8. 10. 2017
Ročník XXIV., číslo 40
27. 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

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více,
než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho,
co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 80
1: Iz 5,1-7

Dům Izraele je vinicí Páně

Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Flp 4,6-9

příště latinské č. 509

Révu z Egypta jsi přenesl,
Bože,
vyhnals pohany a zasadils ji.
Vyhnala své ratolesti
až k moři
a své úponky až k řece.
Proč jsi dal strhnout
její ohradu?

Ž 80
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Ev. Mt 21,33-43

Středa 11. října
Čtvrtek 12. října

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
sv. Jana XXIII., papeže
sv. Radima, biskupa
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen
2017 je zaměřen na poznávání Bible.
„Modleme se za to, abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat Bibli, zvláště evangelium.“

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 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 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 animátorů.
Neváhejte a přijďte taky!
Za pořadatele Dominika Suchá
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE ve středu 18.
října od 17.00 hod. do „Hnízda“ na PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ RODIN
s novým zábřežským děkanem P. Radkem Maláčem.
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
VÝLETY S METODĚJEM. Ráda bych poděkovala paní ALENĚ HEDRICHOVÉ za krásné výlety, které jsme s ní letos absolvovali. Díky její obětavosti jsme mohli poznat plno
krásných a zajímavých míst. Uznání patří také jejímu manželovi a dceři Šárce, kteří jí
při náročné organizaci pomáhali. Jistě také jménem všech četných výletníků přeji hodně
zdraví a elánu do dalších let.
Helena Justová
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KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 11. října 2017 od 9 hod.
do 15.30 hod. bude na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile
a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další
pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost a pojištění.
V současné době je uzavírání nových telefonních smluv pod farnost
Zábřeh pozastaveno. Farnost již do budoucna nebude tyto smlouvy zastřešovat. Dojde ke
změně, a to uzavírání či převádění smluv přímo na uživatele (na rodná čísla). Abyste nepřišli o úplné výhody, které nyní máte, Kristýn služebník pro Vás vyjednal speciální tarify,
kde zůstane vzájemné bezplatné volání. Podrobnosti se dozvíte v průběhu října přímo od
T-Mobilu.
P. Radek Maláč
SINAJ pro děti od 6 do 13 let a Víkend SPECIÁL pro mladé od 13 do 18 let.
O víkendu 20. až 22. října zvou zábřežští animátoři všechny děti ve věku 6-13 let na SINAJ – víkendovou akci na faře v Sobotíně. Čeká vás dobrodružné putování s Mojžíšem
z Egypta přes moře i poušť až na horu Sinaj.
Ve stejném termínu se koná také již jedenáctý Víkend SPECIÁL určený pro mladé od 13
do 18 let. Letošní téma zní: „Radujte se v Pánu, opakuji, radujte se!“ Těšit se můžete na
přednášku otce Josefa Slezáka, spoustu her, společnou modlitbu a hlavně na skvělou partu
mladých z našeho děkanátu.
Více informací a přihlašování na obě akce najdete na mladez-zabreh.webnode.cz. Přihlašujte se do 17.10. Těšíme se na Vás!
PRVNÍ SETKÁNÍ KURZU SYMPTOTERMÁLNÍ METODY, která učí porozumět biorytmu ženské plodnosti je 12. 10. 2017. Začátek
v 18.00 hod. v sále kurie AO (Biskupské nám. 2) OLOMOUC. Je zdarma a nezavazuje k účasti na celém kurzu. Další setkání kurzu jsou 26.
10.; 9. 11.; 23. 11. 2017
Bližší informace na www.rodinnyzivot.cz nebo www.lpp.cz.

L+M Kolčavovi  

KONCERT V DUBICKU
Profesoři konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž budou koncertovat
ve středu 11. října od 18.00 hod. v sálku MŠ DUBICKO.                                    
Violoncello: Lucie Kalivodová, Kristýna Juřenová, Eva Cahlová, Kamil
Žvak; klavír: Zlata Hložková, Sabina Buiová, Ondřej Hubáček
Zazní skladby A. Vandiniho, P. I. Čajkovského, M. A. Balakireva, Chr. Sindinga, B. Martinů, P. Ebena a dalších.
Bližší informace www.KPH-unicovsko.webnode.cz       
		
Za KPH Dubicko srdečně zvou L+M Kolčavovi
Ve středu 11. října 2017 proběhne u příležitosti „Dne bílé hole“ již
18. ročník celonárodní sbírky Bílá pastelka.
Red.

3

VÝZVA ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,
obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb,
kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že
právě oni a jen ony jsou zárukou prosperity naší země. Ne
odbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili
rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec
zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není
správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu
volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste
se voleb účastnili!
A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:
Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco.
Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která
mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy
lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.
Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet
a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen
změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.
Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně
stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu
pečovat o naši zemi dlouhodobě.
Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.
A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců,
ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme.
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Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby
na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!
Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách
převezmou zodpovědnost.
Vaši biskupové
BISKUPSKÉ SVĚCENÍ
V sobotu 14. října 2017 při mši
svaté od 10.00 v olomoucké katedrále sv. Václava proběhne biskupské svěcení nově jmenovaných
pomocných biskupů olomoucké
arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka.
Vlakové spojení do ze Zábřeha Olomouce: IC 8.17 nebo R 8.21 hod.
Od vlakového nádraží pojedete z nástupiště „C“ autobusem s označením „X“ k České pojišťovně (pěšky k dómu cca 5 min.; jezdí každou čtvrthodinu).
red.
POUŤ DĚKANÁTŮ ZÁBŘEH A ŠUMPERK
ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
V sobotu 21. října 2017 vás zveme na pouť děkanátů Zábřeh a Šumperk na Horu Matky Boží u Králík, abychom se společně modlili za naše rodiny
a za nová kněžská a řeholní povolání.
Program pouti:
15 hod. modlitba růžence / 16 hod. adorace
17 hod. mše svatá – hlavní celebrant biskup
Antonín Basler
Odjezd autobusu ze Zábřeha – Valové ve 13.30
hod., hlásit se můžete u paní Ludmily Korgerové tel. 732 805 427.

postřelmovsko

postřelmovsko

POUŤ VE STRUPŠÍNĚ je tuto neděli 8. října. Farníci oslaví svého patrona sv. Františka
bohoslužbou ve 14.00 hodin, kterou slouží P. František Lízna.
POSLEDNÍ FATIMSKÝ DEN TOHOTO JUBILEJNÍHO ROKU je pátek 13. října.
V Postřelmově bude od 17.00 modlitba růžence a další mariánské modlitby a v 18.00 hodin mše svatá. Všichni jsou srdečně zváni.
O třetí neděli v říjnu 15. října bude mimořádná sbírka na opravy kostela.
V Postřelmově (minule 3.952 Kč, o pouti se vybralo 7.862 Kč).
V Chromči bude sbírka na kostel o hodech v neděli 22. října (minule 3.600 Kč).
Sbírka na misie bude 15.10. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
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P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 1. října: Jedlí 1.800; Klášterec 1.700; Svébohov 1.900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
HODY VE VÁCLAVOVĚ – v sobotu 14. října, mše svatá v 17.00 hod.
HODY V JEDLÍ A VE SVÉBOHOVĚ V NEDĚLI 15. 10. 2017
Liturgii hodové mše svaté v 9.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí doprovodí schola
Gaudium a hodovou mši svatou v 10.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově doprovodí dětská schola z Jedlí a Svébohova pod vedením Elišky Hrochové.

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 1. října: Loštice 2.574; Moravičany 1.632 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ:
I. ročník v úterý od 13.30 do 14.15 hod. na faře v Lošticících
III. a IV. roč. ve středu od 15.30 do 16.15 hod. v nové škole v Lošticích
Starší, kteří pokračují ve výuce loňského roku podle dohody
 Setkání katechumenů je v úterý v 18.00 hod na faře v Lošticích.
	Brigáda v Lošticích, zdění přístavby, bude ve čtvrtek od 15.00 hod.
 Na jednodenní pouť do Wambeřic, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu se můžete
přihlásit u otce Jána Jakuboviče.
P. Kristián Libant.
V sobotu 14. října 2017 při mši svaté v 10.00 v olomoucké katedrále sv. Václava proběhne
biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze Mons.
Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. V autě bude volné místo, informujte se u P. Kristiána Libanta.
Pravidelná mše svatá 14. 10. v penzionu nebude.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 1. října: Mohelnice 4.295; Úsov 847; Studená Loučka 460 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
MATERIÁLNÍ SBÍRKA – JIŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN.
Materiální sbírka proběhne již nadcházející pátek a sobotu 13. a 14. října (vždy 9-17hod).
V Mohelnici se bude materiál sbírat přímo do dodávkového vozidla na Nám. Svobody
před Domem kultury. Pokud nám můžete se zajištěním sbírky, s příjmem a tříděním oblečení pomoci, případně 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.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 1. října: Písařov 1.277; Domov důchodců sv. Zdislavy 306; Jakubovice
805; Červená Voda 2.238 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 1. října: Štíty 1.750; Horní Studénky1.100; Cotkytle 360 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
 V pátek 13. 10. bude v kostele ve Štítech pobožnost k Panně Marii Fatimské
po mši svaté, která začíná v 18 hod.
 V sobotu 14. 10. v 17 hod. v Cotkytli bude slavena mše svatá s nedělní platností.
 V neděli 15. 10. v 9.00 hod. budeme slavit při mši svaté hody ve Štítech.
Při této mši svaté bude sbírka na opravu fary.
 V neděli 15. 10. v 11 hod. oslavíme hody ve Zborově.
 V sobotu 21. 10. se koná POUŤ DĚKANÁTŮ ZÁBŘEH A ŠUMPERK ZA OBNOVU
RODIN A DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ DO KRÁLÍK. Vzadu v kostele je možné zapsat se
do seznamu zájemců o dopravu.
Podrobnosti budou oznámeny v ohláškách v neděli 15. 10. 2017
P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 1. října: Lubník 1.090; Tatenice 2.200; Hoštejn 1.300; Kosov 490; Krasíkov – pouť 350 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ začne v neděli 15. října v 16.30 hod na faře v Tatenici.
		
P. Jaroslav Přibyl

farnost zvole
Sbírka z neděle 1. října byla ve Zvoli 3.190; v Lukavici hodová sbírka 1.430 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
HODY VE ZVOLI. V neděli 15. října bude hodová mše svatá, při které poděkujeme nejen za úrodu zemskou, ale především za duchovní požehnání na naší životní cestě.
Sbírka této neděle je určena na opravy.
Obnova misií ve Zvoli, Jestřebí, LukavicI A Rájci PROBĚHNE VE
DNECH 25. 10. – 29. 10. 2017
FARNOST MALETÍN
Tuto neděli 8. října mše svatá v 15.00 hod. v kostele sv. Stanislava
v Hynčině.
V neděli 15. října v 15.00 hod. při mši svaté uzavřeme v Maletíně
letní motoristickou sezónu.
P. František Eliáš
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Sbírky z neděle 1. října: Zábřeh 11.066 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

V Zábřeze 15. října SBÍRKA NA NOVÉ ZPOVĚDNICE v kostele sv. Bartoloměje

charitativní služba církve v děkanátu
NABÍDKA KALENDÁŘŮ.
Na pultech obchodů se již objevují kalendáře na rok 2018.
I prodejna – Recepce Barborka přichází s nabídkou kalendářů stolních i závěsných a diářů na příští rok s církevním kalendáriem. Můžete si u nás vybrat
z nejrůznějších druhů: s květinovými, přírodními a zvířecími motivy, s inspirací z oblasti vědy a techniky, s dětskými motivy a mnoho dalších. Rovněž
nabízíme Cyrilometodějský kalendář na čtení.
Knižní novinky: NA PRAHU PROMĚNY – denní meditace pro muže – novinka od
Richarda Rohra; SMRT NEMÁ POSLEDNÍ SLOVO – úžasné svědectví plné bolesti, která
je nepatrná oproti obrovské, silné lásce dvou manželů, rodičů a především Boha; NADĚJE
NA NEDĚLI – rozjímání nad evangelii od známého českého filosofa a křesťanského myslitele Jana Sokola.
	Novinky pro mládež: DOCAT – sociální nauka církve pro mladé; TWEETUJ S BOHEM – druhé přepracované vydání oblíbené knihy otázek a odpovědí o víře.
Na nejmenší děti čeká třeba VELKÁ KNIHA O SVATÝCH nebo VESELÁ BIBLE PRO
BYSTRÉ DĚTI.
Recepce je otevřena každý všední den od 7 do 16.30 hodin. Přejeme Vám klidný podzim a těšíme se na Vaši návštěvu.
Pracovnice recepce
MATERIÁLNÍ SBÍRKA – JIŽ PŘÍŠTÍ TÝDEN. Materiální sbírka proběhne již nadcházející pátek a sobotu 13. a 14. října (vždy 9-17 hod). POZOR! V Zábřeze bude tentokrát
sběrným místem budova bývalého Obchodního domu Slunce – Žižkova 235/5 (pod Muzeem Zábřeh). Sbírá se šatstvo, obuv, domácí potřeby. Tentokrát zvláště uvítáme pracovní
oblečení a obutí. Pokud nám můžete se zajištěním sbírky, s příjmem a tříděním oblečení v Zábřehu pomoci, případně 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.
BENEFICE PRO VALINKU. 22. října v 17.00 hod. vás spolu s organizátorem, folk-country kapelou MADALEN srdečně zveme do Katolického domu na nedělní koncert „VZPOMÍNKA“.
Benefice bude tentokrát ve prospěch dvouleté Valinky z Tatenice, která se potýká se vzácnou vrozenou nemocí – spinální svalovou atrofií (SMA).
Velmi vzácným hostem tohoto v pořadí již 21. koncertu bude pardubická folková skupina MARIEN. Přijměte pozvání, přijďte se svátečně naladit a současně pomoci! Vstupné
dobrovolné.
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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