1. 10. 2017
Ročník XXIV., číslo 39
26. neděle v mezidobí
Zábřeh
Zvole, Maletín
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

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím,
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí,
abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ,
a došli do nebeské slávy. 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 25

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

1: Ez 18,25-28

2: Flp 2,1-11

Ordinárium: Břízovo č. 503

příště Ebenovo č. 504

Ukaž mi své cesty,
Hospodine,
– a pouč mě o svých
stezkách.
– Veď mě ve své pravdě
a uč mě,
– neboť ty jsi Bůh,
můj spasitel.
Ž 25
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Ev. Mt 21,28-32

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 2. října Památka svatých andělů strážných
Středa 4. října
Památka sv. Františka z Assisi
Sobota 7. října Památka Panny Marie Růžencové
ZAČÍNÁ MĚSÍC SVATÉHO RŮŽENCE. Ačkoli bývá tradičně původ růžence spojován se
sv. Dominikem, o autorství této modlitby se vedou diskuze již od 19. století a historické bádání ukázalo, že původ růžence je starší. Diskuzi rozpoutal již v 80. letech 19. století bollandista Thomas Esser.
Po čtyřech desítkách let přijala tuto skutečnost i katolická církev. Používání kamínků
překládaných z hromádky na hromádku nebo uzlů, semen atd. na provázku za účelem počítání modliteb je starší než vlastní růženec. Zpočátku také nebylo spojeno s modlitbou Zdrávas Maria. Obě tradice byly sjednoceny ve středověku. Vliv měly také tzv. Mariánské žaltáře,
které vznikly kolem roku 1130. Nejstarší formy mariánských růženců jsou známy z druhé
poloviny 12. až první poloviny 13. stol. z jazykově německých částí Evropy. V této souvislosti
dosud není vyřešeno, zda se růženec vyvinul v latinském nebo německém prostředí.
Původním záměrem bylo vytvořit pro laiky přístupnou modlitbu napodobující žaltář, který
byl velmi rozšířenou pobožností v klášterech. Opakovaná mariánská modlitba je tedy náhradou žalmů, které si lidé nemohli zapamatovat, proto nahradili jejich počet (150) vhodným
jednoduchým vzýváním Panny Marie. Nejstarší formy růžence se ale ještě lišily od toho, co
známe dnes. Proměňovalo se nejen pořadí modliteb a jejich obsah, ale i modlitby samotné.
Základní modlitba růžence - Zdrávas Maria - získala svoji dnešní podobu v 16. století. 		
		
www.fatym.com
ODEVZDÁNÍ PANNĚ MARII A SKRZE NI ZASVĚCENÍ NAŠÍ
ZEMĚ BOHU. Orel jednota Zábřeh vás v sobotu 7. října zve na
pouť do Koclířova.
Odjezd ze Zábřeha – Valové v 8.00 hod., cena 200 Kč.
Ludmila Korgerová 732 805 427
NOVÉNA PRVNÍCH SOBOT. Připomínáme, že otec arcibiskup vyzval k vykonání novény prvních sobot podle zjevení Pána Ježíše ctihodné služebnici Boží sestře Konsolátě Betrone (viz minulé číslo FI). První říjnová sobota bude příští
týden 7. října. Sobotní mše svaté v Zábřeze a okolí: Zábřeh
7.00, Zvole 8.00, Rovensko 17.30. Králíky – hora Matky Boží
11.00 hod. K přijetí zaslíbení spojených s devíti sobotami je
nutná: svatá zpověď (zpověď stačí vykonat týden před první sobotou), svaté přijímání s úmyslem usmiřovat Kristovo
Srdce s pojené s Neposkvrněným Srdcem jeho Matky, modlitba růžence a čtvrthodinka rozjímání o tajemstvích sv. růžence (můžeme nahradit čtvrthodinkou duchovní četby o
jednom nebo více tajemstvích).
P. Radek Maláč
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V BARBORCE ZAHRAJE DUO SCHULMEISTER
Již třetí koncert cyklu Bravo v letošní sezoně se uskuteční v neděli 8. října od 16 hodin v kostele sv. Barbory. Vystoupí na něm
členové souboru Petrof Piano Trio, klavíristka Martina Schulmeisterová a houslista Jan Schulmeister. Oba interpreti patří
mezi vyhledávané komorní hráče, zejména se souborem Petrof Piano Trio podnikají koncertní turné po celém světě, oba jsou činní i pedagogicky, Jan
Schulmeister převážně ve Velké Británii, kde byl za pedagogický a interpretační přínos třikrát nominován na cenu Královské filharmonické společnosti. V programu zábřežského
koncertu Dua Schulmeister zazní skladby J. S. Bacha, L. van Beethovena, J. Brahmse a B.
Bartóka.
PhDr. Zdeněk David
GOODBYE LÉTO
Animátoři zábřežského děkanátu vás zvou na taneční zábavu, která bude v pátek
13. října 2017 od 20.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
Hraje kapela ZN a DJ Joseppi. Vstupné 40 Kč. Pro prvních dvacet příchozích welcome
drink zdarma. Možnost přespání ve vlastním spacáku.
Více info na Facebooku nebo osobně u animátorům.
Neváhejte a přijďte taky!
Za pořadatele Dominika Suchá

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE:
 V úterý 3. října v 9.30 hod. – PREVENCE BEZPEČNOSTI S MĚSTSKOU POLICIÍ ZÁBŘEH, beseda Bc. Václavem Doubravou, velitelem MěP
Zábřeh
 Ve středu 4. října v 16.00 hod. – Stadion Zábřeh - ZÁVODY NA ODRÁŽEDLECH PRO NEJMENŠÍ
 V úterý 10. října v 9.30 hod. – PODZIMNÍ OBDOBÍ V AMBULANCI DĚTSKÉHO
LÉKAŘE, beseda s MUDr. Gabrielou Janků
 V úterý 17. října v 9.30 hod. – SPOLU NA JEDNÉ PALUBĚ, aneb jak hledat v
manželství společný směr, beseda s Mgr. Marií Hojgrovou
 Úterý 24. října v 9.30 hod. – IDENTITA DÍTĚTE, přednáška Mgr. Zdenky
Štefanidesové. Během setkání se účastníci seznámí blíže s pojmem identita, se základními oblastmi, v rámci kterých můžeme u dítěte budování identity posilovat a s významem
pojmů jako jsou jedinečnost, hodnota, zájmy, řešení situací atd.
Irena Švédová
Více na http://www.hnizdozabreh.cz/
VÍKEND PRO TÁTY S DĚTMI
Pravidelná podzimní „Expedice Annaberg“ proběhne ve dnech 13. – 15. října na salesiánské základně na Anenském vrchu. Pro přihlášení a bližší informace pište na e-mail osikora@seznam.cz.
Ondřej Sikora
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MODLITBA ROZJÍMAVÁ

Nedílnou součástí našeho náboženského, duchovního života je modlitba – a to ať soukromá nebo společná, veřejná.
Mohu s radostí ze své zkušenosti potvrdit, že my,
věřící křesťané své modlitby vcelku nezanedbáváme,
ale snažíme se jimi naplňovat svůj život. Jsou modlitby
předepsané – například u kněží modlitba breviáře nebo
modlitba pokání po svátosti smíření a často se v soukromí modlíme také osobní modlitby.
Co se modlení týká, je zde ale ještě druhá stránka a snad ještě důležitější než ta prvá.
– Jsou naše modlitby opravdu radostným, svobodným a nezaujatým vztahem s Bohem?
Nebo je to nucené vyplnění povinností jako když platíme státu daně, či se dokonce z určité bázně Boží modlíme pouze ze strachu, abychom neupadli do nepřízně Boží a nějakého
Božího trestu?
Cestou k prohloubení našeho vztahu s Bohem může být modlitba meditační, rozjímavá. Bez takové modlitby jen těžko dojdeme vyššího stupně duchovní života.
Jsme-li teprve na začátku umění rozjímat, je vhodné činit tak podle doporučovaných tří
kroků. První dva jsou snadné, ke třetímu potřebujeme silnou vůli a delší trénink. Radu
můžeme nalézt v knize Josefa Hrbaty „Perly a chléb“.
1. Nejdříve, nejlépe krátkým slovem modlitby si uvědom, že jsi na Boží audienci. Pán tě
vidí, slyší a mluví k tobě svým slovem Písma svatého. Pak si klidně přečti kousek textu, ne víc než jeden odstavec a klidně si v duchu svými slovy řekni, jakou pravdu či
událost spásy ses dozvěděl z četby. Četl-li jsi o Božím milosrdenství nebo o jiné Boží
vlastnosti, která vybízí k naději, lásce, víře, důvěře, k dobrému smýšlení, ke skutkům
dobroty k bližnímu, varování před hříchem a tak dále…
2. Také druhý duchovní krok je snadný. Ptej se upřímně sám sebe? Co říká pravda tohoto
přečteného svatého textu právě dnes a právě mně. Jak jsem dosud tuto skutečnost chápal, prováděl či odmítal, případně zanedbával. Před čím mne Pán svým slovem varuje,
k čemu mne vybízí?
3. Nakonec přijde to nejdůležitější a nejtěžší: Mluv s Pánem v osobní modlitbě. Řekni co
chceš učinit pro svou spásu a ke cti Boží na základě tohoto poznání.
Belgický kardinál učil katolickou dělnickou mládež uvedeným třem částem rozjímavé modlitby pod třemi hesly: VIDĚT, PROMÝŠLET, JEDNAT. Vidět všeobecně platnou
pravdu, promýšlet její význam pro mne samotného, jednat – nabídnout Pánu Bohu praktické předsevzetí.
Metody rozjímání jsou různé, cíl je však stejný. Čím jasněji se rozhodneš nebýt jen posluchačem Božího slova, ale také jednat podle něj, tím lépe jsi rozjímal a tvůj duchovní
i lidský život se změní k lepšímu.
K tomu Vám Pán žehnej a Matka Boží Vám k tomu pomáhej.
P. Antonín Pospíšil
Vnitřní modlitba není nic jiného než styk přátelství, časté přebývání o samotě s tím,
od něhož víme, že nás miluje. (sv. Terezie od Ježíše, Život 8,5)
Abychom se odevzdali Bohu plnému lásky, musíme se ho naučit znát jako toho, kdo miluje. Jedině tak se nám může zjevit. (podle Edith Stein)
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KINO RETRO ZÁBŘEH
Zábřeh poctí svou návštěvou Robert Fulghum
Americký spisovatel, filozof, zpěvák a malíř Robert Fulghum přijíždí do Česka, aby ve vybraných městech v rámci projektu LiStOVáNí
představil svou knihu Opravář osudů.
Šanci setkat se s autorem světových bestsellerů nabídne i zábřežské kino Retro, a to v úterý 3. října od 20 hodin.
PŘEDNÁŠKA O ASII POMŮŽE DOBRÉ VĚCI
Všichni, kteří mají zájem o poutavé vyprávění a kromě toho jsou
ochotni přispět na dobrou věc, jsou zváni ve středu 4. října do
kina Retro na přednášku Petera Chalupianského – „646 pohledů
z Asie“. Přednáška má začátek v 17.30, výtěžek z dobrovolného vstupného bude poukázán na Konto Bariéry.
PhDr. Zdeněk David
***
Ve středu 11. října 2017 proběhne u příležitosti „Dne bílé hole“ již
18. ročník celonárodní sbírky Bílá pastelka.
V našem regionu se do sbírky zapojí 30 dvojic studentů a dobrovolníků, kteří budou nabízet bílou pastelku (společně se záložkou) za symbolických 30 Kč.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí, a všem, kteří se rozhodnou
bílou pastelku zakoupit jako symbol světa nevidomých.
Red.

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 24. září: Písařov 667; Domov důchodců sv. Zdislavy 220; Jakubovice
1.370; Janoušov 500; Červená Voda - pouť 6.404 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
		
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 24. září: Jedlí 1.800 + dary: na opravy 1.000, na Radio Proglas 3.000, na
TV NOE 1.000 Kč; Klášterec 1.500; Svébohov 4.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

postřelmovsko

postřelmovsko

TICHÁ ADORACE A SVATÁ ZPOVĚĎ před prvním pátkem bude ve středu od 16.30
v Leštině, ve čtvrtek od 17.00 v Chromči, v pátek od 16.00 hodin v Postřelmově.
MARIÁNSKÁ POBOŽNOST na první sobotu v říjnu bude 7. 10. v Postřelmově od 9.00
hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 24. září: Mohelnice 2.033; Úsov 2.115; Studená Loučka 361 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 24. září: Štíty 1.780; Horní Studénky 1.080; Cotkytle 350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
* 6. října o prvním pátku v měsíci bude v kostele ve Štítech adorace v 17 hod. a udělování svátosti smíření biřmovancům.
* 7. října o první sobotě v měsíci bude v 8.00 hod. ve farním kostele ve Štítech Mariánské večeřadlo a sv. přijímání.
* V neděli 8. října budou slaveny mše svaté:
v Horních Studénkách jako obvykle v 7.30 hod., v Cotkytli tentokrát v 9 hod.,
ve Štítech bude mše svatá tentokrát v 11 hod.  Při této mši sv. přijme svátost křesťanské
dospělosti - svátost biřmování, kterou jim udělí biskup Mons. Josef Hrdlička pět biřmovanců. Na tuto nedělní slavnost jste všichni srdečně zváni.
                                                                 
P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 24. září: Lubník 670; Tatenice 1.590; Hoštejn 1.500; Kosov 780 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Společenství Modlitby chlapů se sejde v Tatenici tuto neděli 1. října v 18.00 hod.
Tuto neděli 1. října jste srdečně zváni na pouť k Andělům strážným do Krasíkova. Začátek poutní mše svaté je ve 14.30 hod.
P. Jaroslav Přibyl
„Budu zpívat žalmy“… (Ž 75,10b) - LADÍME
Zveme vás do Hoštejna na varhanní koncert, konaný 1. října v 15.00 hod. v kostele sv.
Anny. Zazní skladby J. S. Bacha, J. Stanleye, N. Bruhnse, J. Pachelbela a dalších.
Přijďte potěšit duši. Varhany a přednes Tomáš Ulrich
KRASÍKOV OSLAVY 750 LET OD ZALOŽENÍ OBCE.
ŽEHNÁNÍ OBECNÍHO PRAPORU – v rámci oslav bude v sobotu 7. října před místní
kaplí požehnán obecní prapor. Začátek odpoledního programu ve 13.00 hod. historickým průvodem obcí, (žehnání 13.30 hod.).
P. Jaroslav Přibyl
ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
VÝUKOVÉ PROGRAMY. Programy přibližují vybrané historické události formou přizpůsobenou věku a znalostem účastníků. Informace jsou střídány samostatnou prací a
tvořivými aktivitami. Cílem je podpořit v dětech a studentech radost z poznávání historie
a rozšířit jejich povědomí o dějinách našeho regionu.
Všechny programy probíhají v reprezentačních sálech Arcibiskupského paláce v Olomouci, Jeden program je spojen s návštěvou katedrály sv. Václava.
Svým zaměřením programy doplňují na 1. stupni ZŠ výuku vlastivědy a prvouky, u starších dětí a studentů výuku dějepisu, základů společenských věd a estetiky.
Programy lze objednat na tel. 587 405 421, vyřizuje Mgr. Lucie Kropáčková.
U každého programu je uvedena jeho délka a cena za jednoho žáka.
6

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 24. září: Loštice 3.843; Moravičany 2.379 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant

Výroční mše svatá v kapli Panny Marie Růžencové v Žádlovicích, za živé a zemřelé obyvatele Žádlovic, bude sloužena v pátek 6. října v 16.00 hod. Srdečně jste zváni.
.
P. Kristián Libant

farnost zvole
Sbírka z neděle 24. září byla ve Zvoli 3.140 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

ZVOLSKÁ ČTYŘKA
Od 2. října začínáme s florbalem pro kluky a holky prvního stupně
základní školy. Hrajeme každé pondělí od 17.00 hodin na FD (farní
dům) Zvole. Těšíme se na Vás
čtveráci Jára Václavek a Jožka Bartoň
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI
ZVOLE bude v úterý 3. října v 19.00 hod.
P. František Eliáš
PŘIJETÍ SVÁTOSTI smíření VE FARNOSTI ZVOLE
PŘED PRVNÍM PÁTKEM A PŘED PRVNÍ SOBOTOU
Ve čtvrtek 5. října od 14.00 hod. zpovídá P. Alfréd Volný, mše svatá v 17.00 hod.
V pátek 6. října bude možnost přijetí svátosti smíření přede mší svatou (mše svátá v 18.00
hod.). V sobotu 7. října možnost svátosti smíření od 7.00 hod. a v 8.00 hod. začíná mše
svatá ke cti Panny Marie.

FARNOST MALETÍN

Tuto neděli mše svatá v kostele sv. Mikuláše v 15.00 hod., příští neděli 8. října mše svatá
v 15.00 hod. v kostele sv. Stanislava v Hynčině a v neděli 15. října v 15.00 hod. uzavřeme
v Maletíně při mši svaté letní motoristickou sezónu.
P. František Eliáš
15. SETKÁNÍ LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA V OLOMOUCI
Sobota 21. října 2017, 10.00 – 15.00 hod. velký sál kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc
PROGRAM:
od 9.30 – prezentace a občerstvení v sále kurie, 2. patro
10.00 – zahájení setkání, společná modlitba a uvedení do společného dne v sále kurie
10.15 – 12.15 – PRAKTICKÁ PRÁCE S BIBLÍ VE SLUŽBĚ LEKTORA BOŽÍHO SLOVA
pod vedením doc. Petra Chalupy, ThD., ředitele Českého katolického biblického díla. Lektorům budou ukázány možnosti jak se lépe a hlouběji seznamovat s Písmem
12.45 – MŠE SVATÁ v katedrále sv. Václava na Václavském nám., celebrovat bude P. Petr
Chalupa
13.45 – 15.00: sál kurie ve 2. patře – občerstvení a rozhovory o lektorské službě v praxi
.
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Sbírky z neděle 24. září: Zábřeh 10.242 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
BABÍ LÉTO S CHARITOU – PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme vám všem, kteří jste minulý pátek před kulturním domem vytvořili krásnou atmosféru a podpořili naši akci – svou
účastí i darem. Díky vám a vstřícnosti mnoha místních firem a jednotlivců bude v Denním stacionáři Domovinka ještě letos na podzim vybudován tolik potřebný chodník spojující budovu s altánem. Z akce si, i přes deštivé počasí, odnesli návštěvníci nevšední
zážitek. Zvláště z vystoupení Maki, Ráčků Roveňáčků i vsetínské
kapely Karel Zich revival band. Děkujeme Janku Adamcovi za dramaturgii, moderování
a technické zvládnutí akce a Zábřežské kulturní/ kulturnímu domu za zapůjčení prostor
a zařízení. V neposlední řadě také za pomoc všem našim dobrovolníkům.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně vás zveme ve středu 4. října od 9 do
16 hodin k prohlídce zábřežských středisek Charity s doprovodným programem. Můžete si nechat změřit tlak, vypočítat index BMI, vyzkoušet zdravotní pomůcky a především si můžete na Valové 9 prohlédnout nové prostory
nízkoprahového centra, sociální sprchy a nouzové nocležny pro lidi bez přístřeší i třídírnu a zpracovnu vršků od PET lahví. Tahákem letošního „Dne“
bude zajisté Kavárna „Nadějná“, kde ve stanu před budovou na Valové 9 nabídneme „kávu
s sebou“ do hrníčku, podzimní dýňovou polévku, drobné občerstvení, výrobky klientů
i program – společné bubnování na djembe. Do svého zázemí zvou také uživatelé a pracovníci Denního stacionáře Domovinka (Leštinská 16) – k prohlídce i výtvarnému tvoření. Těšíme se na setkání s Vámi.
MATERIÁLNÍ SBÍRKA – V ZÁBŘEHU NA NOVÉM MÍSTĚ
Pokud jste si již zvykli na pravidelné jarní a podzimní úklidy v šatnících a na podporu materiální sbírky, zapište si prosím do kalendářů termín té nejbližší: 13. a 14. října (pátek až
sobota, vždy 9-17hod.).
POZOR však, sběrným místem bude tentokrát v Zábřehu budova bývalého Obchodního
domu Slunce - Žižkova 235/5 (pod Muzeem Zábřeh).
Sbírá se šatstvo, obuv, domácí potřeby. Tentokrát zvláště uvítáme pracovní oblečení a obutí. V Mohelnici se bude materiál sbírat ve stejném termínu přímo do dodávkového vozidla
na Nám. Svobody před Domem kultury.
Budete-li se chtít ke sbírce ve své farnosti či obci připojit, kontaktujte vedoucího Dobrovolnického centra DobroDruh Tomáše Orehka, tel: 736 529 295, email: dobrovolnik@
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.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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