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30. 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.

Amen

Žalm 125 Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
1: Jer 31,7-9
2: Žid 5,1-6
Ev. Mk 10,46-52
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Ježíš mu řekl:
„Co chceš abych
pro tebe učinil?“
Slepý odpověděl:
„Pane, ať vidím!“

Mk 10,51
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 28. října Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Tuto neděli 25. října ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
POSLEDNÍ LETOŠNÍ POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI bude 28. října o státním svátku.
Mše svatá v 16.00 hod.
ZVOLE – Ve středu 28. října od 14.00 do 17.00 hod. zpovídá P. Alfréd Volný.
V 17.00 hod. bude slavit mši svatou a poté bude ještě další příležitost ke svátosti smíření.
		
P. František Eliáš

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
CELODENNÍ NABÍDKA PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V ZÁBŘEZE

Na „dušičkové“ slavnosti se připravíme svátostí smíření. Nabídka je následující:
Od 8.00 bude zpovídat P. Martin Rumíšek, v 9.40 hod. mše svatá, od 9.00 do 11.00
P. Bohuslav Směšný a P. Josef Altman, od 11.00 do 13.00 p. františek eliáš nebo p. martin rumíšek, od 13.00 do 15.00 P. Radek Maláč, od 14.00 do 16.00 P. Jaroslav Přibyl, od
16.00 do 19.00 hod. P. Petr Šimara.
P. František Eliáš

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH

v sobotu 31. října: Svébohov 14.00; Jedlí 15.00 hod.
v neděli 1. listopadu: Zábřeh 15.00; Maletín mše svatá ve 14.30, po jejím skončení pobožnost na hřbitově.
V pondělí 2. listopadu VZPOMENEME NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Mše svaté v Zábřeze v 9.40 a 17.30 hod. (další informace v příštích RI).
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ V ZÁBŘEZE od neděle 1. do neděle 8. listopadu:
v sobotu a v neděli v 15.00 hod. a od pondělí 2. do pátku 6. listopadu v 16.00 hod.
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den
je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple
získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze
duším v očistci.
Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, svaté
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a nemít zalíbení v žádném hříchu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a
vyznání víry.
Ve dnech 1. až 8. listopadu je možno získat po
splnění obvyklých podmínek denně plnomocné
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci,
při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme, třeba
jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze
takto získat odpustky částečné.
2

POUŤ KE CTI SV. MARTINA NA OLŠANSKÝCH HORÁCH. Zveme Vás v neděli 8. listopadu na Olšanské Hory. Začátek poutní mše svaté ve 14.00 hod.
Přijměte srdečné pozvání. 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 7. 11. 2015 v 8
hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční čtvrté setkání Vzdělávacího
kurzu. Tentokrát se budeme zabývat tématem „MODLITBA“. Mgr. Luděk Diblík
Spolek Metoděj a místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské
akademie si Vás dovolují pozvat na další z přednášek Oldřicha
Seluckého, která se uskuteční v Katolickém domě v úterý 3. listopadu od 18 hodin.
Na podzim minulého roku vyšla Seluckého kniha „VZPOURA
V ASSISI“. Kniha, která přibližuje Evropu rytířů a králů, Evropu,
ve které se sbírá armáda pro čtvrtou křížovou výpravu. Evropu, ve
které se všichni chápou zbraní – ti nahoře bojují o moc a peníze, ti
dole o holý život. V italském městě Assisi syn bohatého kupce Bernardona – Francesko, doufá, že s pomocí majetku svého otce naplní
svůj sen – být pasován na rytíře…
Takto poutavě nám Oldřich Selucký přiblíží život svatého Františka z Assisi – jedné z nejvýraznějších postav dějin církve, k jejímž ideálům se hlásí i současný papež.
Na závěr přednášky autogramiáda s možností zakoupení této knihy (320 Kč) i dalších autorových knih.

VARHANY V KOSTELE V. BARTOLOMĚJE
V ZÁBŘEZE JUBILUJÍCÍ

V sobotu 21. listopadu si v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze, v předvečer památky sv. Cecilie, patronky chrámové hudby,
si připomeneme 60. výročí od postavení nového varhanního
stroje na kůru děkanského kostela.
Poslední přestavba varhan byla roku 1955, kdy krnovská továrna RIEGER - KLOSS postavila do původní varhanní
skříně de facto úplně nové varhany.
Varhanář a varhaník Petr Strakoš pro připomínku tohoto
jubilea připravuje se svými přáteli zajímavý koncert.
P. František Eliáš

Pohled do varhanního
stroje

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI JEDLÍ připravuje na závěr církevního roku v neděli 22. listopadu odpoledne o Slavnosti Ježíše Krista Krále koncert v kostele sv. Jana Křtitele a poté posezení s občerstvením a programem v kulturním
domě.
Jste srdečně zváni a zakomponujte si to do svých plánů. Zveme všechny farníky, občany, rodáky a příznivce kostela sv. Jana Křtitele.
Pastorační rada farnosti Jedlí
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Slepota těla a ducha Mk 10,46-52

Dnešní úryvek evangelia nás zavádí do města Jericha,
nejstaršího města na světě, které existovalo už 10.000
roků před narozením Krista. Vydatné prameny sladké
vody činily z tohoto města kvetoucí zahradu – město palem a pomerančovníků, kterým ve své době kráčel také
Pan Ježíš.
Na jedné jeho cestě Jerichem se potkal se slepým Bartimaiem. Snadno pochopíme naléhavou prosbu slepého:
„Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Mistře, ať vidím!“
osud slepců byl v té době žalostný.
Naléhavá prosba slepého byla provázena hlubokou vírou, že Ježíš, k němuž volá jako
k synu Davidovu, je slíbený Mesiáš, tedy Bůh! Někdo, kdo jako jediný mu může pomoci.
A taky se tak stalo. Slepec Bartimaios byl uzdraven.
Existuje slepota tělesná, ale existuje také slepota duchovní, mravní. Člověk postižený
touto slepotou nevidí základní pravdy života: že je Bůh, že Ježíš Kristus je Božím Synem,
který přišel, aby nás nesmírnou láskou vykoupil. Neví, že cílem člověka je spočinutí ve věčném společenství s Bohem, že k tomu vede v upřímné lásce služba svým bližním, i nepřátelům.
Takovým slepým může být jedinec, rodina i národ. Duchovně slepým může být i valná
část světa. Bůh pro ni neexistuje.
Je však pravdou, že ve světě přibylo agnostiků, to je lidí, kteří říkají, že nelze poznat
objektivní skutečnost – tedy ani existenci Boha, ani jeho nebytí. Koho však nepřibylo, jsou
ateisté. Lidí připravených otevřeně prohlásit, že žádný Bůh není.
Dnes na začátku 21. století má Bůh opravdu skvělé vyhlídky. Proč?
V 19. století se lidé klaněli bohu pokroku. Byla to doba úžasných technických vynálezů,
takže lidstvo si myslelo, že spěje ke zlatému věku, kdy na zemi bude hojnost a mír, opravdový ráj. Jenomže pak nastala katastrofa I. a II. světové války. Lidé přestali věřit technickému
pokroku, tomu, že je přivede k ráji. Měli pocit, že pokrok je nechal na holičkách.
Proto se lidstvo obrátilo k bůžkům ideologií: komunismu, fašismu, freudismu, liberalismu a k ještě temnějším názorovým systémům. 20. století bylo stoletím ideologií. Ale
i ideologie lidstvo zklamaly a zanechaly po sobě nesvobodu a desítky milionů mrtvých.
Ukázalo se, že vůdcové ideologií byli slepci stejně jako ten v Jerichu.
Bartimaios ve svém hledání a beznaději, když vše pozemské jej zklamalo, se obrátil
k pravému Bohu, k Ježíši Kristu.
Dnes by Bůh, který jen s vynaložením sil přežil 20. století, mohl naplnit prázdnotu století 21. Stát se dědicem a jediným pozůstalým po mrtvých titánech Pokroku a Ideologii.
Dát světu „duši“. To znamená vnést do života lidí duchovní prvek a přivést je ke kořenům,
ze kterých vznikla Evropa i svět.
Ježíš vrátil slepci z Jericha zrak, dal mu novou naději. My si přitom můžeme uvědomit,
že slepému vrátil „světlo“, přitom on sám je Světlem, které evangeliem, radostnou zvěstí
přináší mír a spásu pro lidstvo, světlo do temných chvil našeho osobního i veřejného života, světlo a dobro i do temných proudů světových dějin. Ano, jen upřímná a žitá víra v pravého Boha a jeho Syna Ježíše Krista může zachránit nás i svět.
P. Antonín Pospíšil
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Naši pastýři 1938–1945

je projekt Spolku Vojenské muzeum
Loučka-Pearl Harbor, který byl představen u příležitosti 70. výročí
osvobození koncentračního tábora Dachau (29. dubna 1945), u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě (8. května 1945)
a u příležitosti státního svátku České republiky Den české státnosti.
Na počátku vzniku projektu byla kniha katolického kněze Bedřicha
Hoffmanna „A kdo Vás zabije“. Jedná se o světový unikát, kdy Bedřich
Hoffmann s několika dalšími spolubratry, už asi v době utrpení v Dachau, shromáždil jména všech či drtivé většiny evropských duchovních
– jak křesťanů, tak i muslimů, kteří prošli či zemřeli v koncentračním táboře Dachau.
K dnešnímu dni má vojenské muzeum k dispozici seznam celkem 325 osob, z nichž
u deseti v současnosti probíhá proces blahořečení a jsou krvavými oběťmi nacismu či následně komunismu: kardinál Štěpán Trochta, kardinál Josef Beran, pražský augustiniánský převor Augustin František Schubert, pallotin Richard Henkes, marianhillský misionář
Engelmar Hubert Unzeitig, diecézní kněz Jan Bula, františkán Jan Evangelista Urban, diecézní kněz a lidický farář Josef Štemberka, polský jezuita z Českého Těšína Franciszek Kaluža a polský rektor kněžského semináře ve Vidnavě Ludvik Wrzól.
V  zábřežském kostele sv. Bartoloměje můžete během „dušičkových svátků“ nahlédnout do seznamu, ve kterém jsou vybrána jména kněží s vazbou na Moravu.
Pokud byste se chtěli začíst do kompletní verze, najdete ji na našich webových
stránkách: http://rkfzabreh.rps.cz/default.html
redakce

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z minulé neděle na světové misie: Moravičany 12.426 Kč; Loštice 5.908 Kč; Pavlov 1.100 Kč. Dárci věnovali: 3.000 Kč; 500 Kč; 500 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Lubomír Konfederák CM
Gloriam qui spreverit, veram habebit. Skutečnou slávu získá ten, kdo o ni nestojí.
		
(Livius)
BLAHOPŘÁNÍ. V minulém týdnu se dožila paní Marie Sovová
významného životního jubilea 80 let. K tomuto výročí jí přejeme
hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie, zdraví a všeho
co si sama přeje do dalších let života.
Děkujeme jí za léta, během kterých doprovázela liturgii svým zpěvem ve chrámovém sboru.
farníci z Loštic
Na státní svátek 28. října budou mše svaté: v Moravičanech v 8 a v Lošticích hod.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ
v V neděli 1. listopadu: ve 14.00 hod. bude na hřbitově v Lošticích pobožnost za zemřelé. V Moravičanech se budeme za naše zemřelé modlit 16:45 hod. na hřbitově v Moravičanech. Po skončení pobožnosti bude mše svatá.
v V pondělí 2. listopadu v 18.00 hod. bude slavena mše svatá v Lošticích.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 18. října – na misie: Domov důchodců sv. Zdislavy 337, Červená Voda
4.841, Jakubovice 809, Písařov 1.818 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.
v Senioři se setkají ve čtvrtek 29. 10. v 8.45 hod. na faře v Červené Vodě.
v Biřmovanci se setkají v neděli 1. listopadu v 17.30 hod. na faře v Červené Vodě.
MŠE SVATÉ, PO NICHŽ BUDE NA HŘBITOVECH POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ:
Neděle 1. listopadu: Moravský Karlov 16.00 hod. (pobožnost přede mší)
Pondělí 2. listopadu: Domov důchodců sv. Zdislavy 9.30 (bez pobožnosti na hřbitově),
Písařov 16.00, Červená Voda 18.00 hod.
Středa 4. listopadu: Jakubovice 15.30 hod.
Čtvrtek 5. listopadu: Mlýnický Dvůr 16.00 hod. (pobožnost na hřbitově přede mší)
		
P. Radek Maláč

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 18. října – na misie: Štíty 2.110; Cotkytle 480; Horní Studénky 1.150 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
ZMĚNA BOHOSLUŽEB V ZIMNÍM ČASE OD 25. 10. 2015
Ve Štítech budou bývat mše svaté ve středu a v pátek v 17.00 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
BLAHOPŘÁNÍ. Dne 27. 10. 2015 se dožívá 90 let pan Jan Turek z Horních Studének, dlouholetý varhaník, který ještě stále ve všední dny doprovází hrou na varhany liturgii mší svatých. Přejeme mu ochranu Panny
Marie, Boží požehnání a zdraví.
Farníci a P. Josef Altman

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 11. října – 18. října na misie: Mohelnice 4.622 a 7.363; Úsov 937 a 1.360;
Studená Loučka 535 a 1.105 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
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postřelmovsko

postřelmovsko

Sbírky z neděle 18. října – na misie: Postřelmov 8.018, Chromeč 5.600, Sudkov 1.410,
Lesnice 4.131, Dlouhomilov 977 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
v V neděli 1. listopadu slaví farnost Dlouhomilov pouť, mše sv. je v 11.00 hod.
V Chromči bude nedělní mše sv. v sobotu 31. 10. v 17.00 a v Sudkově v 15.30 hodin.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A VZPOMÍNKA NA VĚRNÉ ZEMŘELÉ

v V neděli 1. listopadu bude dušičková bohoslužba na hřbitově v Postřelmově ve 14.30
a v Lesnici v 15.30 hodin.
v Mše svatá v pondělí 2. listopadu bude v Lesnici v 16.30 a v Postřelmově v 18 hodin.
O první listopadové neděli 1. listopadu bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.343 Kč byla pouť v Leštině) a v Chromči na farní kostel (minule 2.350 Kč).
		
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 18. října – na misie: Lubník 3.150, Tatenice 2.500, Hoštejn 1.800, Kosov
1.150 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

POBOŽOSTI ZA ZEMŘELÉ

Sobota 31. října: Tatenice 17.30 hod.
Neděle 1. listopadu: Kosov 14.00, Hoštejn 15.00, Lubník 16.00 hod.
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH V ZIMNÍM ČASE
Na Koruně budou bývat mše svaté v 16.00 hod. V Lubníku ve středu v 16.30, v Tatenici v pátek v 17.30 a v Hoštejně ve čtvrtek v 17.30 hod.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH BUDE UDĚLOVÁNA
V Kosově v úterý 3. listopadu v 17.00 hod.; V Lubníku ve středu 4. listopadu v 16.30 hod.
V Hoštejně ve čtvrtek 5. listopadu v 17.30 hod.; V Tatenici v pátek 6. listopadu v 17.30 hod.
***

POUTNÍ DŮM NA HOŘE MATKY BOŽÍ – KRÁLÍKY NABÍZÍ:

9. až 11. října 2015: víkend pro děti aneb „RODIČE SE POHLÍDAJÍ SAMI“.
Víkendovka s programem pro děti, které si potřebují odpočinout od svých rodičů…
 Pro děti připraveno hlídání s programem
 Pro rodiče připraveno volno na procházky, oběd, výlet…
Rezervace do 30. 9. 2015 na mailu: info@poutnidum.cz nebo tel. 605 912 840
JAK PŘEŽÍT MANŽELSTVÍ – 13. až 16. listopadu 2015: duchovní obnova pro manžele
Obnovu vede P. Josef Michalčík CSsR (hlídání dětí s programem zajištěno).
Přihlášky do 20. 10. 2015na mailu: info@poutnidum.cz nebo tel. 605 912 840
Více informací včetně programu na www.poutnidum.cz
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Sbírky z neděle 18. října – na misie: Zábřeh 21.450; Jedlí 4.200; Svébohov 5.000; Zvole
23.540; Klášterec 3.820; Maletín 1.640; Rovensko 3.170; Postřelmůvek 950; Hněvkov 500
Kč. Dary: Zábřeh – na farnost 5.000, na Misie 5.500, na Proglas 3.000, na TV NOE 3.000,
na „Cestu 121“ 1.000 Kč.; Jedlí – na opravy 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

ZIMNÍ ČAS – ZMĚNY V ČASU BOHOSLUŽEB OD TÉTO NEDĚLE
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.

BIBLICKÝ ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC
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.

HNÍZDO ZVE:
V úterý 27. října v 9.30 hod. – na besedu na téma „Dočasná pěstounská
péče“ s paní Evou Kopeckou z organizace Náruč dětem
V úterý 3. listopadu v 9.30 hod. – na přednášku na téma „Role otců při výchově dětí“ s Bc. Lenkou Davidovou
NENÁSILNÉ PŘEDÁVÁNÍ VÍRY V RODINĚ. Srdečně Vás zveme také na jednodenní
duchovní obnovu s letohradským farářem Václavem Vackem, která pod názvem „Nenásilné předávání víry v rodině“ proběhne Zábřehu v sobotu 14. listopadu v budově bývalé
ZUŠ na Farní 9. Začínáme od 9 hodin, předpokládaný konec v 16 hodin.
Na oběd bude možnost objednat si pizzu dle vlastního výběru a finančních možností.
K občerstvení bude k dispozici čaj či káva, případně Vámi připravené dobroty.
Irena Švédová
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 9.00 až
12.00 a 12.30 až 17.00 hod.
Výstava potrvá do 17. 1. 2016
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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