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16. 10. 2016
Ročník XXIII., číslo 41

29. neděle v mezidobí
zábřeh, Maletín, Zvole

Klášterec, Jedlí, Svébohov
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 121  Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi
1: Ex 17,8-13                                         2: 2 Tim 3,14 – 4,2                                    Ev. Lk 18,1-8
Ordinárium: Ebenovo č. 504            příště latinské č. 509 

Hospodin tě bude střežit 
ode všeho zlého, 
– střežit bude tvou duši. 
– Hospodin bude střežit tvůj 
odchod i příchod 
– nyní i navěky.

Žalm 121
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 17. října  památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
Úterý 18. října  svátek sv. Lukáše, evangelisty
Pátek 21. října bl. Karla Rakouského
Sobota 22. října sv. Jana Pavla II., papeže 

mAleTín. Tuto neděli 16. října uzavřeme po mši svaté, která začne jako obvykle  
v 15.00 hod., letošní MOTORKÁŘSKOU SEZÓNU.  P. František Eliáš

milion děTí Se modlí RŮŽeneC
Dne 18. října se děti celého světa spojují v modlitbě, jejich společným 
úmyslem je modlit se za mír ve světě i v rodinách.
Název a cíl dostala akce od sv. Pia z Pietrelciny, který řekl: „Když se milion 
dětí pomodlí růženec, svět se změní.“
K této iniciativě se v úterý 18. října v 17.00 ve farním kostele ve zvoli 
přidáme modlitbou radostného růžence. 
zveme nejen děti -  připojit se  může kdokoli.  Karla Hrochová
 

vzdělÁvACí KURz. v pátek 21. 10. 2016 v 17.00 hod. se v býva-
lé ZUŠ (u kostela) uskuteční další setkání v rámci Vzdělávacího kurzu. 
Přednáškou s názvem „Charitní služba farnosti a ve farnosti“ začneme 
poslední blok vzdělávání nazvaný „Doplňující“. 
Th.Lic. Jakub Doležel zdůvodní potřebnost charitní služby, bude mlu-
vit o podmínkách charitní služby na moravě, a také o praktických 
možnostech. 

Tato přednáška souzní s přáním otce arcibiskupa Jana, který opakovaně vybízí farnos-
ti k charitativní službě. Přijměte srdečné pozvání.  Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík 

TRAdiCe mYSlivoSTi A SvAToHUbeRSTSKÁ mŠe 
Řád sv. Huberta vás zve v sobotu 22. října do Olomouce na Sva-
tohubertské slavnosti.
PROGRAM: 
9.30 hod. – Průvod z biskupského náměstí do katedrály svaté-
ho václava 
10.00 hod. – Svatohubertská mše v katedrále, hlavní celebrant 
mons. Jan Graubner, liturgii doprovodí smíšený sbor Svato-
pluk s komorním orchestrem velehrad
11.30 hod. – Průvod od katedrály na Horní náměstí 
12.00 hod. – Slavnostní zahájení, po kterém bude následovat představení práce myslivců  
a lesníků a tradic v myslivosti. Přehlídka sokolnické práce, kynologická přehlídka lovec-
kých plemen psů a jejich výcvik, ukázka vábení zvěře, naučná stezka pro děti a mládež. 
K občerstvení grilované zvěřinové speciality z kančího, jeleního a daňčího masa. 

v neděli 23. října v 9.00 hod. bude slavena mše svatá v kapli sv. Archanděla michaela 
v Postřelmůvku. mši celebruje P. bohuslav Směšný.  red. 
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v bARboRCe zAzní ČTveRo RoČníCH dob – 23. 10. 2016 v 16.00 hod. 
Druhý koncert hudebního cyklu Bravo nabídne unikátní 
zážitek. Příznivci klasické hudby se mohou těšit na jednu z 
nejznámějších a také nejoblíbenějších mistrovských skla-
deb Antonia Vivaldiho, cyklus Čtvero ročních dob. 
Celý cyklus návštěvníci uslyší v excelentním podání před-
ního českého komorního souboru Barocco sempre giova-
ne s jeho první houslistkou Ivou Kramperovou. Koncert 
doprovodí zpěvem a uměleckým přednesem mezzosopra-
nistka Martina Kociánová, veřejnosti známá především 
jako populární televizní moderátorka.
Akce, kterou finančně podpořila Nadace Život umělce, se uskuteční v neděli 23. října od 
16.00 hodin. 
Vstupné je příznivé: Abonenti Bravo zaplatí stokorunu, ostatní 130 Kč, děti mají vstup 
zdarma.  PhDr. Zdeněk David 

CHARiTA
mATeRiÁlní SbíRKA. Podzimní sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin a domá-
cích potřeb proběhne od 20. do 22. října 2016. Sběrným místem v Zábřehu je 
objekt bývalého skladu ČD (ul. Olomoucká-u nádraží), v Mohelnici se bude 
materiál sbírat přímo do dodávkového vozidla na nám. Svobody. Otevřeno 
bude čt-pá: 9-17 hod., v sobotu 9-12 hod.
SeTKÁní SvÉPomoCnÉ SKUPinY. Zveme domácí pečovatele na setkání a sdíle-
ní zkušeností z péče o své blízké, i k vzájemné podpoře. Sejdeme se ve středu 19. října  
v 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).

Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431; e-mail: propagace@charitazabreh.cz

nA HAiTi PoTŘebUJe PomoC 750 000 lidí
Hurikán Matthew po sobě zanechal na Haiti spoušť. V těchto dnech 
tam lidé čelí nedostatku pitné vody, jídla i riziku cholery. Aktuálně je 
takto ohroženo kolem 750 000 lidí. Mnozí jsou také odříznuti od okol-
ního světa, protože záplavy zbořily mosty a zatopily přístupové cesty.  
Přes  60 000 lidí bylo evakuováno. 
Pokud chcete finančně pomoci, můžete tak učinit prostřednictvím 
recepce na Charitě Zábřeh, případně na účet Arcidiecézní charity  

Olomouc - č. ú. 43-9935450227/0100.

během měsíce října si také můžete za libovolnou částku připít sklenicí vody „na zdra-
ví Haiti“ ve vybraných hospůdkách a kavárnách v Hranicích, olomouci, Přerově, Svi-
tavách a zábřehu. 
Nastřádané peníze použije Charita na zpřístupnění zdravotní péče v odlehlých oblastech 
Haiti. 
v zábřeze si takto můžete připít na čtyřech místech:
Caffe bar lucerna, Castaňa Tex-mex, levandulová kavárna, Restaurace Santorini
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boŽí miloSRdenSTví 
Nic není důležitější než volit to, co se Bohu líbí nejvíc, tedy Jeho mi-
losrdenství, Jeho lásku, Jeho jemnocit, Jeho objetí, Jeho pohlazení! ...“ 
 (z myšlenek z papeže Františka ke Svatému roku Milosrdenství)
Celý letošní rok se v našich homiliích objevuje téma Božího mi-
losrdenství. I Písmo svaté je plné výroků o tomto námětu a přece 
nám důvěra v Boží milosrdenství nepřešla do krve. 
Proto na začátku dvacátého století nám Bůh připomíná své mi-
losrdenství skrze prostou polskou řeholnici Faustynu Kowalskou. 
Ta svěřila svá vidění svým duchovním vůdcům a úcta k Božímu 
milosrdenství se jako oheň šířila rychle do světa. Ale Odpůrce 
nespal a vzbudil nepřátele důvěry v Boží milosrdenství. K nepochopení došlo dokonce  
i v Římě a úcta k Božímu milosrdenství byla zakázána. Spasitel to sestře Faustyně ovšem 
předpověděl, stejně jako předpověděl i to, že přijde doba, kdy bude zákaz odvolán a úcta 
k Božímu milosrdenství se znovu rozhoří. Boží milosrdenství bude vyvýšeno na oltář, 
bude zaveden svátek Božího milosrdenství a z Polska vzejde jiskra, která připraví lidstvo 
na druhý příchod Kristův na tento svět. 
Základem všech pobožností k Božímu milosrdenství je hluboká úcta a důvěra. Tato důvě-
ra otevírá duše k přijetí Boží milosti, je voláním po ní, je postojem neustálé a nejúčinnější 
modlitby. Důvěra v Boží milost musí být spojena se snahou uskutečňovat milosrdenství 
vůči všem bližním, kteří nás provázejí naším životem: modlitbou, slovem i skutky duchov-
ního i tělesného milosrdenství. 
Na svátek Božího milosrdenství, slavený o první neděli po Velikonocích, slibuje Spasitel 
velké milosti: „Duše, která přistoupí v tomto dni ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání, 
dosáhne úplného odpuštění svých vin a trestů.“ 
Novéna – devítidenní pobožnost k Božímu milosrdenství – od Velkého pátku do soboty 
před svátkem milosrdenství, spočívá v denní modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství. 
V modlitbě „Korunky“ mluví Spasitel o hodině milosrdenství. Takto pojmenoval sám Je-
žíš třetí hodinu, to je hodinu své smrti: „V této hodině nic neodřeknu duši, která mne prosí 
pro mé umučení!“ Pán skrze sestru Faustynu doporučoval v této hodině učinit pobožnost 
křížové cesty, nebo alespoň návštěvu kostela s adorací Nejsvětější svátosti, případně ales-
poň krátké usebrání v modlitbě. Spasitelovu smrt si můžeme připomenout nejen v pátek, 
ale každý den. 
„Ó Krvi a Vodo, které jste vytryskly z Ježíšova probodného srdce jako zdroj milosrdenství 
pro nás, důvěřuji vám!“  P. Antonín Pospíšil 

KonFeRenCe o evAnGelizACi 18. – 20. 11. ve zlíně
Zveme vás na Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční při příležitosti vyvrcholení Svaté-
ho roku milosrdenství. Cílem konference je ukázat, že svědkem o Ježíši může být každý z nás. 
Přijďte si pro inspiraci a povzbuzení. Více se můžete dozvědět a také vyplnit přihlášku na  
http://www.credonadacnifond.cz/.
Přihlášeným účastníkům budou v listopadu zaslány podrobné informace a pokyny ke konferen-
ci. V případě dotazů můžete psát na email: info@credonadacnifond.cz nebo volat na tato tele-
fonní čísla:  + 420 725 062 300, + 420 607 213 617 (pracovní dny do 15 hodin)

 Těší se na Vás Komunita Blahoslavenství a  tým nadačního fondu Credo
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farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 9. října: Jedlí 2.400; ze sbírek z Drozdova 7.000; Svébohov 2.100; Klášte-
rec 1.600 Kč.  P. Wladyslaw Mach, SDS

SdS – SAlvAToRiÁni
Otec Wladyslaw Mach, píše za svým jménem velká písmena SDS, což zna-
mená, že patří k salvatoriánům. 
Zakladatelem salvatoriánů je P. Jan Křtitel Jordan (řeholním jménem 
František Maria od Kříže Jordan) se narodil na jihu Německa v Gurtweilu 
16. 6. 1848. Nezaložil řeholi, nýbrž s pomocí kleriků a laiků, mužů i žen, 
kteří zůstávali na svých místech ve světě, se snažil obrodit Církev. Tento plán byl odpovědí 
na tehdejší potřebu doby. Vždyť tehdy v Německu i jinde horliví a Římu věrní kněží, jako 
Jordan, nesměli veřejně působit. Museli odejít za hranice. Mnozí však pracovali tajně nebo 
za pomoci laiků, zůstávali na místech, kde žili a pronikali své prostředí jako Boží kvas. 
Obrodu Církve si dvaatřicetiletý Jordan představoval způsobem, kterému odpovídalo 
myšlení 2. Vatikánského koncilu – přes kněze, laiky, muže i ženy, kterým přisuzoval stejně 
odpovědnou úlohu jako mužům.
Byly to myšlenky, které předešly 2. Vatikánský koncil o více než 80 let. 
Nejdříve musel Jordan najít spolupracovníky, lidi, kteří by mu rozuměli a pomáhali, 
v první řadě kněze. Brzy je našel. P. Bonaventura Lüthen z Paderbornu byl jeho věrným 
pomocníkem a rádcem, později se přidali jiní muži. Jordan při uskutečňování Božího 
díla narazil u církevních představených na nepřekonatelný odpor. Ani výzva ke kněžím 
se nesetkala s úplným pochopením. Získat laiky z různých společenských vrstev a vzdě-
lání už bylo snadnější a tak mohl Jordan dílo zorganizovat. (Pokračování příště) Red.  

Mílí přátelé, 
ve vedení kongregace bylo rozhodnuto, a ke dni 5. listopadu 2016 bude 
ukončena naše činnost v Jedlí. 
Jedním z hlavních důvodů je, že do dalšího ročníku noviciátu nenastou-
pily žádné novicky a dalším důvodem je také nedostatek sester v našich 
ostatních domech. 
Rády bychom se s vámi rozloučily a poděkovaly vám za vaše přijetí a zá-
zemí, které jsme zde v tak hojné míře zakoušely po celou dobu našeho pobytu v Jedlí. 
za to vše, za vás a vaše rodiny chceme děkovat Pánu při společné mši svaté v sobotu  
29. října 2016 v 15.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí. 
Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na pohoštění v přísálí kulturního domu v Jedlí. 
   Vaše sestry boromejky

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 9. října: Lubník 1.150; Tatenice 1.590 + dar 1.000; Hoštejn 1.900; Kosov 
760 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

SPoleČenSTví modliTbY mUŽŮ se setká na faře v Tatenici v neděli 23. října v 18 hod.  
  P. Jaroslav Přibyl
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 9. října: Domov důchodců sv. Zdislavy 276; Mlýnický Dvůr 1.040; Písa-
řov 927; Jakubovice 800; Červená Voda 1.873 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
-  Biřmovanci se setkají v neděli 23. 10. ve 14.30 hod. na faře v Čer-
vené Vodě.                                                                          P. Radek Maláč
PíSAŘovSKÉ HodY – SvěCení KŘíŽe. Podle ústního podání 
mělo dojít v období první světové války v Písařově k jedné události: 
dva vojáci se v hospodě pohádali, jeden se urazil a vyzval druhého na 
souboj. Stáli od sebe dosti daleko, odhadem 200 metrů, možná i víc. 
Na pokyn oba dva vystřelili, a oba dva najednou zasáhli cíl a zemřeli. 
V místě úmrtí jednoho dnes stojí kaplička, na místě, kde stál druhý, 
stojí kříž. Tento kříž postupem času velmi chátral, ale v tomto roce byl 
péčí a nákladem Ing. Františka Rupricha opraven (opravu prováděl 
MgA. Dušan Rohlík). 
U příležitosti letošních písařovských hodů v neděli 16. 10. v 15.00 
bude tento křížek posvěcen. Všichni jsou srdečně zváni. Ti, kdo neví, 
kde se křížek nachází, mohou počkat ve 14.45 hod. u restaurace Ko-
canda (pod Písařovem na cestě č. 11). Ukáži jim cestu. 
                                                                                       P. Radek Maláč 

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 9. října: Loštice 4.006; Moravičany 5.495 Kč. 
 Pán ať odmění vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM

Poslední říjnovou neděli 30. 10. se budeme v loštickém kostele před mší svatou modlit mi-
sijní růženec a po mši nám svou činnost představí „Misijní laičtí vincentínští dobrovolní-
ci“ (MISEVI).

V neděli 30. 10. odpoledne ve 14.00 hod., před Svátkem všech svatých budeme mít na 
hřbitově v Lošticích pobožnost za zemřelé spojenou se čtením jmen kněží, kteří byli věz-
něni nebo zahynuli v koncentračních táborech a prochází procesem blahořečení, nebo 
jsou už blahořečeni. Jména a krátké údaje o ostatních duchovních obětech nacismu si bu-
dete moci přečíst na místě. 

Nabízíme stolní kalendáře na rok 2017 – Hrdinové víry. Cenou 60 Kč podpoříte výstavbu 
kostela v Brně Lesné.  P. Kristián Libant, CM

blAHoPŘÁní 

Před 65 lety - 13. října 1951 v chrámě sv. Jiří v Moravičanech uzavřeli 
svátost manželství paní Anna a Bořivoj Pirklovi z Doubravice.
Přejeme jim do dalších společných let hodně Boží milosti a ochra-
nu  Panny Marie.
                                           Farníci z Moravičan, Doubravice a  Mitrovic
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 9. října: Štíty 1.970; Cotkytle 400; Horní Studénky 1.600 + dar na opravy 
2.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.  P. Jacek Bronczyk

 Tuto neděli 16. října slavíme hody ve Štítech, sbírka bude na opravy pastorační 
 místnosti 
 Tuto neděli 16. října oslavíme hody ve Zborově. Mše svatá v 10.30 hod. 
 Pastorační a ekonomická rada farnosti Štíty se sejde ve čtvrtek 20. 10. v 18.00 hod.
 V sobotu 22. 10. v 19.00 hod. se sejdou biřmovanci na faře ve Štítech
 V neděli 23. října bude v 9.00 hod. bohoslužba pro děti P. Jacek Bronczyk

inTeRneTovÉ STRÁnKY FARnoSTi ŠTíTY nAJdeTe nA AdReSe
http:farnoststity.webnode.cz/

blAHoPŘÁní. 22. 10. 2016 oslaví 70. narozeniny 
paní Jiřina Hégrová z farnosti Cotkytle, 
která se stará o výzdobu kostela a vede společenství živého růžence. 
K jejímu jubileu jí přejeme Boží požehnání, zdraví 
a ochranu Panny Marie.  Přejí členové živého růžence z Cotkytle 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 9. října: Mohelnice 4.989; Úsov 646; Studená Loučka 712 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Petr Šimara
V úterý 25. října ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů. 
   Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

z mohelnické farní kroniky, děkan František martinek, lP 1964
Některé události v životě města, popsané v dokumentu nalezeném v ma-
kovici věže  kostela sv. Stanislava při opravě.
Následující léta 1850- 1856 nejsou pro město Mohelnice tak zcela bezvý-
znamná, leckterá léta byla velmi tíživá. Tak již roku 1851 vypukla u nás ne-
bezpečná cholera, která se vyskytla jako ojedinělý zjev a trvala od 1. listopadu do prosince 
1851 a vyžádala si 50 obětí na lidských životech. Vedle častých epidemických chorob, přidru-
žila se ještě řada jiných nemocí, kterými trpěla chudina našeho města. Ukázala se velká nut-
nost zřízení nemocnice, nebo příhodného místa, kde by trpící občané mohli býti ošetřováni. 
Odpomocí těmto nesnázím, se zabýval místní občan Hynek RAUSCHER, dále pak veledů-
stojný pan arcikněz František SCHOLZ, kteří již dříve složili každý po 1000 zl. kon. měny, 
pro účely zřízení patřičného domu, který by sloužil pro trpící lid. Šlechetný počin těchto dvou 
dobrodinců se uskutečnil teprve v roce 1852, když pan arcikněz Augustin VAHALA ještě pro 
tento účel daroval dalších 1076 zl. kon. měny . Tak bylo umožněno zakoupiti patřičný dům, 
který byl upraven na mohelnickou nemocnici. V srpnu a září 1855 v tomto ústavě zemřelo 
na choleru 130 osob. (dnes chátrající dům v ul.  Smetanova, naproti Kovárně. (pokračování 
příště) Bartoš H.
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 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

doPiS nÁRodníHo ŘediTele PAPeŽSKÝCH miSiJníCH děl 
K miSiJní neděli 23. ŘíJnA 2016
Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím. 
Již za několik dní budeme slavit jubilejní Světový den misií, u nás 
známý spíše pod názvem Misijní neděle. V roce 1926 ho ustanovil 
papež Pius XI. a letos je to tedy již 90 let, co se věřící ve všech katolic-
kých farnostech světa během Misijní neděle společně modlí a finanč-
ně přispí vají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podpo-
rovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze 
Papežské misijní dílo šíření víry. Ze získaných prostředků se za jišťuje 
kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce  
diecézí světa.
Každý křesťan by měl na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak šířit ra-
dost Božího království. Misijní neděle má tuto skutečnost připomenout a pomoci nám 
toto povolání rozvíjet. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších 
pro středků pro oživení víry. A papež František zdůrazňuje, abychom se stále více stávali 
spo lečenstvím misionářů, kteří jsou plní porozumění, mají široké srdce a radostnou tvář. 
Mohu to z vlastní zkušenosti potvrdit například z poslední cesty do Bangladéše, kde jsme 
na každém kroku zažívali opravdovou radost a štěstí z žité víry prostých lidí. Viděli jsme 
jejich vděčnost za pomoc, která se jim prostřednictvím štědrosti dárců z naší země dostá-
vá. Například díky podpoře vzdělání místních lidí se jim stále více otvírají možnosti lep-
šího ži vota a jednou přijde čas, kdy nejen sami podporu potřebovat nebudou, ale budou 
moci svou podporu nabízet tam, kde bude potřeba.
Papež František v jedné ze svých promluv řekl, že: „církev nepotřebuje byrokraty a pilné 
funkcionáře, nýbrž nadšené misionáře, stravované horlivostí nést všem útěšné Ježíšovo 
slovo a jeho milost. To je oheň Ducha Svatého. Pokud církev tento oheň nepřijme nebo mu 
nedovolí vstoupit, stane se studenou či vlažnou církví, která nebude schopna dávat život, 
protože bude tvořena jen studenými a vlažnými křesťany“.
Proto Vás pro následující sbírku Misijní neděle prosím, otevřete svá srdce a umožněte 
svým darem podpořit strádající bratry a sestry. 
Vzpomeňme na misionáře, kteří často za cenu svého života svědčí o Božím království 
v těch nejvzdálenějších a nejvíce problematických místech. Svěřme naše snažení Marii, 
Matce Misionáře světa. Ze srdce Vám žehná 

 Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

MISIJNÍ NEDĚLE S CHVÁLOU 
Pro ty, kteří budou chtít tento den oslavit chválou Boha a modlitbou, bude v neděli  
23. 10., po skončení druhé mše svaté, připraven zhruba třicetiminutový program písní za-
končený modlitbou za misie.  Velzlovi 


