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23. 10. 2016
Ročník XXIII., číslo 42

30. 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, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, 
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 
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 34  Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.
1: Sir 35,15b-17.20-22a                   2: 2 Tim 4,6-8.16-18                                   Ev. Lk 18,9-14
Ordinárium: latinské č. 509           příště Olejníkovo č. 502 

„Pravím vám, 
že ten celník se vrátil 
ospravedlněn 
do svého domu, 
a ne farizeus. 
Neboť každý, 
kdo se povyšuje, 
bude ponížen, 
a kdo se ponižuje, 
bude povýšen.“

Lk 18,14
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pátek 28. října Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

 Tuto neděli 23. 10. v 15.00 bude slavena mše svatá v Pobučí.  P. Martin Rumíšek 

Tuto neděli 23. 10. v 17.00 hod. vás spolu s folk-country kapelou mA-
dAlen srdečně zveme do Katolického domu na koncert „vzPomín-
KA“, tentokrát ve prospěch dvouleté nemocné Amálky. Velmi vzácnými 
hosty tohoto jubilejního, v pořadí již 20. koncertu, bude jihočeská hudeb-
ní stálice - skupina NEZMAŘI. Přijměte pozvání, přijďte se svátečně na-
ladit a současně pomoci!

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 skladeb Antonia Vivaldiho, 
cyklus Čtvero ročních dob. 
Cyklus návštěvníci uslyší v excelentním podání předního českého 
komorního souboru Barocco sempre giovane s jeho první hous-
listkou Ivou Kramperovou. Koncert doprovodí zpěvem a uměleckým přednesem mez-
zosopranistka Martina Kociánová, veřejnosti známá především jako populární televizní 
moderátorka.
Akce, kterou finančně podpořila Nadace Život umělce, se koná v kostele sv. Barbory. 
Vstupné je příznivé: Abonenti Bravo zaplatí stokorunu, ostatní 130 Kč, děti mají vstup 
zdarma.  PhDr. Zdeněk David

SPoleČenSTví CHlAPŮ zve v úterý 25. října v 19.00 hod. do hněvkovské kaple An-
dělů strážných ke společné modlitbě ve stylu Taizé. 
Pravidelná společná modlitba probíhá vždy v úterý ve 20.00 na zábřežské faře, zváni jsou 
i noví zájemci.  O. Sikora

mateřské a rodinné centrum Hnízdo vás zve: 
25. 10. – 9.30 hod.  Péče o chrup, beseda s dentální hygienistkou 
1. 11. – 9.30 hod. Jak zdravě (z)hubnout. Nejčastější chyby při snaze 

snížit tělesnou hmotnost s nutriční poradkyní 
 Mgr. M. Tělupilovou Dis.
9. 11. – 16.00 hod. Maňáskové divadélko: „O koblížkovi“ a „Boudo budko, kdo v tobě 

přebývá?“
15. 11. – 9.30 hod. Zdravá výživa v rodině; nutriční výchova dětí. Přednáška výživové 

poradkyně Mgr. J. Keprtové. 
16. 11. – 17.00 hod. Lampioňák s broučky. Sraz u dolního (červeného) kostela u hráze, 

lampión s sebou. 

TAnČíCí miloSRdenSTví. v sobotu 19. listopadu od 9.30 do 17.00 hod. jste zvány 
na duchovní obnovu „TAnČíCí miloSRdenSTví“ pro ženy a dívky od 16 let – do-
provází sestra milada.   Srdečně zve Hnízdo a spolek Zvolská čtyřka 
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FARnoST zvole – SlAvnoST vŠeCH SvATÝCH 
V úterý 1. listopadu můžete od 14.00 hod. přijmout v kostele ve Zvoli svátost smíření. 
Zpovídá P. Alfréd Volný. Mše svatá bude slavena v 17.00 hod. 

dUbiCKo – KonCeRT STUdenTŮ A PRoFeSoRŮ KonzeRvAToŘe
P. J. veJvAnovSKÉHo

V úterý 25. října 2016 v 18 hod., v sále Mateřské školy v Dubicku. Vstupné dobrovolné 

KonCeRT RAdimA diviŠe – zÁbŘeH 4. 11. 2016
Na koncertě bude k slyšení zajímavý a originální program, slo-
žený pouze z toccat. Vedle asi nejznámější varhanní skladby vů-
bec, Bachovy Toccaty v d-moll zazní několik méně známých, za 
to ale naprosto originálních a úžasných skladeb. 
Radim Diviš zahraje vedle „starých“ toccat od Muffatta fran-
couzské perly od Béliera, Pierného a nebo Driffila. 
I milovníci Bachova kontrapunktu si přijdou na své, budou moci 
obdivovat rozsáhlou toccatu Dórskou, anebo mladistvě nespou-
tanou a rozvernou Toccatu C-dur. 

Čeká vás nevšední program v chrámu svatého bartoloměje, kde v pátek 4. listopadu 
od 19.00 hod., více jak stoleté varhany rozezní Radim diviš, šumperský rodák, kon-
certní mistr, který již 20 let působí jako varhaník na Starém městě v norimberku. 

PodHÁJSKA 2017
Po úspěšných pobytech v termálních lázních Podhájska, 
si vás cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. opět dovo-
luje pozvat na relaxační pobyt v těchto známých sloven-
ských lázních. 
Pobyt se uskuteční v termínu 24. – 29. 1. 2017. Cena 
7.700 Kč zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5 x 
hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenzi 
a permanentní vstupenku na venkovní termální koupaliště.
Součástí relaxačního programu bude možnost každodenní účasti na mši svaté, sloužené 
P. Františkem Eliášem a P. Milanem Palkovičem, nabídka zapůjčení duchovní literatury 
a pro zpestření volného času, povídání nejen o víně, ale také oblíbené „večerníčky“ v po-
dání MgA. Martiny Pavlíkové.
Zájemci o pobyt se mohou již nyní přihlašovat v CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh, tele-
fon 583 418 297, mobil 731 626 506.  Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

blAHoPŘÁní. 
V měsíci říjnu slaví své významné jubileum, LXXXV. narozeniny, 
paní Dagmar Braunerová a paní Milada Krobotová. 
Oběma děkujeme za službu farnosti a vyprošujeme jim Boží milost 
a ochranu Panny Marie. Ať jim Pán žehná a obdaří je pokojem. 
 Spolu s farníky přejí P. František a P. Martin
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Pastýřský list k zakončení Roku milosrdenství

Drazí bratři a sestry,
blíží se konec Svatého roku milosrdenství. Papež František za-
vře Svatou bránu v Římě na Slavnost Krista Krále. Naše brány 
se zavřou o týden dřív. V tomto roce jsme zakusili mimořádný 
čas milosti a milosrdenství, příležitost k pokání i odpuštění, smí-
ření s Bohem i lidmi, zkušenost nové svobody. Snad se uzdravi-
ly i některé naše mezilidské vztahy. Skrze skutky milosrdenství 
jsme mohli zakoušet blízkost Boha, ba jeho přítomnost, či dokonce jeho působe-
ní v nás, protože On je Láska a bez něho není možný žádný skutečný skutek lásky. 
Skrze dobré skutky jsme měli příležitost přinášet Boha do světa a lidem umožňo-
vat setkání s ním. 
 Snad je nyní čas si některé chvíle a zkušenosti milosrdenství připomenout 
a také o nich vyprávět druhým. Jistě je však čas, abychom radostně děkovali Bohu 
za to, že on sám nám projevil milosrdenství, že nám ukázal, jak soucitná láska do-
vede doplňovat dluhy jiných a branou milosrdenství nacházet východiska i ze situ-
ací, které jsou pro spravedlnost bezvý chodné. Spolu s Pannou Marií můžeme zpí-
vat: Velebí má duše Hospodina, protože veliké věci mi učinil ten, který je mocný. 
Nejlepším projevem vděčnosti však bude, když i v dal ších dnech a letech budeme 
pokračovat v tom, co nás letos Pán naučil. 
 Před zakončením Svatého roku nás ještě čeká vzpomínka na věrné zemřelé 
a my máme příležitost si připomenout poslední ze skutků milosrdenství, kterým 
je pohřbívat zemřelé a za živé i zemřelé se modlit. Lidé živí, kteří se nacházejí 
v nějaké nouzi, probudí snadněji náš soucit, než zemřelí, které už nevidíme, po-
kud nejde o příbuzné či přátele. Proč je dů ležitá láska k zemřelým? Protože vyrůs-
tá z křesťanské víry v život věčný a zároveň ji posi luje. Těla zemřelých si zaslouží 
úctu, protože jde o lidi, které Kristus vykoupil za cenu své krve, a ti, kteří byli po-
křtěni, se stali chrámem Ducha Svatého. Kristus k nim přicházel ve svatém přijí-
mání, aby je posvěcoval a zbožšťoval. Jejich těla ukládáme do země jako seme na 
posvěcující svět. 
 Ačkoli dnes mnozí upouštějí i od pohřebních rozloučení, protože ztratili křes-
ťanskou víru, nebo konají pohřební rozloučení jen v nejužším kruhu, pro nás je 
účast na pohřebním rozloučení projevem víry a skutkem lásky, i když jde o lidi 
cizí. Žádný pokřtěný pro nás není úplně cizím, protože patří spolu s námi do jedné 
Boží rodiny. Nejde nám o okázalost či drahé obřady a pomníky, ale o vztah lásky. 
Rád přiznám, že mám radost, když navštívím nějaký hřbitov a vidím tam projevy 
lásky k zemřelým, nacházím upravené nejen hroby čerstvé, ale i hroby kněží dávno 
zemřelých. To je svědectví víry a úcty, nesobecké a ne zištné lásky.
 V řadě farností jde při příležitosti pohřbu celá široká rodina ke zpovědi a sva-
tému při jímání, aby dala zemřelému nejcennější duchovní dar. Mnozí to tak dělají 
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farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 16. října: Jedlí 3.500; Svébohov 8.000 na opravy; Klášterec 1.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Wladyslaw Mach, SDS

FARnoST Jedlí
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 nenastoupily žádné novicky a dalším dů-
vodem 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

PoboŽnoSTi zA zemŘelÉ 
K modlitbě za všechny věrné zemřelé se sejdeme na hřbitovech v neděli 30. října: 
ve Svébohově ve 14.00 hod., v Jedlí v 15.00 hod. a v Klášterci v 16.00 hod. 
   P. Wladyslaw Mach, SDS

miSTŘi STARÉ HUdbY. obec Jedlí a Spolek múzických umění po-
řádají v sobotu 5. listopadu v 15.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele 
v Jedlí benefiční koncert václava Hudečka – housle a martina Hro-
cha – cembalo, varhany.  red. 

i ve výroční den pohřbu, kdy dají na mši svatou a plně se jí účastní. Zvláště v týdnu 
po svátku Všech svatých, a v naší zemi výjimečně i v týdnu předcházejícím, se při-
cházejí mnozí modlit na hřbitov, aby pro zesnulé získali plnomocné odpustky, tedy 
vyprosili jim zkrácení očistce. To je mi mořádně významný dobrý skutek, k němuž 
vás chci povzbudit.
 V tyto dny přicházejí na hřbitovy i mnozí dobří lidé, kteří se modlit neumějí, 
protože je to nikdo nenaučil. Najděte, drazí přátelé, odvahu uctivě a taktně takové 
lidi oslovit a nabíd nout jim krátký text modlitby za zemřelé, či společnou modlit-
bu. To může být další skutek lásky, když pláčeme s plačícími, když navážeme kon-
takt s osamělými a nabídneme blízkost opuštěným, když se rozdělíme o svou víru. 
Takovými skutky získáváme i my sami. O nich platí, že čím více rozdáme, tím 
více získáváme, protože se rozšiřuje naše srdce a my rosteme ve víře i v lásce. Ro-
diče prosím, aby k tomu vedli i své děti především svým příkladem, ale také po-
vzbuzováním a chápavostí, když se jim to nepodaří, když to nezvládnou. To bude 
zase příležitost učit se Boží pedagogice lásky, kterou Bůh ukazuje nejen 
v biblických ději nách, ale i v životě každého z nás.
                                       K tomu Vám všem ze srdce žehná arcibiskup Jan
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červenovodsko        červenovodsko

 Biřmovanci se setkají v neděli 23. 10. ve 14.30 hod. na faře v Červené Vodě.
 Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 24. 10. v 16.45 hod. na 

faře v Písařově.
 Pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde v pondělí 24. 10. v 18.30 hod. na faře 

v Červené Vodě.
 Mše svatá v Janoušově bude v neděli 30. 10. v 16.00 hod., přede mší bude možnost vy-

zpovídat se.  P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

dUŠiČKovÉ PoboŽnoSTi nA HŘbiToveCH. V neděli 30. 10. bude dušičková po-
božnost na hřbitově: v Postřelmově ve 14.30 hodin a v Lesnici v 15.30 hodin.

SPoleČnÉ Udílení SvÁToSTi nemoCnÝCH bude při mši svaté v úterý 25.10.
v Postřelmově v 17.00, ve středu 26. 10. v Lesnici v 17.00 a ve čtvrtek 27. 10.
v Chromči v 17.30 hodin.  P. Vladimír Jahn

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 16. října: Loštice 2.476; Moravičany 1.470 Kč. 
 Pán ať odmění vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM

 Poslední říjnovou neděli 30. 10. se budeme v loštickém kostele před mší sv. modlit mi-
sijní růženec a po mši nám svou činnost představí Misijní laičtí vincentínští dobrovolníci 
(MISEVI).
 Příští neděli 30. 10. odpoledne ve 14.00 hod., před Slavností všech svatých budeme mít 
na hřbitově v Lošticích pobožnost za zemřelé, spojenou se čtením jmen kněží, kteří byli 
vězněni 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. 
 Adorace s chválami a hudebním doprovodem scholy „Jiřinky“ bude v sobotu 5. 11. 
2016 od 17.00 hod. v kostele sv. Jiří v Moravičanech.   P. Kristián Libant, CM

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 16. října: Lubník 970; Tatenice 1.530 + 1.500 dar; Hoštejn 1.300; Kosov 
670 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

 Společenství modlitby mužů se setkají na faře v Tatenici tuto neděli 23. 10. v 18.00 
 Mimořádná mše svatá v Kosově s udílením svátosti pomazání nemocných bude 

v úterý 25. 10. v 15.30 hod.
 Změna mší sv. na Koruně od soboty 29. října (včetně) budou bývat již v 16.00 hod.

PoboŽnoSTi zA zemŘelÉ nA HŘbiToveCH: Tatenice v sobotu 29. října v 18.00 
hodin. V neděli 30. října: Kosov 14.00 hod., Hoštejn v 15.00 hod., Lubník v 16.00 hod.
   P. Jaroslav Přibyl
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 16. října na opravy: Štíty 6.280 + dar 2.000 (na bankovní účet); Cotkytle 
2.400; Horní Studénky sbírka a dary 57.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.  P. Jacek Bronczyk
Štíty: 
 Slavnost všech svatých – úterý 1. listopadu, mše svatá v 16.30 hod. 
 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – středa 2. listopadu, mše svatá  v 17.00 hod.,   
 pak pobožnost na hřbitově
Cotkytle: 
 Tuto neděli 23. 10. v 11.00 hod. oslavíme hody
 Slavnost všech svatých – úterý 1. listopadu, mše svatá v 18.00 hod.
 V neděli 6. 11. po mši svaté v 11.00 hod. bude pobožnost na hřbitově. 
Crhov:
 V pátek 28. 10. ve 14.00 oslavíme mší svatou hody. Poté bude žehnání pomníku  pad-
lých legionářů a obětí I. a II. světové války. Následuje dušičková pobožnost na hřbitově.  
  P. Jacek Bronczyk

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 16. října: Mohelnice 4.612; Úsov 902; Studená Loučka 400 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  Petr Šimara
 

oprava informace o konání setkání seniorů. Setkání seniorů na faře v Mohelnicise 
uskuteční v úterý 1. listopadu (ne 25. 11., jak bylo uvedeno v FI z 16. 10.) ve 14.00 hod. na 
faře.  Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová.

z mohelnické farní kroniky, děkan František martinek, lP 1964
Některé události v životě města, popsané v dokumentu nalezeném v makovici věže  koste-
la sv. Stanislava při opravě (pokračování).
 Do roku 1854 patřil městu Mohelnice moravní mlýn, který byl toho roku prodán za částku 
29.201 zl. kon. měny. Téhož roku byla stavebně upravena budova kasáren na úřední budovu. 
Přestavba stála 27.000 zl. kon. měny. Budova byla městem pronajata státu za nájemné ve výši 
ročních úroků stavebních nákladů.
 Mělo-li město Mohelnice v roce 1856 vysokou výhodu v tom, že se stalo sídlem okresního 
úřadu, jistě bylo neméně  příznivé, že dosavadní farní – triviální škola byla v roce 1856 pový-
šena na hlavní farní školu, s právem vystavovat státně právoplatná vysvědčení. Jestliže byla 
v předcházejících řádcích oceněna obětavá činnost zvoleného obecního představenstva, zejmé-
na na úseku výchovy a dalšího hlubšího vzdělání mládeže a jiných vynikajících činů dobrodin-
ců města, pak v popředí stojí poslední událost, která se týká tehdejšího pana arcikněze Augusti-
na Vahalu, kanovníka, arcibiskupského rady, studijního komisaře, školního inspektora, děkana 
a faráře v Mohelnici. Aby se pisateli těchto řádků nemohlo jednou vytknouti, že byl událostí 
ovlivněn, budu popisovat jen skutečnost.
 „Z nejvyššího rozhodnutí dne 19. srpna 1856 udělil jeho apoštolský Majestát, císař Franti-
šek Josef I., veledůstojnému pánu, panu arciknězi, Augustinu Vahalovi pro jeho velké zásluhy 
o kostel a školu, rytířský kříž řádu Františka Josefa. Slavnostní předání tohoto vysokého vyzna-
menání se konalo 22. září 1856 panem c. k. krajským hejtmanem.“       Bartoš H.
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Sbírky z neděle 16. října: Zábřeh 11.710; Zvole 5.060 Kč. Dary Zábřeh: na Haiti 300 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 
dary na likvidaci lepry: ze Zábřehu byla dne 16. 10. 2016 odeslána částka 3.400 Kč. 
 Štědrým dárcům „Zaplať Pán Bůh.“  Marie Zíková 

TUTo neděli Je ve vŠeCH FARnoSTeCH 
SbíRKA nA miSie
Poděkování patří všem, kdo minulý týden společně s dětmi připra-
vili misijní koláč. Díky zájmu a podpoře farníků  se vybrala částka 
7.306 Kč a bude odeslána na podporu misijního díla.  
                                                                                          Anna Krňávková
                   

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 
okolního světa, protože záplavy zbořily mosty a zatopily přístupové 
cesty. Přes 60 000 lidí bylo evakuováno. 
Pokud chcete finančně pomoci, můžete prostřednictví 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 připit na čtyřech místech:
Caffe bar lucerna, Castaňa Tex-mex, levandulová kavárna, Restaurace Santorini

zimní ČAS – změnY v ČASU boHoSlUŽeb. V neděli 30. října se 
probudíme do zimního času. Ve farnosti Zábřeh bude od 4. 11. začínat 
páteční mše svatá v 17.30 hod. a v Rovensku pak sobotní mše svatá s ne-
dělní liturgií v 16.30 hod. V Pobučí a ve farnosti  Maletín bude začátek 
nedělní mše svaté ve 14.30 hod.  P. František Eliáš 

CHARiTA zÁbŘeH hledá a zaměstná muže (optimálně ze Zábřehu a spá-
dového okolí) na pomocné technické, údržbové a obslužné práce. Praxe v ří-
zení automobilu a fyzická zdatnost podmínkou, součástí náplně práce bude 
také příjem a redistribuce materiální pomoci (nábytku a dalšího vybavení). 
Podrobnější informace zájemci získají na telefonu 736 509 430, případně 
emailu reditel@charitazabreh.cz

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. 
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