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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.

Amen

Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám

Žalm 16
1: Dan 12,1-3
Ordinárium: Břízovo č. 503

V těch dnech,
po velkém soužení,
se zatmí slunce
a měsíc přestane svítit,
hvězdy budou padat
z nebe a hvězdný svět
se zachvěje.
A tehdy lidé uvidí
Syna člověka
přicházet v oblacích
s velikou mocí a slávou.

2: Žid 10,11-14.18
příště Ebenovo č. 504

Mk 13,24-26
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Ev. Mk 13,24-32

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý
17. listopadu Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Sobota 21. listopadu Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
TRADIČNÍ SVATOMARTINSKÝ KONCERT se koná tuto neděli 15. listopadu v 15 hod.
v kostele sv. Martina v Rohli. Vystoupí Jana Kurečková, Petr Strakoš a hosté. V programu
zazní skladby autorů: G. F. Handela, J. S. Bacha, Karla Jenkinse, Petra Hapky a dalších. red.
NA POUŤ KE SV. MARTINOVI DO KAPLE V LUPĚNÉM jste zváni tuto neděli 15. listopadu ve 14.00 hod.
P. František Eliáš
RYBOVA VÁNOČNÍ MŠE „HEJ MISTŘE“. První setkání pěveckého sboru
k nácviku Rybovy vánoční mše je v pondělí 16. listopadu v 17.00 hod. v nové
budově ZUŠ (Školská ulice). Prosíme všechny zpěváky, kteří se v loňském roce
i v létech minulých na provedení této mše podíleli, aby se dostavili hned na
první zkoušku.
Mgr. Pavel Doubrava
MALÝ ZPĚVNÍČEK ZAPOMENUTÝCH RADOSTÍ si můžete za cenu 10 Kč koupit
v kostele sv. Bartoloměje u stolku s novinami a časopisy. Peníze můžete dát do pokladničky „noviny a časopisy“. Zpěvníček je také k dostání na recepci Charity Zábřeh.
Pavla Houserková 731 318 089 (opraveno)

CHARITA ZÁBŘEH

SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ „UMÍRÁNÍ V RODINĚ“
Cílem listopadového setkání domácích pečovatelů, je poskytnutí znalostí o
psychosociálních souvislostech umírání a smrti, seznámit je se základními
fázemi umírání i truchlení, objasnit zármutek jako normální a přirozenou
reakci na ztrátu a zorientovat se v možnostech, jak pomoci pozůstalým.
Setkání proběhne ve středu 18. listopadu 2015 od 16 hodin v zasedací
místnosti Charity Zábřeh. Lektorování se ujme PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. Srdečně Vás zveme.

OSLAVA 20. NAROZENIN V OÁZE

Slavnostní výstavou si v Oáze připomeneme
dvacetileté výročí její existence.
Výstava „Oáza – dvacetiletá zkušená máma“, se ponese v rodinném duchu. Slavnostně bude zahájena
vernisáží ve středu 25. listopadu 2015 v 16 hod.
v prostorách Oázy (Žižkova 15, Zábřeh). Záštitu
nad akcí i letos převzal starosta města Zábřeha RNDr. et Mgr. František John, Ph.D., který
se vernisáže osobně zúčastní.
	Otevřeno pak bude následující dva dny ve čtvrtek 26. listopadu od 9 do 18 hodin
a v pátek 27. od 9 do 15 hodin.
Návštěvníci se budou moci odlehčenou formou seznámit s aktivitami, vyzkoušet si své
znalosti, zavzpomínat si, nakoupit dárky, vyrobit vánoční přání, občerstvit se v baru… 		
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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VZDĚLÁVACÍ KURZ V DĚKANÁTU ZÁBŘEH

Karl Rahner říká: „Křesťan budoucnosti bude buď mystikem,
nebo nebude vůbec.“ Jakým jsem a jakým křesťanem chci být já?
Mimořádně v pátek 20. 11. 2015 v 16.00 hod. se v bývalé ZUŠ
(u kostela) uskuteční páté setkání Vzdělávacího kurzu. Tentokrát
společně se sestrou Lucií Cinciálovou Th.D. nahlédneme do života, který je veden Duchem Svatým. Přijměte srdečné pozvání
na přednášku s názvem „Duchovní život“. Před začátkem budete
mít možnost zakoupit duchovní literaturu.
Mgr. Luděk Diblík

VARHANY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE JUBILUJÍCÍ

Příští sobotu 21. listopadu v 16.30 hod., v předvečer památky
sv. Cecilie, patronky chrámové hudby, si při varhanním koncertu připomeneme již 60. výročí od postavení nového varhanního stroje na kůru děkanského kostela.
Na varhany zahraje Pavel Marek, Josef Hroch, Ivan Kozák a Petr
Strakoš. Trubka a zpěv David Škařupa, zpěv Eliška Hrochová.
Vstupné dobrovolné na údržbu varhan.
Současné varhany se vyznačují svou velikostí - 3 manuály, pedál
a 5150 píšťal.
Podle tvrzení litoměřického organologa a znalce Radka Rejška patří tyto varhany vůbec k největším, plně funkčně dochovaným pneumatickým varhanám v naší republice.
Dnes už se pneumatické systémy ovládání varhan nestaví, takže toto prvenství si zábřežské
varhany ponesou i do budoucna.
P. František Eliáš

PODHAJSKÁ 2016. Jak již bylo avizováno, po úspěšném loň-

ském pobytu v termálních lázních Podhajská, si vás cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. opět dovoluje pozvat na relaxační a také trochu duchovní pobyt v těchto známých slovenských lázních.
Termální voda v Podhajské je slaná a silně mineralizovaná, svým
unikátním složením a mimořádnými léčivými účinky je přirovnávána k vodě z Mrtvého moře.
Vzhledem k vysokému obsahu účinných látek má tato termální voda blahodárný vliv na lidský
organizmus (onemocnění pohybového aparátu, štítné žlázy, nemoci dýchacích cest, kožní a cévní onemocnění, regeneruje organizmus po velké fyzické i psychické zátěži). V zimních měsících
se termální voda méně ředí studenou vodou, proto je její účinek ještě vyšší. Pobyt se bude konat
v termínu 19. 1. - 24. 1. 2016. Cena 7 500 Kč zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5x
hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenzi a
permanentní vstupenku na termální koupaliště.
Bonusem bude každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem a P. Milanem Palkovičem
a besedy nad aktuálními tématy v církvi, zvláště nad novou encyklikou papeže Františka LAUDATO SI. P. Milan Palkovič nabídne témata ze své původní profese: pěstování a zpracování vína,
včetně toho mešního.
S blížícími se Vánocemi je jistě vhodné využít této možnosti a věnovat svým blízkým pobyt
v Podhajské jako vánoční dárek.
Zájemci se mohou přihlašovat v CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh, telefon 583 418 297, mobil
731 626 506.
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI JEDLÍ připravila na
závěr církevního roku v neděli 22. listopadu od 15.00
hod. koncert v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkují: varhaník a varhanář Petr Strakoš, trubka – David Škařupa
a zpěv obstará schola Josefa Hrocha Gaidium. Po skončení koncertu bude v kulturním domě posezení s občerstvením a programem v kulturním domě.
Zveme všechny farníky, občany, rodáky a příznivce kostela sv. Jana Křtitele.
Pastorační rada farnosti Jedlí

KALENDÁŘ „LÁSKA NA TALÍŘI“. Originální nástěnný kalendář na rok 2016 si můžete od nynějška pořídit na recepci Charity
Zábřeh. Klienti charitních služeb prostřednictvím svého oblíbeného jídla vzpomínají na mládí a vybavují si příběhy ze svého života,
které s daným jídlem souvisí. Kalendář stojí jen 100 Kč, ale cenu
můžete navýšit. Z výtěžku bude podpořena činnost středisek, které se do tvorby kalendáře zapojily – Domovinka, Okýnko, Charitní pečovatelská služba,
Osobní asistence. Recepce je otevřena v pracovní dny od 7 do 16.30 hodin. Jana Skalická

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

v V Katolickém domě zahrají dechovky. Příznivci dechovky pravděpodobně 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, Olomouckého 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. Vyvrcholením festivalu bude vystoupení krojované dechové hudby Dúbravanka z Valašských Klobouk. 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 Vás zvou v sobotu 21. listopadu do Katolického domu na stylovou akci s názvem MUMRAJ DOBY
STŘEDOVĚKÉ. Housti budou kapely POSTYLION 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 informací a
rezervace vstupenek na www.stredoveky-ples.cz.
v Populární zábřežská folk & country skupina MADALEN Vás zve na tradiční vzpomínkový koncert věnovaný zesnulým kamarádům. Koncert se uskuteční v Katolickém
domě v neděli 22. 11. 2015. Hostem večera tentokrát bude pardubická folková skupina
POUTA. Začátek v 17 hodin. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na rehabilitační program Kosmík pro jedenáctiletou Terezku Křížkovou, která je od narození postižena mozkovou obrnou a účast v programu jí pomůže zlepšit fyzické dovednosti a psychické schopnosti.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

S koncem církevního roku, po Slavnosti Ježíše Krista Krále se
v zábřežském kostele sv. Bartoloměje s P. Lvem Eliášem můžete připravovat a přijmout SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.
Od pondělí 23. listopadu do středy 25. listopadu bude probíhat
dopolední příprava se MŠÍ SVATOU v 9.40 hod.
Program: 8.45 modlitba Růžence, 9.15 promluva k tématu.
Ve středu 25. listopadu bude po celý den možnost přijetí SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (ta je k Pomazání Nemocných nutným předpokladem)
a ve čtvrtek 26. listopadu ve Mši Svaté v 9.40 bude svátost udělována.
Stejně tak ve farnosti Jedlí bude příprava a Pomazání Nemocných 23. – 25. listopadu.
Pro ty, kteří mohou přijít dřív, bude vždy půl hodiny před každou Mší Svatou společná
modlitba Růžence, během které bude možnost přijetí Svátosti Smíření.
Mše Svatá začíná v 16.00 hod., udělování svátosti bude ve středu 25. listopadu.
V Jestřebí bude příprava ve čtvrtek 26. a v pátek 27. listopadu, Svátost Pomazání bude
udělována v sobotu 28. listopadu při Mši Svaté v 9.00 hod.
Všimněte si, prosím, starších lidí ve svém okolí, a zkuste jim pomoci zúčastnit se společného
udělování Svátosti Pomazání Nemocných, případně nám předejte na faru informaci o tom,
že pomoc potřebují.
P. Lev Eliáš

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací Centrum naděje
a pomoci (CENAP). Je nabízeno sociální poradenství postavené na
křesťanských hodnotách, nabízí klientům široký záběr v řešení různých potíží. Častými tématy jsou problémy ve vztazích partnerských
i mezigeneračních, dále řešení problematiky antikoncepce i nečekaného těhotenství, stejně tak jako zvládání vyčerpání matek při péči
o děti a domácnost.
Pracovnice poradny podporují rodiče k přijetí všech počatých dětí,
věnují se problematice nároků dávek ze státního sociálního systému, řeší i problematiku
domácího násilí a problematiku závislostí, které se nevyhýbají ani křesťanským rodinám.
Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět.
Manželé, kteří touží po miminku, jsou často ve velkém stresu. V důsledku vlastního sebeobviňování se jim výsledně nedaří žít spokojený manželský život.
Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu a to umělém
i spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto smutnou zkušenost, se často ve společnosti
setkávají s nepochopením a odmítnutím. Sociální poradenství je pro klienty nabízeno
bezplatně.
	I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není omezena jen pro obyvatele Brna. Pro
možnost e-mailového (cenap@cenap.cz) a telefonického (543 254 891) spojení a dobré
dostupnosti z vlakového a autobusového nádraží je zde pro všechny.
Bc. Milada Lázničková DiS., www.cenap.cz
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DOPIS PREZIDENTA A ŘEDITELE
ARCIDIECÉZNÍ CHARITY OLOMOUC

Bratři a sestry,
tuto neděli 15. listopadu probíhá v našich kostelích tradiční sbírka na Charitu. Charitní dílo je podstatnou částí služby církve a je
i přirozeným projevem osobní víry každého křesťana. „Víra bez skutků je mrtvá“. Peníze získané díky každoroční sbírce jsou nezbytné
k zabezpečení pomoci tam, kde na tuto práci není možné získat prostředky jinou cestou. Váš dar je tak Vaším přímým osobním podílem
na charitní službě lásky potřebným.
Rádi bychom se s Vámi podělili o několik novinek v naší službě. Na Haiti se
nám podařilo po dlouhé době vybavit jídelnu školy v Baie de Henné, ve vesnici
s 3.000 obyvateli, která leží v nejzaostalejší části země. Děti už nemusí při obědě,
který je často jediným jídlem za den, sedět na zemi nebo na betonových blocích,
ale mohou jíst na židlích a u stolů.
Koordinátorka pomoci pro Haiti letos při své misijní cestě zajistila zdravotní prohlídku pro 400 dětí. Řada z nich dostala první pomoc a léky, které je zbaví
střevních parazitů.
Na Ukrajině se zase podařilo v několika sirotčincích zařídit kombinované vytápění pomocí kotlů na plyn a dříví, aby nebyli závislí na nejistých dodávkách drahého plynu. Na pomoc lidem postižným válečným konfliktem jsme zajistili několik kamionů materiální pomoci a dále psychologickou a posttraumatickou pomoc
obětem nebo pozůstalým.
Snažíme se svým dílem přispět k řešení situace uprchlíků. V jižní části diecéze
spolupracujeme s policií ČR na pomoci uprchlíkům na cestě. Několik dodávek pomoci jelo přímo na místa v Maďarsku, Rakousku, Slovinsku a Chorvatsku. Pomáháme organizovat výjezdy dobrovolníků, bez nichž si na některých místech v zahraničí situaci téměř nedokáží představit.
V naší arcidiecézi pracuje 28 Charit a Hospic na Svatém Kolečku, které provozují na dvě stě sociálních a zdravotních služeb, jejichž prostřednictvím pomáháme více než dvaceti tisícům potřebných spoluobčanů. Tuto práci zabezpečuje tisíc
pět set zaměstnanců a velké množství dobrovolníků. Těší nás, že v minulých měsících vzniklo několik farních středisek Charity. Jsme velmi vděční vám, dobrovolníkům, kteří přispíváte svou službou, modlitbami, finančními nebo hmotnými
dary.
Prosíme, abyste podle svých možností na Charitu přispěli, protože se bez Vaší
pomoci neobejdeme. Děkujeme a Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům.
Budeme na Vás pamatovat při mši svaté v každé úterý v 7.30 hod.
P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézních charity Olomouc
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 8. listopadu: Červená Voda 2.366, Domov důchodců sv. Zdislavy 387,
Mlýnický Dvůr 365, Jakubovice 905 + dar na Haiti 319, Písařov 649 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
v Adorační den farnosti Jakubovice bude v úterý 17. listopadu. Nejsvětější
svátost bude vystavena od 12.00 do 15.00 hod.
v Adorační den farnosti Písařov bude v pátek 20. listopadu. Nejsvětější
svátost bude vystavena od 12.00 do 16.00 hod.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

„Murilego mures fiunt absente rebelles.“ Když kocour není doma, myši mají hody.
		
Ovidius
Moravičanská farnost všechny zve v neděli 22. 11. 2015 v 16.00 hod. do chrámu sv. Jiří v Moravičanech na koncert vážné hudby.
Vystoupí: ARNALDO MERICO – baryton (Itálie), EVA HORNÍČKOVÁ – soprán, MILADA JEDLIČKOVÁ (pianistka Moravského divadla Olomouc) – klavírní doprovod. Vstupné dobrovolné.
P. Lubomír Konfederák CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 8. listopadu: Štíty 1.700; Cotkytle 600; Horní Studénky 3.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman

postřelmovsko

postřelmovsko

SVATÉHO MARTINA oslavíme tuto neděli 15. listopadu v Kolšově. Mše svatá v kolšovské kapli je v 15.00 hodin.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 8. listopadu: Lubník 800, Tatenice 1.760, Hoštejn 1.250, Kosov 440 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ MODLITBY CHLAPŮ se sejde tuto neděli 15. listopadu v 18.00 hod.
v Tatenici na faře.
P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 8. listopadu: Mohelnice 4.495; Úsov 795; Studená Loučka 465 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Tuto neděli 15. listopadu po mši svaté v 10.30 hod. si v mohelnickém farním kostele
můžete zakoupit knihy s duchovní a křesťanskou tematikou.
Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh
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TUTO NEDĚLI 15. LISTOPADU JE VE VŠECH FARNOSTECH

SBÍRKA NA CHARITU
Sbírky z neděle 8. listopadu: Zábřeh 11.110; Jedlí 2.300; Svébohov 1.700; Zvole 2.810;
Klášterec 1.520; Postřelmůvek 670 Kč. Dary: Zábřeh – na farnost 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: dne 8. 11. 2015 byla z Rovenska předaná částka 20.000 a ze Zábřeha 5.400 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán“.
Marie Zíková
DNY BIBLE. V červnu letošního roku se konalo 9. plenární
shromáždění Katolické biblické federace, jejímž členem je
také České katolické biblické dílo. V závěrečném poselství
se biblická díla z celého světa zavazují, že přispějí k slavení
Svatého roku milosrdenství vypracováním biblických materiálů o milosrdenství. I České katolické biblické dílo se zapojí do těchto aktivit.
Chci dnes opět každému z Vás poděkovat za Vaše modlitby i finanční podporu Biblického díla; z loňské sbírky jsme obdrželi 670 000 Kč a finanční prostředky jsme využili k realizaci biblického apoštolátu. Dnes vás opět prosím o Vaši podporu pro příští rok.
(Z dopisu Dominika kard. Duky OP, jeho celé znění je ve vývěsce kostela)

V ZÁBŘEZE MŮŽETE PŘISPĚT NA BIBLICKÉ DÍLO DO KASIČKY OZNAČENÉ
OBRÁZKEM, KTERÝ PŘETISKUJEME.
MISIJNÍ KOLÁČ PRO TY, KTEŘÍ SE NEMAJÍ TAK DOBŘE
JAKO MY. Pro akci Misijní koláč upečeme koláčky a drobné pečivo, které budeme nabízet za příspěvek 40 Kč v neděli 22. listopadu
po mši svaté 6.55 a v 8.30 hod. ve farním kostele sv. Bartoloměje.
Výtěžek z prodeje věnujeme na podporu Papežského misijního díla.
Do společného pečení se mohou zapojit děti s maminkami v pátek
20. listopadu od 15 do 18 hod. v Katolickém domě. Pokud by chtěl někdo přispět, může:
1. Věnovat koláčky nebo obdobné pečivo do balíčků, které doručí do Katolického domu
v pátek odpoledne nebo v sobotu ráno.
2. Přijít pomoci s balením koláčků v sobotu, případně se zapojit do jejich prodeje v neděli.
Pokud se chcete zapojit, domluvte se předem s A. Krňávkovou ( 733 741 880).
SETKÁNÍ S HEREČKOU MARTINOU PAVLÍKOVOU MgA.
V rámci dětského společenství zveme VŠECHNY děti, děvčata
i chlapce, ve středu 18. listopadu v 15.30 hod. na setkání s paní Martinou
Pavlíkovou. Budeme se učit jak číst Písmo v kostele při mši svaté. Pokud
byste „nestíhali“ a přišli pozdě, paní Pavlíková se Vám bude věnovat i po
17 hod. Všichni jste srdečně zváni.
Monika Peková
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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