi v Kristu jedna veliká rodina. My
jsme pozváni ke společnému dílu jako jejich spolupracovníci na šíření Božího království. Prakticky to znamená podpořit je modlitbou, přispět jim svým darem, ale taky
se ve svém okolí snažit o totéž: vydávat svědectví Kristu, přivádět k němu ty, kdo ho
dosud neznají, a pomáhat ke křesťanskému životu hledajícím i těm, kdo na cestu za
ním teprve vykročili nebo byli v Jeho jménu
pokřtěni.
Misijní neděle je pozváním i novou příležitostí k oživení našeho misijního postoje,
který se projeví podporou misionářů v dalekých zemích i naším zapojením do misie
v českých zemích. Mladík z evangelia Ježíšovo pozvání nepřijal, a proto odešel smutný.
Jako nový národní ředitel Papežských
misijních děl bych měl velkou radost, kdybych dnešní neděli spolu s Vámi mohl nově
přijmout Ježíšovo pozvání k účasti na misijním poslání církve. Budu rád, když Papežská misijní díla nebudou vnímána jen jako
další nadace, která pomáhá potřebným, ale
jako živé společenství těch, kteří chtějí přinášet Krista dnešnímu světu. Ze srdce Vám
žehná
Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD
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PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ. Centrum pro rodinný život ve spolupráci s Ligou pár páru zvou na kurz symptotermální metody
pro manžele, snoubence a další zájemce. Začátek ve čtvrtek 22. října 2015
od 18 hod. v sále Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc.
Kurz se uskuteční ve čtyřech setkáních. Další termíny jsou 5. listopadu,19. listopadu a 3. prosince 2015. 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,
web: www.rodinnyzivot.cz nebo Liga pár páru, manželé Kolčavovi, tel. tel.: 731 267 331;
725 861 449, e-mail: rodinakolcavova@ seznam.cz

Ohlášky

V sobotu 24. října v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
přijmou svátost manželství
Jaroslav Diblík z Drozdova a Olga Drlíková ze Zábřeha
BIBLICKÝ ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC. Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. Je to
skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem vzkříšení. Každé tajemství, včetně tajemství světla,
je v tomto biblickém, rozjímavém růženci připomenuto deseti citáty, které
se k němu vztahují na různých místech Písma svatého. Je to vlastně růženec
s deseti podobami téhož tajemství v každém desátku.
Biblický rozjímavý růženec si můžete vzít v kostele sv. Bartoloměje (u novin).
Doporučená cena 10 Kč. Částku můžete dát do kasičky s nápisem časopisy-noviny.

lošticko

lošticko

lošticko

v Tuto neděli 18. 10. v 16.30 hod. Vás zveme do kavárny Sirkárna na promítání mé první mše svaté, která byla sloužena 28. 6. 2008 v mém rodišti. P. Lubomír Konfederák CM

LAKOMSTVÍ A ODPOČINEK
Jeden den v týdnu, nejlépe v neděli, v den vzkříšení bychom měli odložit své běžné
starosti a úkoly.
Je to den, kdy se nesnažíme odpovídat na emaily ani vyřizovat pracovní telefonáty, pořádat schůzky, plánovat služební cesty nebo nakupovat víc než je opravdu nezbytné.
Je to den určený k účasti na bohoslužbě, k procházkám v přírodě, k tomu, abychom si
odpoledne trošku pospali, scházeli se se známými a dopřáli si nějaké dobré jídlo.
Lakomství nám tohle všechno ale zkomplikuje. Chamtivost v našem nitru nám našeptá, že máme před sebou ještě moc povinností a proto je třeba v práci pokračovat.
Boží hlas nám říká, abychom zpomalili, abychom se spokojili s tím, že vůbec jsme
a necítili přitom žádné výčitky.
A jestli tuto neděli přispějeme do sbírky na misie třeba i malou částkou, bude to naše
pomoc těm, kteří nemají tolik, co my.
P. Pavel Kavec,CM
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 11. října: Domov důchodců sv. Zdislavy 117, Moravský Karlov 310, Červená Voda 3.035, Jakubovice 701, Písařov 857 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
v Pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde ve středu 28. října v 18.30 hod. na
faře.
P. Radek Maláč

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 11. října: Štíty 2.110; Cotkytle 480; Horní Studénky 1.150 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
25. 10. Bude ve Štítech bohoslužba pro děti
ZMĚNA BOHOSLUŽEB V ZIMNÍM ČASE OD 25. 10. 2015
Ve Štítech budou bývat mše svaté ve středu a v pátek v 17.00 hod.
POZVÁNÍ NA HODY. V Crhově budou hody v neděli 1. listopadu v 15 hod.
DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI
Ve Štítech mše svatá v neděli 1. listopadu v 9 hod. a po ní pobožnost na hřbitově, vzpomínka na všechny zemřelé, mše svatá v pondělí 2. listopadu v 8.00 hod.
V Crhově 1. listopadu v 15 hod. mše svatá a po ní pobožnost na hřbitově
V Cotkytli v neděli 1. listopadu mše svatá v 11.00, po ní pobožnost na hřbitově
		
P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 11. října: Lubník 750, Tatenice 1.300, Hoštejn 1.250, Kosov 600 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
v Společenství ,,Modlitby chlapů“ v Tatenici na faře se sejde tuto neděli 18. října v 18 hod. 		
		
P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko

postřelmovsko

Bude se udělovat společně svátost nemocných v kostelích a kaplích:
v Hrabišíně v pondělí 19. října v 16.30 hodin, v Leštině ve středu 21. října v 17 hodin,
v Chromči ve čtvrtek 22. října v 17.30 hod. a v Sudkově v sobotu 24. října v 16.30 hod.
V neděli 25. října slaví obec Chromeč hody, mše sv. bude v 8.00 hodin, v Postřelmově
bude mše sv. v 11.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
***
SETKÁVÁNÍ LEKTORŮ SMĚŘUJÍCÍ K SOUSTAVNÉMU PROHLUBOVÁNÍ
LEKTORSKÉ SLUŽBY
Sobota 24. října 2015, 10–15 hod., velký sál Kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.
Zváni jsou všichni, kteří se podílejí na čtení Písma při mších svatých. Vlak ze Zábřeha
v 8.36 R, případně v 8.49 Os.
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 4. října: Mohelnice (minule mělo být uvedeno 4.605)
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v Ve středu 21. října ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykadalová
SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ – TENTOKRÁT V MOHELNICI
Protože chce Charita podpořit a zprostředkovat užitečné rady i pečovatelům na Mohelnicku, nabízí jim setkání v rámci svépomocné skupiny v blízkosti jejich bydliště. To se uskuteční ve středu 21. října od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu (přízemí nové budovy). Tématem setkání bude
„Ulehčení života se zdravotním postižením“. Pečující získají informace o zdravotních pomůckách, jejich druzích a možnostech, jak je získat (půjčovny, zdr.
pojišťovna, Úřad práce ČR); seznámí se s nabídkou Půjčovny pomůcek Charity Zábřeh a
budou si moci některé z nich na místě vyzkoušet. Dozví se, na jaké dávky a podporu by
mohli mít nárok a jak postupovat při jejich vyřizování. Budou jim také představeny služby,
které jim mohou péči o nemocného ulehčit. Setkání lektoruje Mgr. Barbora Sedláčková.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Z Mohelnické farní kroniky, Dr. Jaschek, LP 1949
Svátek Božího Těla nebylo možno oslavit průvodem. Pracovní poměry si vyžádaly
odložení průvodu na neděli. Po provedených přípravách osvědčenými ochotníky vyšel eucharistický průvod na náměstí ke čtyřem oltářům. Pro mírný déšť a s ohledem na děti, se
průvod již po třetím oltáři vrátil zpět do kostela, kde byl celebrován ritus čtvrtého oltáře.
Deo gratias za to, že aspoň v takovém rozsahu byla umožněna pobožnost Božího Těla.
V oktávě svátku Božského Srdce Páně byla aspoň po mši svaté ráno litanie k Božskému
Srdci. Tak jsme v nejmenším měřítku s malým obecenstvem oslavili oktávu božské Lásky mezi námi.
	Oprava kostela sv. Stanislava. V prázdninách byla dokončena oprava filiálního kostela sv. Stanislava. Vnitřek kostela musel býti malířem opraven, i když ještě nedošlo k úplnému zavedení elektrického osvětlení kostela. Tím byl ale konečně realizován předpoklad
pro splnění dávného plánu duchovní správy t. j. zavedení zvláštních školních bohoslužeb,
jež by odpovídaly dětským potřebám a přece nenarušily bohoslužby farní. Proto byly ve
farním kostele určeny nedělní mše svaté na 7.30 a 10 hod. V 9 hod. budou ve školním roce
ve filiálním kostele školní mše svaté. První školní mše svatá byla v kostele sv. Stanislava
25. září. Z hlediska duchovní správy nutno podotknouti, že opravený kostel takto získává
mimo obvyklé ofěry pohřební, ve zvonečku nový zdroj příjmů pro doplnění parament a
jiných oltářních potřeb.
(pokračování příště) Bartoš H.
***
NA OKRAJ: Pokud se modlíš, abys od Boha něco získal, nezakusíš, co to je modlitba
a nebude to fungovat. Naopak pokud toužíš být s Bohem, protože to je nejlepší a nejdůležitější v našem životě, získáš mnohem víc, než by tě kdy napadlo prosit...(www.
vira.cz)
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TUTO NEDĚLI 18. ŘÍJNA JE VE VŠECH FARNOSTECH
SBÍRKA NA MISIE
Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme
s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Odpovězme na
prosbu Svatého otce a podpořme Misijní neděli.
Sbírky z neděle 11. října: Zábřeh 9.780; Jedlí 1.700; Svébohov 1.600; Klášterec 1.300; Zvole 3.970; Postřelmůvek 300 Kč.
Dary: Zábřeh – dar na farnost 10.000 Kč; Svébohov – sbírka na opravu farního hrobu
8.320 Kč; sbírky Drozdov 5.500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 Za dar pro rádio Proglas ve výši 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať. Anna Krňávková, KAPR

ZIMNÍ ČAS – ZMĚNY V ČASU BOHOSLUŽEB
V neděli 25. října se probudíme do zimního času.
Ve farnosti Zábřeh bude mše svatá v pátek začínat v 17.30 hod.
V Rovensku sobotní mše svatá s nedělní liturgií v 16.30 hod.
V Jedlí bude v zimním období slavena mše svatá ve středu v 16.00 hod.,
ve Svébohově ve čtvrtek v 17.00 hod., ve farnosti Maletín a v Pobučí ve 14.30 hod.

red.

CHARITA ZÁBŘEH - nabídka zaměstnání
Aktuálně hledáme do OKÝNKA - mohelnického denního
stacionáře pro mladé lidi s postižením osobního asistenta
nebo osobní asistentku. Jde o pozici s velmi pestrou pracovní náplní: kromě fyzické dopomoci při základních úkonech osobní potřeby (hygiena, přesuny, oblékání, stravování,…) se bude náš nový kolega/kolegyně také podílet například na
přípravě a realizaci denního programu a svozu klientů. Podrobné informace k této pracovní nabídce najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz
NABÍDKA KALENDÁŘŮ A SVÍČEK
Prodejna, recepce Barborka, přichází s nabídkou stolních i závěsných
kalendářů s církevním kalendáriem a diářů na příští rok. Můžete si
u nás i vybrat z nejrůznějších druhů – květinové, přírodní a zvířecí motivy, věda a technika, dětské motivy a mnoho dalších. Rovněž nabízíme
Cyrilometodějský kalendář na čtení s evangeliem na každý den 2016.
Knižní novinky:
 LAUDATO SI´– encyklika o péči o společný domov od Papeže
Františka
 O zemi beze studu – rozhovory s Maxem Kašparů
 Příběhy z jiného vesmíru – Marek Orko Vácha
Recepce je otevřena každý všední den od 7 do 16.30 hodin. Přejeme Vám klidný podzim
a těšíme se na Vaši návštěvu.
pracovníci recepce
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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