22. 10. 2017
Ročník XXIV., číslo 42
29. 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, 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 96

Vzdejte Hospodinu moc a slávu!

1: Iz 45,1.4-6
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: 1 Sol 1,1-5b
příště Břízovo č. 503

Ev. Mt 22,15-21

Dávejte tedy,
co je císařovo,
císaři,
a co je Boží,
Bohu.

Mt 22,21
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 23. října sv. Jana Kapistránského
Úterý 24. října sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Středa 25. října Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
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 se uskuteční tuto neděli 22. 10. 2017, začátek v 15 hod., v kostele
sv. Barbory v Zábřehu.
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 porodem nebo v některé jeho fázi.
Více informací o perinatálním hospicu je možné dozvědět se přímo na koncertě, kde promluví ředitelka a zakladatelka Alena Peremská
Pouť rodičů, kteří přišli o dítě před porodem nebo v některé jeho fázi bude na Hoře
Matky Boží v Králíkách v sobotu 9. prosince. Více na www.ditevsrdci.cz/calendar/
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO vás zve 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 hod. k Šubrtově
kapličce na modlitbu Cesta světla. Teplý čaj a perníček bude připraven.
Těší se Irena Švédová a Vladimíra Václavková.
AUTISMUS AUTENTICKY. Ve středu 25. října zve kino Retro na vernisáž neobvyklé
výstavy s názvem Autismus autenticky šumperské fotografky Andrei Nogové. Cílem výstavy je ukázat život autistických dětí, to, jací jsou, v čem jsou jiní a jaký je jejich pohled
na svět, který je často diametrálně odlišný od toho našeho. Vernisáž má začátek v 17 hodin, od 18.00 kino nabídne projekci vysoce hodnoceného dokumentu Normální autistický film z roku 2016. Dobrovolné vstupné poputuje ve prospěch neziskové organizace
Dětský klíč, poskytující služby, které směřují ke zlepšení péče o děti s poruchami autistického spektra.
PhDr. Zdeněk David
OBNOVUJEME SPOLČO PRO MLADÉ. Chybí Ti pravidelné setkávání
s věřícími vrstevníky, chtěl bys upevňovat svoji víru i přátelství ve společenství? Rozhodli jsme se obnovit mládežnické spolčo a budeme rádi, když
se přidáš k nám! Budeme se scházet jednou za čtrnáct dní po páteční mši
sv. na faře v Zábřeze. Spolčo jsme rozdělili na dvě věkové kategorie: Spolčo
pro 2. stupeň ZŠ – začínáme v pátek 3.11. Spolčo pro SŠ (+VŠ) – začínáme
v pátek 27. 10.
Více informací na nástěnce v kostele nebo na mladez-zabreh.webnod
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O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH ve středu 1. listopadu bude
v Zábřeze mše svatá slavena v 9.40 a v 17.30 hod. a v Hněvkově
v 16.30 hod.
O VZPOMÍNCE na všechny VĚRNé ZEMŘELé ve čtvrtek
2. listopadu budou v Zábřeze slaveny mše svaté v 9.40 a v 17.30
hod. Na Skaličce 8.00 hod, v Postřelmůvku v 15.00 hod. (po jejím
skončení pobožnost na hřbitově.)
Mše svatá s možností přijetí svátosti smíření bude v Ráječku ve
čtvrtek 9. listopadu v 8 hodin.
Pobožnosti na hřbitově:
v Zábřeze od čtvrtku 2. listopadu do středy 8. listopadu: v sobotu a v neděli v 15.00 hod. a ve všední dny v 16.15 hod. (MHD pod
hřbitovem příjezd 16.00, odjezd 17.16 hod.)
ROVENSKO: v sobotu 4. 11. mše svatá s nedělní platností v 16.30
hod., po ní pobožnost na hřbitově.
ZPOVĚDNÍ DEN
v pondělí 30. října 8.00 – 18.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Rozpis zpovědníků:
8.00 – 11.00 hod.
P. Ján Jakubovič CM
10.00 – 12.00 hod.
P. Władysław Mach SDS
12.00 – 14.00 hod.
P. Jacek Brończyk a P. Vladimír Jahn
14.00 – 16.00 hod.
P. Petr Souček
15.00 – 17.00 hod.
P. Radek Maláč
16.00 – 18.00 hod.
P. František Eliáš
17.00 – 18.00 hod.
P. Vitalij Molokov
Možnost přijetí svátosti smíření bude také 3. listopadu, o prvním pátku v měsíci od 15.00
do 18.00 hod.
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce
a nemít zalíbení v žádném hříchu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu
Páně a vyznání víry.
Ve dnech 25. října až 8. listopadu je možno získat po splnění obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, při návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme, třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Katolický týdeník č. 42
Na str. 8 si můžete přečíst komentář bývalé slovenské premiérky Ivety Radičové „Křesťan
a demokracie“ a na dvoustraně 4 a 5 jak být na mši prostřednictvím televize, rozhlasu a internetu, když nám nemoc nedovolí jít do kostela.
Perspektivy věnují celou stranu Pavlu Tigridovi, jedné z nejvýraznějších osobností českého protikomunistického exilu.
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BÝT ZNAMENÍM KRISTA
My věřící křesťané máme, ne-li denně, tak často v rukou
knihu evangelií – Písmo svaté, Bibli. Tam se píše, že si Kristus chtěl vytvořit do budoucna nositele svého slova, zvěstovatele svého evangelia – radostné zvěsti. Chtěl se svými přáteli
vytvořit království duchovního společenství se zaměřením na
věčný život.
Chtěl, aby jeho pokračovatelé byli také nositeli jeho osobnosti, aby byli jeho obrazem, jeho zpřítomněním zde na
zemi.
Ostatně tento cíl nastínil sám Bůh už při stvoření člověka: „Učiňme člověka k obrazu a podobenství svému!“ (1. Moj
1,27).
Ježíš, věčné Slovo, zpřítomněné skrze Pannu Marii v čase,
mluvil jasnými slovy: „Kdo vás slyší, mne slyší… Kdo vás přijímá, mne přijímá, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá… Co jste učinili jednomu z těchto maličkých, mně samému jste učinili.“
Být obrazem Ježíšovým je splnění nejvyššího přání samého Boha. Kořen Jesseův – Ježíš,
který povstal na znamení národům jako Mesiáš, je celým svým životem znamením Boha.
Co tedy znamená „následování Krista“? Původně mělo toto slovo zcela prostý smysl.
Znamenalo, že se lidé rozhodli nechat za sebou své povolání, své obchody, svůj dosavadní
každodenní život a místo toho jít za Ježíšem. Znamenalo tedy nové povolání – učedníka, jehož životní náplní je chodit s Mistrem, plně se svěřit jeho vedení. „Následování“ je něco vnějšího a zároveň něco zcela vnitřního. Skutečné putování Palestinou i nová orientace v životě,
která už nevidí nasměrování ve vydělávání na živobytí, nýbrž se svěřuje vůli druhého, takže
být s ním, s Kristem a být mu k dispozici se stane vlastní náplní bytí.
Nevolá-li Ježíš k následování nás, pak komu to vlastně říká? A můžeme o sobě říci: „Kdo
mě vidí, vidí Ježíše?“
Kéž bych dokázal Pane Ježíši odpovědět na tvoji otázku, kterou jsi dal svým učedníkům
„I vy chcete odejít?“ stejně jako Petr: „Pane, ke komu bychom šli, ty máš slova věčného života, a my jsme poznali a uvěřili, že ty jsi svatý Boží.“ (Jan 6,67-69)
Pane Ježíši, chceme jít za tebou a s tebou, být tvým znamením, tvou přítomností ve světě, který se tolik od tebe vzdaluje. Víme, že jsi stále s námi, i nyní v 21. století. Kráčíš jednou
jako oslavený a ctěný, jindy jako opovržený a křižovaný, jako vyhoštěný z rodin, ze škol, ze
společnosti – a jindy jako zmrtvýchvstalý a vítěz nad světem.
Pane, je dobré s Tebou být, žít s Tebou, zvláště když se v nás vzmáhají pochybnosti a beznaděj a na mysl se nám vkrádají myšlenky tvých prvních učedníků – co z toho máme, když
jsme všechno opustili a jdeme za tebou? Slyšíme tvou odpověď: „Každý, kdo opustí kvůli mně
dům, rodinu, ženu a děti, stokrát víc dostane a k tomu život věčný.“
V listu svatého Pavla Efezanům stojí hluboká věta: „Jako milované děti následujte Boží
příklad a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť“ (Ef
5,1). Následovat Krista znamená přijmout vnitřní podstatu kříže: radikální lásku, která se
tím vyjadřuje, a napodobovat tak samého Boha, který se vydává. Který se vzdal své slávy, aby
tu byl pro nás, který nechce vládnout světu mocí, ale láskou, a který v bezmoci kříže zjevuje
svou moc. Následovat Krista znamená stát se milujícím tak, jako miloval Bůh. Následování
Krista nakonec není nic jiného než zlidštění člověka do Božího lidství. P. Antonín Pospíšil
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FARNOST ZVOLE
Sbírka z neděle 15. října byla ve Zvoli 16.930 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
Tuto neděli je sbírka na misie, příští neděli bude ve farním kostele na bočním oltáři malá expozice z misií: např.
betlém ze Středoafrické republiky, kněžská štola od indiánů z Latinské Ameriky, předměty z Číny, Indie, Haiti.
Příští neděli 22. října v 15.00 hod. budeme po delší odmlce slavit mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
ZIMNÍ ČAS – ZMĚNY začátků BOHOSLUŽEB.
V Pobučí, Maletíně a Hynčině ve 14.30 hod.
Ve středu 1. listopadu o SLAVNOSTI VŠECH SVATÝch mše svatá v Jestřebí v 15.30 hod. a poté pobožnost na hřbitově v Jestřebí.
Ve Zvoli mše svatá v 17.30 hod.
Ve čtvrtek 2. listopadu o VZPOMÍNCE NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ mše svatá ve
Zvoli v 16.00 hod., a poté pobožnost na hřbitově ve Zvoli.

Obnova misií ve Zvoli, Jestřebí, LukavicI A Rájci
PROBĚHNE VE DNECH 25. 10. – 29. 10. 2017

ZVOLE
středa 25. 10. 2017: 17.25 zahájení u misijního kříže, mše svatá 17.30 hod.
čtvrtek 26. 10. 2017: 16.30 hod. příležitost ke sv. zpovědi; 17.30 hod. mše svatá.
pátek 27. 10. 2017: 16.30 hod. příležitost ke sv. zpovědi; 17.30 hod. mše svatá pro děti,
18.30 křížová cesta vesnicí.
sobota 28. 10. 2017: 7.00 hod. příležitost ke sv. zpovědi; 8.00 hod. mše svatá s pomazáním
nemocných; 16.30 hod. příležitost ke sv. zpovědi; 17.30 mše svatá s obnovou křestních slibů, 18.30 promítání filmu Bůh není mrtev (anglicky s českými titulky), 20.30 adorace na
způsob Taizé.
neděle 29. 10. 2017: 9.15 hod. příležitost ke sv. zpovědi; 10.15 hod. mše svatá na zakončení obnovy misií.
LUKAVICE – čtvrtek 26. 10. 2017: 7.30 hod. příležitost ke sv. zpovědi; 8.00 hod. mše svatá. Po mši svaté vysluhování pomazání nemocných pro nepohyblivé lidi v jejich domácnosti.
JESTŘEBÍ – pátek 27. 10. 2017: 7.30 hod. příležitost ke sv. zpovědi; 8.00 hod. mše svatá.
Po mši svaté vysluhování pomazání nemocných pro nepohyblivé lidi v jejich domácnosti.
RÁJEC – pátek 27. 10. 2017: 7.30 hod. příležitost ke sv. zpovědi; 8.00 hod. mše svatá.
Po mši svaté v Lukavici, Jestřebí a Rájci vysluhování pomazání nemocných pro nepohyblivé lidi v jejich domácnosti.
PODROBNÉ PROGRAMY VE VÝVĚSKÁCH KOSTELŮ A NA WEBOVÝCH STrÁNKÁCH FARNOSTI ZVOLE http://farnostzvole.cz
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 15. října: Moravský Karlov 113, Písařov 746; Jakubovice 1.321; Červená
Voda 2.966 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.
P. Petr Souček

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 15. října: Jedlí – na opravy 12.300; Klášterec 1.800; Svébohov – na opravy
6.700; Vyšehoří z neděle 8. října 1.010 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SVÉBOHOV
v Kruh přátel hudby Svébohov za podpory Nadace Českého hudebního fondu vás
tuto 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.
v 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.

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 15. října: Loštice 2.827; Moravičany 2.060 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.
ZLATÁ SVATBA. Děkovná mše u příležitosti zlaté svatby Aleny a Karla Hrubých bude
v sobotu 28. října v 11.00 hod. v Moravičanech.

KŘEST. V neděli 29. října při mši svaté přijmeme Jakuba Šťastného a Evu Míšovou
mezi čekatele křtu. Svátost křtu přijmou v Lošticích o Slavnosti Ježíše Krista Krále
26. listopadu.
POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ bude v Lošticích na hřbitově 29. října, poslední neděli před
Slavností všech svatých, ve 14.00 hod.
v Na jednodenní pouť do Wambeřic, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu se ještě
můžete přihlásit.
v Nabízíme stolní kalendáře na rok 2017. Cenou 60 Kč podpoříte výstavbu kostela
v Brně - Lesné.
P. Kristián Libant
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 15. října: Štíty 3.640; Horní Studénky 4.660; Cotkytle 340 Kč.
Děkujeme farníkům ve všech farnostech, kteří přispěli do sbírky na opravy.
		
P. Jacek Brończyk
 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.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A VZPOMÍNKA NA VĚRNÉ ZEMŘELÉ
 Ve středu 1. listopadu o Slavnosti Všech svatých bude v Horních Studénkách mše svatá v 16.00 hod., ve Štítech v 18.00 hod.
 Ve čtvrtek 2. listopadu o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé bude v 15.45 hod.
v Horních Studénkách pobožnost na hřbitově, ve Štítech mše svatá v 17.00 hod., pak
pobožnost na hřbitově
 V pátek 3. listopadu bude ve Štítech o prvním pátku v měsíci adorace a od 16.00 hod.
možnost přijetí svátosti smíření.
 V sobotu 4. listopadu bude ve Štítech od 8.00 hod. Mariánské večeřadlo, v Crhově mše
svatá v 16.00 hod., pak pobožnost na hřbitově.
P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 15. října: Lubník 1.050; Tatenice 1.350; Hoštejn 1.600; Kosov 500 + dar
2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře tuto Tatenici v neděli 22. října v 18 hod.
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH:  v sobotu 28.října v Tatenici v 18.00 hod., v neděli
29. října v Kosově ve 14.00, v Hoštejně v 15.00, v Lubníku v 16.00 hodin.
P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko

postřelmovsko

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude udělována takto:
v Lesnici v úterý 24. října v 17.00 hodin, v Chromči ve čtvrtek 26. října v 17.00 hodin,
v Hrabišíně v pondělí 30. října v 16.30 hodin, v Sudkově v sobotu 4.října v 15.00 hodin.
DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ budou:
v neděli 29. října v 14.30 hod. v Chromči a v Brníčku v 15.30 hod.
v neděli 5. listopadu v Postřelmově. v 14.30 a v Lesnici v 15.30 hodin.
BOHOSLUŽBY KE SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH budou:
v úterý 31. října v 18.00 hod. v Postřelmově, ve středu 1. listopadu v 16.30 hod. v Chromči a v Lesnici v 18.00 hod.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ:
ve čtvrtek 2. listopadu v 16.30 hod. v Leštině a v Postřelmově v 18.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
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Sbírky z neděle 15. října: Zábřeh na nové zpovědnice 27.928; Postřelmůvek 550 Kč
DARY: na chrám sv. Bartoloměje 1.500; na zpovědnice 6.600 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
TUTO NEDĚLI 22. 10. jE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
NA MISIE

charitativní služba církve v děkanátu
SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH
Ve středu 25. 10. 2017 vás od 16 hodin zveme k setkání, popovídání i sdílení
zkušeností. Sejdeme se v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
Pokud nemáte možnost přijít, ale přesto cítíte, že radu, pomoc a podporu
v jakékoliv oblasti potřebujete, obraťte se na nás v rámci nového projektu „Podpora pečujících osob v regionu ORP Mohelnice a Zábřeh“. Zdarma
vám budou k dispozici odborníci, získáte rady, které k péči o svého blízkého
i sebe potřebujete, budete moci navštívit a načerpat nové zkušenosti při stážích v různých
sociálních zařízeních, či „občerstvit“ se při společných setkáních s ostatními pečujícími.
Více informací podá koordinátorka projektu Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449, mail:
pecovatelska@charitazabreh.cz.
BENEFICE PRO VALINKU
Spolu s organizátorem folk-country kapelou MADALEN srdečně zveme tuto neděli 22.
října na koncert „VZPOMÍNKA“ do Katolického domu. Benefice – tentokrát ve prospěch
dvouleté Valinky z Tatenice, která se potýká se vzácnou vrozenou nemocí spinální svalovou atrofií (SMA) začíná v 17.00 hodin. Velmi vzácnými hosty tohoto v pořadí již 21. koncertu, bude pardubická folková skupina MARIEN.
Přijměte pozvání, přijďte se svátečně naladit a současně pomoci! Vstupné dobrovolné
...........................................................................................................................................................
SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“ ANEB VÍKEND PRO ROZVEDENÉ MUŽE
Rozvedeným mužům jsme připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém nabízíme společenství při mši svaté a modlitbě; prostor pro diskuse a sdíleni, ale i ticho; společnou práci v lese, ale i odpočinek; hledání cesty jak dál i putování; doprovázení knězem
P. Františkem Eliášem.
Víkend se uskuteční: 10. až 12. listopadu 2017 ve Zvoli u Zábřehu (začínáme v pátek
v 18.00 hod. mší sv. v kostele Neposkvrněného početí P. Marie). Cena: 500 Kč na stravu
a ubytování. Přihlášku na další informace najdete více na: www.rodinnyzivot.cz.
Víkend pořádáme ve spolupráci s farností Zvole a Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého. Kontaktní osoba: Josef Záboj, 587 405 292, zaboj@arcibol.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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