15. 10. 2017
Ročník XXIV., číslo 41
28. 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

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela
a stále nás vedla ke konání dobra. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 23 Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy
1: Iz 25,6-10a
Ordinárium: latinské č. 509

2: Flp 4,12-14.19-20
příště Olejníkovo č. 502

Hospodin je můj pastýř,
nic nepostrádám,
dává mi prodlévat
na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám,
kde si mohu odpočinout,
občerstvuje mou duši.
Žl 23
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Ev. Mt 22,1-14

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 17. října památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Středa 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty
P. S. K ZAKONČENÍ FATIMSKÉHO ROKU
V sobotu 7. října měla mše svatá slavnostní atmosféru – socha
Panny Marie u oltáře byla připomínkou, že právě dnes jsme na
mnoha místech znovu odevzdali naši zemi Panně Marii. Umocněním této atmosféry byli také „tři pasáčci“ nesoucí obětní dary.
Jak příznačné právě pro tento den.
LJ
PRAVIDELNÁ MOŽNOST PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V ZÁBŘEZE
Ve všední dny pravidelně před každou mší svatou,
každý pátek od 17.00 a o prvních pátcích od 15.00 hod.
Děkanátní rada. V měsíci říjnu se kněží děkanátu Zábřeh ve středu 18. října sejdou
ve farnosti Dubicko.
P. Radek Maláč
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.
A v úterý 24. října v 9.30 hod. – na přednášku Mgr. Zdenky Štefanidesové
IDENTITA DÍTĚTE.
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. Více na http://www.hnizdozabreh.cz/
MRC Hnízdo a rodinná společenství vás zvou
ve středu 25. 10. 2017 v 18.00 hod. k Šubrtově
kapličce na modlitbu „Cesta světla“.
Teplý čaj a perníček bude připraven.
Těší se Irena Švédová a Vladimíra Václavková
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 horu Sinaj.
Ve stejném termínu se také koná 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 www.mladez-zabreh.webnode.cz.
Přihlašujte se do 17.10. Těšíme se na Vás.
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POUŤ DĚKANÁTU 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.
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.
V neděli 22. října budeme moci podpořit misie zakoupením misijního koláče, který upečeme společně s dětmi
a maminkami v pátek 20. října od 15.00 do 18.00 hod v Katolickém domě.
Stejně jako v minulých letech mohou ochotné maminky
a babičky upéci dobroty i doma a přinést je v sobotu 21. října v 9 hod. do Katolického domu, kde je společně zabalíme. Nedělní bohoslužbu v 8.30
hod. obohatí děti z misijního klubka výzdobou, přímluvami a rodinná schola zpěvem.
Společná práce potěší nejen naše společenství, ale její výtěžek přinese radost i potřebným
lidem. Můžeme takto odpovědět na výzvu papeže Františka a pomoci chudým lidem.
		
Za katechety A. Krňávková, za Misijní klubko L. Velzlová
KDYŽ NA ZAČÁTKU PŘICHÁZÍ KONEC. Rodinné hudební uskupení
rodiny Kolčavovy „Musica (K)lasica“ srdečně zve na koncert pro Perinatální hospic Dítě v srdci s názvem „Když na začátku přichází konec“. Koncert proběhne v neděli 22. 10. 2017 v kostele sv. Barbory v Zábřehu, začátek v 15 hod.
Vstupné na koncert je dobrovolné a výtěžek bude věnován spolku Dítě
v srdci, který se věnuje péči o rodiny, jejichž dítěti je v těhotenství diagnostikovaná život limitující vada a o rodiny, které přišly o dítě ať před, při nebo po porodu.
Více informací o perinatálním hospici se můžete dozvědět přímo na koncertě, kde promluví ředitelka a zakladatelka Alena Peremská.
Pouť rodičů, kteří přišli o dítě před, při nebo po porodu bude na Hoře Matky Boží v Králíkách v sobotu 9. prosince. Více na www.ditevsrdci.cz/calendar/
***
RODINNÝ ŽIVOT 4/2017 – téma Jak (ne)mluvit o sexu
Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba
o něm mluvit… nikoli ovšem stejnou řečí jako většina společnosti.
Dozvíte se, jak náročné, ale důležité je hledat v oblasti sexuality vhodné vyjadřovací prostředky nejen při výchově potomků, ale i v komunikaci mezi partnery a mnoho dalšího.
Novinkou je rubrika, která téma nahlíží z perspektivy učení církve.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život,
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz.
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DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 22. ŘÍJNA 2017
Drazí bratři a sestry,
co nejsrdečněji Vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem pomáháte našim bratřím a přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, kolika z nich jste svými
dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání nebo přispěli
k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní
oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou Vám jistě nejen oni, ale
i sám Bůh nezapomene.
Mám radost z toho, že díky Vaší štědrosti v loňském roce můžeme pomoci chudým
lidem ve čtyřech zemích dvou kontinentů částkou více než 16 milionů korun. Díky
Vaší pomoci můžeme přispívat do celosvětové „pokladnice“, ze které se poté rozdává těm, kteří to nejvíce potřebují. V minulém roce tak Papežské misijní dílo šíření
víry podpořilo pastorační projekty, katechety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech částkou více jak 92 milionů USD.
Vloni nám papež František připomněl, že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak Církev živou. Letos ve svém
poselství k Misijní neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze
svých vlastních hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro hlásání
evangelia všem. Díky každodenně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí
o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresováni v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světový
den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku.“
Drazí přátelé, zvu Vás tedy k prožití letošní Misijní neděle v zamyšlení nad touto podstatou misií, v modlitbách za misionáře a misionářky v dalekých krajích a také vyjádřením solidarity s chudými, kteří potřebují pomoc. Rozdělme se o poklad víry s někým
ve svém okolí a příkladem svého života ukažme na krásu evangelní zvěsti i potřebu
praktického uvádění Božích rad do reality právě pomocí v misiích.
Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše, co nám dává. Není
samozřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v podmínkách duchovního a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a byla by
škoda, kdyby nám chybělo jen jedno – umět se rozdělit s potřebnými.
Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Matka evangelizace.
Ze srdce Vám a Vašim blízkým žehná
Jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice
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Z POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
KE SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 2017

Svět má zásadní potřebu evangelia Ježíše Krista. On prostřednictvím církve nadále vykonává své poslání Dobrého Samaritána tím, že léčí krvácející rány lidstva a poslání Dobrého Pastýře tím, že bez ustání hledá toho, kdo se ztratil na křivolakých
a bezcílných cestách.
Díky Bohu nechybějí významné zkušenosti, jež svědčí o proměňující síle evangelia.
Mám na mysli gesto studenta z lidu Dinka, který za cenu vlast
ního života ochraňuje studenta z kmene Nuer odsouzeného
k zabití. Mám na mysli eucharistickou slavnost v Kitgumu v severní Ugandě, pro ty, kdo prolévali krev kvůli zuřivosti skupiny povstalců, při níž misionář
nechal lidem opakovat Ježíšova slova na kříži „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“
jako výraz zoufalého výkřiku bratří a sester ukřižovaného Pána. Toto slavení bylo pro lidi
zdrojem velké útěchy a odvahy.
A můžeme připomenout bezpočet svědectví o tom, jak evangelium pomáhá překonávat
uzavřenost, konflikty, rasismus i tribalismus („kmenové“ vidění lidské společnosti, které
dělí našince a cizí. red.); a všude a mezi všemi přispívá ke smíření, bratrství a sdílení…
Církevní misie povzbuzuje k postoji trvalého putování různými pouštěmi života, různými
zkušenostmi hladu a žízně po pravdě a spravedlnosti. Církevní misie inspiruje zkušenost
trvalého exilu, aby člověk žíznící po nekonečnu mohl pocítit svou situaci exulanta směřujícího do trvalé vlasti – nebeského království po cestě, jež se rozprostírá mezi oním „už“
a „ještě ne“.
Ve Vatikánu 4. června 2017

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 8. října: Lubník 1.060; Tatenice 2.210; Hoštejn 1.300; Kosov 480 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ začne tuto neděli 15. 10. v 16.30 hod na faře v Tatenici.
 V sobotu 21. října nebude na Koruně slavena mše svatá (pouť děkanátu) a od soboty 28. října budou mše svaté na Koruně začínat v 16.00 hod.
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 22. října v 18.00 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ DĚKANÁTU ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ. Odjezdy autobusů:
Lubník 14.00, Tatenice 14.15, Hoštejn 14.30, Svébohov 14.45 hod. (časy jsou informační)

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 8. října: Písařov 594; Domov důchodců sv. Zdislavy 230; Jakubovice 626; Červená Voda 1.908 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 8. října: Mohelnice 4.014; Úsov 848; Studená Loučka 672 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

5

P. Petr Souček

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 8. října: Jedlí 2.200 + Drozdov – hody 1.450; Klášterec 1.000; Svébohov
1.400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
JEDLÍ – v sobotu 21. října v 11.00 hod. bude slavena ve farním kostele v Jedlí mše svatá pro
ministranty.
SVÉBOHOV
 Kruh přátel hudby ve Svébohově za podpory Nadace Českého hudebního fondu vás v neděli 22. října v 19.00 hod. zvou do zasedací místnosti obecního domu na koncert pražského
smyčcového dua ROZHOVORY MEZI HOUSLEMI A KONTRABASEM.
Miloš Černý – housle, Eva Šašinková – kontrabas.
 Senioři se sejdou v klubovně OD ve Svébohově ve středu 25. října v 18.00 hod.
DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH V NEDĚLI 29. 10. 2017:
Svébohov 14.00, Jedlí 15.00; Drozdov 16.00; Klášterec 17.00 hod. P. Władysław Mach SDS

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 8. října: Loštice 2.574; Moravičany 4.256 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant

POKRAČUJEME VE ZDĚNÍ PŘÍSTAVBY V LOŠTICÍCH. Příští brigáda bude v úterý a ve
čtvrtek od 15.00 hod.
POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ bude na hřbitově v Lošticích poslední říjnovou neděli před
Svátkem všech svatých, odpoledne 29. 10. ve 14.00 hod.
 Na jednodenní pouť do Wambeřic, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu se ještě můžete přihlásit.
 Nabízíme stolní kalendáře na rok 2017. Cenou 60 Kč podpoříte výstavbu kostela v Brně Lesné.
P. Kristián Libant

postřelmovsko

postřelmovsko

 Na pouť děkanátu na Horu Matky Boží do Králík v sobotu 21. 10. bude přistaven autobus: v Leštině ve 13.00 hodin, dále v Lesnici, Postřelmově a Chromči.
 HODY V CHROMČI. V neděli 22. 10. slaví farníci v Chromči hody, mše svatá bude
v 8.00 hodin. Při této hodové bohoslužbě je sbírka na místní kapli. V Postřelmově bude nedělní mše svatá z tohoto důvodu v 11.00 hodin.
 BUDE SE UDĚLOVAT SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH TAKTO:
v Leštině ve středu 18. 10. v 18.00 hodin, v Postřelmově ve čtvrtek 19. 10. v 17.00 hodin,
v Lesnici v úterý 24. 10. v 17.00 hodin, v Chromči ve čtvrtek 26. 10. v 17.00 hodin, v Hrabišíně v pondělí 30. 10. v 16.30 hodin a v Sudkově v sobotu 4. 10. v 15.00 hodin.

Ohlášky

V sobotu 21. října přijmou svátost manželství v kostele Narození Panny Marie v Brníčku
Štefan Bandy a Anna Žváčková ze Zábřeha
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 8. října: Štíty 4.140; Horní Studénky 880; Cotkytle 215 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk





V sobotu 21. 10. bude hodová mše svatá slavena v Herolticích.
V neděli 22. 10. bude ve Štítech v 9 hod. bohoslužba pro děti a při ní sbírka na misie.
V sobotu 28. 10. bude v Cotkytli v 16 hod. mše svatá s nedělní platností.
V neděli 29. 10. budou v Crhově v 11 hod. při mši svaté slaveny hody.

Děkujeme rodičům biřmovanců za organizaci slavnosti udělování sv. biřmování, farníkům za úklid kostela a fary, za krásnou květinovou výzdobu kostela, zpěvákům scholy
Gaudium za profesionální doprovod liturgie mše svaté.
P. Jacek Brończyk

farnost zvole
Sbírka z neděle 8. října byla ve Zvoli 5.070 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
Obnova misií ve Zvoli, Jestřebí, Lukavici a Rájci
PROBĚHNE VE DNECH 25. 10. – 29. 10. 2017
PODĚKOVÁNÍ. Chci takto poděkovat všem, kteří se dle svých možností zapojili do
slavení devíti prvních pátků anebo devíti prvních sobot ve Zvoli s vědomím, že modlitba je zdrojem veškerého požehnání.
Zároveň děkuji také těm, kteří obětavě pomáhali a dále pomáhají při opravě fary, farního domu i při úklidu dvora a zpracování dřeva na topení.
P. František Eliáš
POUŤ KE SV. KLEMENTU MARIA HOFBAUEROVI
Milí poutníci, fotografie z pouti jsou ke zhlédnutí na webových stránkách zvolské farnosti www.farnostzvole.cz v záložce galerie fotek (http://farnostzvole.cz/galeriefotek/
pout-ke-sv-klementu-maria-hofbauerovi-viden-2017/). Pokud bude mít někdo zájem
o tištěné fotografie, pošlete číslo fotografie, počet, vaše jméno a telefonní číslo na e-mail:
jozyk.barton@seznam.cz. Objednávky posílejte do konce října. Díky Jitce a Františkovi
Deutschovým, otci Jiřímu Šindelářovi a bratru Damiánovi za provázení po stopách svatého Klementa ve Vídni.
Za poutníky Josef Bartoň, tel.: 725 796 359
HODY VE ZVOLI. Tuto neděli 15. října bude v 10.15 hod. 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 a příští neděli bude na
papežská misijní díla.
Příští neděli 22. října v 15.00 hod. budeme po delší odmlce slavit mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
P. František Eliáš
FARNOST MALETÍN
Tuto 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 8. října: Postřelmůvek 805; Zábřeh 10.826 + dary na zpovědnice 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
V Zábřeze je dnešní sbírka na NOVÉ ZPOVĚDNICE
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 22. 10. BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA
MISIE

charitativní služba církve v děkanátu
SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH
Již téměř tři roky vás na tomto místě zveme k setkání, popovídání, ke sdílení
zkušeností i k získávání rad. Nejinak tomu bude i v měsíci říjnu – sejdeme se
ve středu 25. 10. od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
Od letošního podzimu však pro vás chystáme mnohem více. Víme, jak je pro
vás mnohdy těžké najít si čas, zařídit si za sebe zastoupení a na setkání pečovatelů přijít. Proto v rámci nového projektu „Podpora pečujících osob v regionu ORP
Mohelnice a Zábřeh“ podpořeného z ESF OPZ, vám bude zdarma nabídnuta pomoc, poradenství i podpora odborníků, a to PŘÍMO VE VAŠICH DOMÁCNOSTECH či domácnostech osob, o které pečujete.
Nepřijdete ani o sdílení zkušeností s ostatními pečujícími – i nadále budou probíhat setkání pečovatelů, přibydou však i workshopy, krátkodobé stáže v různých sociálních zařízeních či možnost „setkávat se“ ve facebookové skupině.
Pokud potřebujete více informací, neváhejte se obrátit na koordinátorku projektu
Mgr. Ludmilu Ryšavou, tel: 736 509 449, mail: pecovatelska@charitazabreh.cz.
SHÁNÍME LEDNIČKU
Sháníme k využití na Charitě funkční ledničku. Pokud byste doma takovou měli a již ji nepotřebovali, dejte nám, prosím, vědět na tel: 736 509 434 – Tomáš Hampl. Děkujeme.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@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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