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1. 11. 2015
Ročník XXII., číslo 44

slavnost všech svatých
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

„Blahoslavení 
chudí v duchu, 
neboť jejich 
je nebeské království. 
Blahoslavení plačící, 
neboť oni 
budou potěšeni…“

Mt 5,1

Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem 
a pomáhají nám na cestě k tobě; při dnešní slavnosti si je všechny 
společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme:
vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno, 
co potřebujeme k jejich následování.
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 24  to je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, hospodine! 
1: Zj 7,2-4.9-14           2: 1 Jan 3,1-3           Ev. Mt 5,1-12a 
Ordinárium: latinské č. 509       příště Olejníkovo č. 502
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slavnost všech svatých
a vZPoMÍnKa na všechnY 

vĚRnÉ ZeMŘelÉ
Drozdov. tuto neděli 1. listopadu bude ve 14.00 hod. pobož-
nost na hřbitově. 
v pondělí 2. listopadu vZPoMeneMe na všechnY vĚR-
nÉ ZeMŘelÉ

v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod. budou mše svaté za všechny zemřelé. Při nich zvláš-
tě vzpomeneme na zemřelé kněze, kteří obětovali svůj život nebo byli vězněni v letech 
1938–1945. 

naši pastýři 1938–1945 je projekt Spolku Vojenské muze-
um Loučka-Pearl Harbor, který byl představen u příležitosti 70. vý-
ročí osvobození koncentračního tábora Dachau (29. dubna 1945), 
u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě (8. květ-
na 1945) a u příležitosti státního svátku České republiky, Dne české 
státnosti. 
K dnešnímu dni má vojenské muzeum k dispozici seznam celkem 
325 osob, z nichž u deseti v současnosti probíhá proces blahořečení 
a kteří jsou krvavými oběťmi nacismu či následně komunismu. 
v zábřežském kostele sv. Bartoloměje můžete během „dušičkových svátků“ nahléd-
nout 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 strán-
kách: http://rkfzabreh.rps.cz/default.html 

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 plnomoc-
né 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. 

 Ve středu 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa

v ZÁBŘeZe 6. listopadu o prvním pátku v měsíci můžete v kostele sv. Bartoloměje od 
15.30 hod. přijmout svátost smíření.  P. František Eliáš

Devět prvních pátků – inspiraci pro mladší i starší děti a pro dospělé najdete na strán-
kách katechetického centra olomouc:
http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/duchovni-zivot/devet-prvnich-patku/
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DUBIcKo. Ve středu 4. listopadu od 17.00 hod. jste zváni na KONCERT STUDENTŮ 
A PROFESORŮ KONZERVATOŘE P. J. VEJVANOVSKÉHO do sálku mateřské školy. 
Vstupné dobrovolné.  Za KPH Dubicko L+M Kolčavovi

GooDBYe lÉto. Léto je pryč a Vy byste se s ním chtěli rozloučit stylově v rytmu dis-
ko? Pak je přesně pro Vás tato zábava, která proběhne v pátek 6. listopadu od 20.00 hod. 
v Orlovně Rovensko. Hudba, lasery, jídlo, pití, vše je zajištěno, vstupné je 50 Kč. Více info 
na plakátku a na facebooku. Akce se koná pod záštitou o. s. Sarkander. 
  Těší se na Vás animátoři Zábřežského děkanátu.

vZDĚlÁvacÍ KURZ v DĚKanÁtU ZÁBŘeh. Křesťanské vzdě-
lávání 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 8.00 hod. se v bývalé 
ZUŠ (u kostela) uskuteční čtvrté setkání Vzdělávacího kurzu. Tentokrát 
se budeme společně zabývat tématem „MODLITBA“.                                            
                                                                                       Mgr. Luděk Diblík

FestIval PĚvecKých sBoRŮ 
„KÁlIKŮv PoDZIM“
Občanské sdružení Kálik a SPS Carmen Vás zvou na koncert-
ní vystoupení pěveckých sborů, které se uskuteční v rámci 
již 23. ročníku „Kálikův podzim“ v sobotu 7. listopadu 2015 
v 15 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Vstupné dobrovolné. 
Během koncertu vystoupí smíšené pěvecké sbory z Kopřiv-
nice, Břidličné, Jeseníku a SPS Carmen ze Zábřeha. 
Závěr koncertu bude patřit společnému vystoupení všech 
sborů s více jak stovkou sboristů. Zazní skladba „Ave verum 

corpus“ autora Charlese – Camille Saint -Saëns a také Kálikův „Věneček“. Nenechte si ujít 
tuto hodnotnou kulturní akci.  Za SPS Carmen Jan Bartoš
 

svÉBohov. Kruh přátel hudby Svébohov v zasedací místnosti obecního 
domu uvádí v neděli 8. listopadu v 18.00 hod. koncert Jitky Čechové – klavír 
a Jana Páleníčka – violoncello. Vstupné dobrovolné. 

lÁsKa Je nIKDY nehasnoUcÍ oheŇ
 Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh vás zve 
v úterý 10. listopadu v 18.30 do kostela sv. Barbory na pořad 
o sv. Hildegardě z Bingenu „Láska je nikdy nehasnoucí oheň“.
 Seznámíte se s mimořádnou osobností 12. století, svatou 
Hildegardou z Bingenu – abatyší, magistrou, teoložkou, skla-
datelkou, malířkou a ženou. Scénář připravila a Hildegardu 
z Bingenu přiblíží herečka Milena Steinmasslová. Hudbou do-
provází a zpívá Hana Blochová. Akce ČKA aktuálně sledujte 
na http://cka-zabreh.webnode.cz/                  Jana A. Nováková 
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sKonČIla BIsKUPsKÁ sYnoDa o RoDInĚ
 Společně se stovkami biskupů slavil papež František v ne-
děli 25. října 2015 mši svatou k ukončení biskupské synody. 
V minulých týdnech se zástupci katolické církve z celého světa 
zamýšleli nad povoláním rodin v církvi i ve světě a hledali ces-
ty, jak pomoci těm, kteří jsou v obtížích. 
 V homilii papež František vícekrát zopakoval slovo „mi-
losrdenství“. Odkázal tak na Svatý rok, který začne v katolické 
církvi 8. prosince 2015 a jehož tématem bude právě Boží milo-
srdenství.
 Podle papeže existují dva druhy pokušení, které se mohou na cestě objevit: prvním je „spi-
ritualita přeludu“. Člověk v ní může procházet „poušť lidstva“, aniž by viděl, co se na ní reálně 
nachází, neboť vidí pouze to, co sám vidět chce. „Víra, která nedokáže zakořenit do života lidí, 
zůstane suchá, a místo aby se stala oázou, vytváří další pouště“, řekl římský biskup.
 Druhým pokušením je „tabulková víra“, která se nedívá přímo do srdcí lidí. „Můžeme 
kráčet s Božím lidem, ale máme již svůj 'plán cesty', kam se všechno musí vejít: víme, kam 
jdeme a kolik času tomu budeme věnovat; všichni musí respektovat náš rytmus a každá 
nepohodlnost nás vyrušuje“, popsal tento postoj František.
 Jak uvedl papež, biskupská synoda byla časem „intenzivní práce“ i „těžkostí“, která 
však „jistě přinese mnohé ovoce“, neboť byla „vedena modlitbou a duchem opravdového 
společenství“.
 Církev je lidem „utvořeným z rodin“, který nese život a nevylučuje nikoho: chudé, 
znevýhodněné ani uprchlíky, kteří putují po cestách Evropy.
 „Je to rodina utvořená z rodin, v níž ten, kdo má těžkosti, není vytěsněný, ponechaný 
vzadu, nýbrž dokáže udržet krok s ostatními, neboť tento lid kráčí podle těch posledních. 
Tak se to dělá v rodinách a tak nás to učí Pán, který se stal chudým mezi chudými, malým 
mezi malými, posledním mezi posledními. Neudělal to proto, aby vyloučil bohaté, velké 
a ty, kdo jsou první, nýbrž proto, že toto je jediný způsob, jak zachránit i je, jak zachránit 
všechny: jít společně s malými, vyloučenými, s těmi posledními“, řekl papež.
 Římský biskup také hovořil o „dramatické skutečnosti našich dnů“, jíž jsou uprchlíci 
v Evropě. „I tyto rodiny, které nejvíce trpí a jsou vykořeněny ze svých zemí, s námi byly 
přítomny na biskupské synodě v naší modlitbě i naší práci, a to skrze hlasy některých 
svých pastýřů přítomných ve shromáždění. Tito lidé hledající důstojnost, tyto rodiny hle-
dající mír, zůstávají stále s námi, církev je neopouští, neboť tvoří součást lidu, který chce 
Bůh vysvobodit z otroctví a vyvést na svobodu“, uvedl papež František. 
  Ze zpráv ČBK, redakčně zkráceno

PoMaZÁnÍ neMocných v ZÁBŘeZe a JeDlÍ
 s koncem církevního roku, po slavnosti Ježíše Krista Krále se 
od pondělí 23. listopadu do čtvrtku 26. listopadu v zábřežském kos-
tele s P. lvem eliášem můžete připravit a přijmout svátost pomazá-
ní nemocných. 
 stejně tak ve farnosti Jedlí od pondělí 23. 11. do středy 25. 11. 
v odpoledních hodinách.                                               P. František Eliáš
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vaRhanY v Kostele sv. BaRtoloMĚJe 
v ZÁBŘeZe JUBIlUJÍcÍ
V sobotu 21. listopadu v kostele sv. Bartoloměje 
v Zábřeze, v předvečer památky sv. Cecilie, patron-
ky chrámové hudby, si při koncertu Petra Strakoše 
a jeho přátel připomeneme 60. výročí od postavení 
nového varhanního stroje na kůru děkanského kos-
tela. Současná podoba varhan se vyznačuje mimo 
jiné svou velikostí - 3 manuály a 5150 píšťal.                                      

P. František Eliáš

PastoRaČnÍ RaDa FaRnostI JeDlÍ připra-
vuje 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 

sPoleK MetoDĚJ vÁs Zve na aKce:
spolek Metoděj a místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie si vás dovo-
lují 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, kte-
rá 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 nejvýraz-
nějších 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.
v  V Katolickém domě zahrají dechovky. Příznivci dechovky pravdě-
podobně s netrpělivostí vyhlížejí 17. listopad. Tento den již bezmála 
dvě desetiletí patří v Katolickém domě festivalu dechovek. A nejinak 
tomu bude i letos. Akci pořádanou za podpory města Zábřeh, Olo-
mouckého kraje a Nadace život umělce zahájí prvními tóny již v 10 hodin domácí Veselá 
kapela. V programu se dále představí Classic Band z Bludova a Loštická Veselka. Hanácký 
region bude na festivalu reprezentovat dechová hudba Přespolanka z Uničova. Vyvrcho-
lením festivalu bude vystoupení krojované dechové hudby Dúbravanka z Valašských Klo-
bouk. Slosovatelné vstupné činí při koupi na místě 140 korun, při rezervaci na telefonu 
731 465 717 pouhých 100 Kč. Tombola a občerstvení zajištěno.

v  Spolek Metoděj Zábřeh, Šermířský spolek Šumperk a Tunkl production zvou na sobo-
tu 21. listopadu do Katolického domu na stylovou akci s názvem MUMRAJ DOBY STŘE-
DOVĚKÉ. Podrobnosti později.  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 25. října: Domov důchodců sv. Zdislavy 140, Červená Voda 2.561, Jaku-
bovice 541, Písařov 1.344 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč 

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) 

BIŘMovancI se setkají v neděli 1. listopadu v 17.30 hod. na faře v Červené Vodě.

Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 9. listopadu v 16.45 hod. 
na faře v Písařově.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

sbírka z minulé neděle: Moravičany 2.600 Kč; Loštice 7.424 Kč; dar 3.000 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaši štědrost! P. Lubomír Konfederák CM

„homo locum ornat, non locus hominem.“ Člověk zdobí místo, ne místo člověka. 
  Plautus

v Tuto neděli 1. listopadu. ve 14.00 hod. bude na hřbitově v Lošticích pobožnost za ze-
mřelé. 
v V Moravičanech na hřbitově se budeme za naše zemřelé modlit v pondělí 2. listopadu. 
v 16.45 hod. Po skončení pobožnosti bude mše svatá. 
v V pondělí 2. listopadu v 18.00 hod. bude mše svatá v Lošticích. 
v V neděli 8. listopadu v 16.30 hod. v kavárně Sirkárna bude promítání filmu OPRAVY 
KOSTELA SV. PROKOPA V LOŠTICÍCH V ROCE 2001.  P. Lubomír Konfederák CM

KŘesŤansKoU lIteRatURU ZaKoUPÍte v MoRavIČanech
 V neděli 15. listopadu po mši svaté v 9 hod. si na moravičanské faře můžete zakoupit 
knihy s duchovní a křesťanskou tematikou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost po-
těšit své blízké kvalitní literaturou . 
  Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh
 

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 18. října na misie a z neděle 25. října: Štíty 4.850 a 2.210; Cotkytle 1.740 
a 310; Horní Studénky 3.000 a 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

crhov: Tuto neděli 1. listopadu v 15 hod. bude mše svatá a po ní pobožnost na hřbitově. 
štíty: Vzpomínka na všechny zemřelé v pondělí 2. 11., mše svatá v 8.00 hod. 
                

hoDY v hoRnÍch stUDÉnKÁch v neděli 8. listopadu – 9.00 hod. mše svatá.
                                                         P. Josef Altman
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postřelmovsko    postřelmovsko

v o památce všech věrných zemřelých 2. listopadu budou mše svaté: v Lesnici v 16.30 
a v Postřelmově v 18.00 hodin. 
v tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi před prvním pátkem bude: v Leštině ve 
středu od 15.30, v Chromči ve čtvrtek od 16.00, v Postřelmově v pátek od 16.00 hodin. 
v  O první sobotě v listopadu bude mariánská pobožnost a mše svatá ke cti Panny Ma-
rie v Postřelmově od 8.00 hodin.  P. Vladimír Jahn

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 25. října: Mohelnice 3.860; Úsov 3.242 (na kostel); Studená Loučka 441 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

KŘesŤansKoU lIteRatURU ZaKoUPÍte I v MohelnIcI
V neděli 15. listopadu po mši svaté v 10.30 hod. si v mohelnickém farním kostele můžete 
zakoupit knihy s duchovní a křesťanskou tematikou. Nenechte si ujít tuto jedinečnou pří-
ležitost potěšit své blízké kvalitní literaturou.
   Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 25. října: Lubník 835, Tatenice 1.620, Hoštejn 1.250, Kosov 590 + 2.000 dar.
 Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 
PoBoŽnostI Za ZeMŘelÉ
Neděle 1. listopadu: Kosov 14.00, Hoštejn 15.00, Lubník 16.00 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. 
  P. Jaroslav Přibyl 
PoZDRav 
Z coMPostelY
Minulý týden se vrátil 
z dalšího putování do 
Santiaga de Compostely 
P. František Lízna. 
Jeho cesta zpět byla 
rychlejší než pozdrav 
s požehnáním, který 
nám všem z katedrály 
sv. Jakuba poslal. 
To ale nebrání tomu, 
abychom Vám jej pře-
dali.  
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sbírky z neděle 25. října: Zábřeh 8.560; Jedlí 1.800; Svébohov 1.200; Zvole 7.840; Klášte-
rec 1.480; Postřelmůvek 650 Kč. 
Dary: Zábřeh – na misie 4.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

hnÍZDo Zve:
V úterý 3. listopadu v 9.30 hod. – přednáška na téma „Role otců při výcho-
vě dětí“. Přednáší Bc. Lenka Davidová

nenÁsIlnÉ PŘeDÁvÁnÍ vÍRY v RoDInĚ 
 Srdečně zveme na jednodenní duchovní obnovu s letohradským farářem Václavem 
Vackem, která pod názvem „Nenásilné předávání víry v rodině“ proběhne Zábřehu v so-
botu 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 svého výběru a finančních možností. 
 K občerstvení bude k dispozici čaj či káva, případně Vámi připravené dobroty. 
 Přihlašujte se na emailu: svedova.irena@seznam.cz, nebo na tel. 603 891 571, kapacita 
sálu je omezena.   Irena Švédová 

PoUŤ Ke ctI sv. MaRtIna na olšansKých hoRÁch. Zveme Vás v neděli 8. lis-
topadu na Olšanské Hory. Začátek poutní mše svaté ve 14.00 hod.  red.

na PoUŤ Ke sv. MaRtInovI Do KaPle v lUPĚnÉM jste zváni v neděli 15. listo-
padu ve 14.00 hod.   P. František Eliáš

FaRnost Zvole. Divadelní kroužek spolku Zvolská čtyřka se schází pravidelně každé 
úterý od 16.00 „na farním domě“ ve Zvoli. Neváhejte a přijďte mezi nás!  Karla Hrochová

KRIstýn slUŽeBnÍK s.r.o. ve středu 11. listopadu 2015 od 
9 hod. do 15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice 
servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kon-
takt 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

ZaPIšte sI Do KalenDÁŘe. Dokument České televize „Mrtvolu sprovoďte ze světa“ 
vysílá ČT2 na státní svátek 17. listopadu 2015 v 21.05 hodin. 
Pořad zachycuje pátrání a exhumaci ostatků číhošťského faráře Josefa Toufara, kterého 
umučila státní bezpečnost v 50. letech minulého století. 
Film režiséra Romana Vávry vznikl v brněnském studiu České televize v Tvůrčí produ-
centské skupině Patricka Diviše.                                     red.
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