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25. 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
Žl 19 Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci
1: Nm 11,25-29
2: Jak 5,1-6
Ev. Mk 9,38-43.45.47-48
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

„Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím
vám: nepřijde o svou odměnu.“
Mk 9,41
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 1. října
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Úterý 2. října
Památka svatých andělů strážných
Čtvrtek 4. října
Památka sv. Františka z Assisi
NA KONCERTU VYSTOUPÍ PĚVECKÝ SBOR Z BRÉM
Na výjimečný zážitek se mohou těšit nejen příznivci duchovní hudby a
sborového zpěvu v pondělí 1. října, kdy od 19.00 hodin vystoupí v kostele
sv. Bartoloměje olomoucký smíšený pěvecký sbor Collegium vocale, který
se představí spolu s vynikajícím německým tělesem Bremer Kantorei St.
Stephani. Učitelský sbor z Brém patří se svou více než stodvacetipětiletou
historií k nejstarším sborům v Německu.
Oba sbory, čítající dohromady stovku zpěváků, si pro zábřežský koncert připravily atraktivní skladby českých i evropských mistrů duchovní hudby, ukázky z tvorby Františka
Xavera Brixiho nebo francouzských skladatelů Camilla Saint-Saëns a Charlese Gounoda.
Vstupné na akci je dobrovolné.
PhDr. Zdeněk David
EKUMENICKÉ SETKÁNÍ. V úterý 2. října v 18.30 hod. se sejdeme v kostele sv. Barbory,
abychom společně poděkovali za letošní úrodu.
P. Radek Maláč

Seminář ŽIVOT V DUCHU podle P. Ernesta Sieverse

Letošní seminář obnovy v Duchu Svatém začíná ve čtvrtek 4. 10. 2018 adorací po dětské mši v 18.45 hod. Zájemci se mohou přihlásit vyplněním přihlášky v kostele nebo na
e-mail paní Václavkové v.art@seznam.cz . V přihlášce prosím uveďte své jméno, adresu,
telefon a e-mail. Přihlašujte se prosím do pátku 28. 9. 2018.
		
Za přípravný tým Vlaďka Václavková a otec Radek Maláč

ZPOVÍDÁNÍ V ZÁBŘEZE

Ve středu 3. října bude v kostele sv. Bartoloměje od 8.00 do 18.00 hod. možnost přijetí svátosti smíření. Zpovídat budou:
08.00 – 10.00
P. Radek Maláč
10.00 – 12.00
P. Petr Souček
12.00 – 14.00
P. Vitalij Molokov
14.00 – 16.00
P. Jacek Brończyk
16.00 – 18.00
P. Bohuslav Směšný
O prvním pátku v říjnu 5. 10. 2018 bude možnost přijetí svátosti smíření v kostele sv. Bartoloměje tradičně od 15.00 hod.
Sobota 6. října je první sobotou v měsíci. Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 7 hod.
V pondělí 1. října od 17.00 proběhne v kině RETRO členská schůze KDU-ČSL, na kterou jsou zváni všichni zájemci o komunální politiku ve městě Zábřeze.
		
RNDr. František John
POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ DO PIVONÍNA bude v neděli 7. října. Mše
svatá v 10.30 hod.
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE:
2. října v 9.30 hod. – Katecheze Dobrého pastýře, beseda s Bc. Petrou
Kolčavovou
2. října v 15.30 hod. – ZÁVODY ODRÁŽEDEL, Wolkerovy sady, pro
děti od 2 do 8 let, cyklistická přilba povinná
9. října v 9.30 hod. – Jak dostat etické hodnoty k dětem do škol, beseda
s Ludmilou Pohankovou DiS
16. října v 9.30 hod. – Vadné držení těla u dětí - včasné rozpoznání a řešení, fyzioterapeutka Mgr. Veronika Papoušková
23. října v 9.30 hod. – Anorexie a bulimie - příčiny, následky, léčby, přednáší Mgr. Jana
Stejskalová
30. října v 9.30 hod. – Dětské emoce a pláč, přednáška Ing. et Mgr. Markéty Horákové
Zveme vás na jednodenní duchovní obnovu INSPIRACE PAPEŽE FRANTIŠKA PRO
RODINY s P. Janem Balíkem, která proběhne v Zábřeze v sobotu 13. 10. 2018.
Začneme v 9.00 mší svatou v kostele sv. Bartoloměje, další program bude probíhat na Devítce, předpokládané ukončení kolem 15.00 hod.
Přihlašujte se nejpozději do 8.10. na email: karla.hrochova@seznam.cz nebo na tel. 605
917 519. Při přihlášení si můžete objednat oběd: hovězí polévku a řízek s bramborovým
salátem za 110 Kč.
ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE V RÁJEČKU
Ve čtvrtek 20. září požehnal P. Bohuslav Směšný nově zrestaurovaný kříž před kaplí sv.
Cyrila a Metoděje v Ráječku. Kříž nechali z králického vápence v roce 1878 zhotovit manželé Rostomilí, péčí o něj se tzv. reversem zavázala obec Ráječek a ten se dnes vztahuje na
město Zábřeh. Dřík kříže zdobí reliéf Panny Marie Bolestné. O Crux, ave spes unica. Buď
zdráv, sv. Kříži, naše jediná naděje.
František John
SVATÁ ZEMĚ 2019
CA AWER TOUR s. r. o. připravuje ve spolupráci s farností Zvole a Velké Losiny na
jaro příštího roku poutě do Svaté země:
9. 3.–16. 3. 2019 (jarní prázdniny) – duchovní
doprovod P. Milan Palkovič a František Eliáš.
5. 4.–13. 4. 2019
– duchovní doprovod P. František Eliáš
V termínu 22. 1.–27. 1. 2019 opět připravujeme relaxační pobyt ve slovenských lázních
PODHÁJSKA.
S ohledem na včasné zabezpečení jednotlivých
poutních zájezdů, již nyní přijímáme závazné
přihlášky.
Více informací v kanceláři AWER TOUR s.r.o.,
Farní 1, Zábřeh nebo na info@awertour.cz
Za AWER TOUR s.r.o. Zábřeh,
Lenka Hamplová, 731 626 506
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KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY o vnímání a rozpoznání plodnosti začíná v Olomouci 11. 10. 2018 v 18 hod v sále kurie AO (Biskupské
nám. 2) Celkem 4 setkání (11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11.) První setkání nezavazuje k účasti na celém kurzu. Kurzovné je dobrovolné.
Více na www.lpp.cz
Srdečně zvou L+M Kolčavovi
LUKOSTŘELECKÝ KLUB - ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
Pro zájemce o lukostřelbu zahajujeme činnost pod hlavičkou Katolického domu v Zábřeze. Tato možnost se nabízí pro kohokoliv staršího deseti let.
Činnost klubu bude zahájena ve středu 3. 10. v 17.00 hod. Sejdeme se
ve foyer Katolického domu. (Kdo má luk, ať si ho přinese s sebou.)		
Těší se na vás Boleslav Kriegler a Lukáš Ryšavý
NABÍZÍME KLUKŮM Z CELÉHO DĚKANÁTU
P. Ján Jakubovič CM organizuje duchovní obnovu pro kluky od 16 do
22 let na faře v Moravičanech. Bude probíhat od 12. do 14. října 2018.
Začíná v pátek večer v 19.00 hod. a skončí v neděli ráno po mši svaté.
Příspěvek na ubytování a stravu je 200 Kč. Zájemci ať se hlásí na tel.
604 296 423.
GOODBYE LÉTO
Animátoři Zábřeh a Spolek Metoděj srdečně
zvou 20. října 2018 do Katolického domu v Zábřeze nejen všechny mladé na podzimní zábavu
Goodbye léto. Začínáme ve 20.00, vstup 40 Kč.
O hudbu se postará DJ Joseppi a jako host také
kapela ZN. Samozřejmostí je bar plný dobrého
jídla a pití. Po skončení akce možnost přespání po domluvě s pořadateli.
Za pořadatele Dominika Suchá
FLOORBALL QUINTA CUP. V sobotu 17. listopadu 2018 se uskuteční v tělocvičně
Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě již sedmý ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin Floorball Quinta Cup.
Do turnaje se může přihlásit každá katolická rodina, která měla či má v letošním roce minimálně tři děti na základní škole. Rodiče společně s dětmi vytvoří pětičlenné družstvo.
Pokud má rodina více dětí, může mít náhradníky. Pokud rodina
nemá sportovní vybavení, nevadí. K zapůjčení budou hole i brankářská maska. Pokud chcete prožít spoustu zábavy, setkat se s dalšími rodinami a také se osobně setkat a pohovořit s vícenásobným
mistrem světa v jízdě na vysokém kole Josefem Zimovčákem, můžete se až do 11. listopadu přihlásit u P. Jindřicha Peřiny na adrese
jindrich.perina@atlas.cz nebo na telefonu 604 980 955. Zápisné za
rodinu činí 350 Kč. Přijeďte do Uherského Brodu prožít se svými
dětmi něco netradičního. Těším se na setkání s vámi.
P. Jindřich Peřina
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DÍVČÍ ODDÍL ROZRAZIL A CHLAPECKÝ ODDÍL DRÁČATA
Junák - český skaut, středisko Skalička Zábřeh zve všechna děvčata a
kluky od šesti do dvanácti let mezi sebe:
Hraješ rád/a hry a nesnášíš nudu? Chceš mít kolem sebe spoustu kamarádů?
Jezdíš rád/a do přírody? Chceš se něco nového naučit?
Pak se právě ty můžeš stát součástí party dobrých kamarádů. Využij příležitosti se s námi po celý rok dobře bavit. Občas podnikneme
dobrodružnou výpravu a v létě pojedeme na tábor. Scházíme se pravidelně každý týden v pátek od 16 do 18 hodin v klubovně na zahradě za Katolickým domem v Zábřeze.
Bližší informace vám rádi sdělí:
vůdkyně oddílu Rozrazil - Marie Skrottová (tel. 608839745, maru.sk@seznam.cz) a vůdce
oddílu Dráčata - Lukáš Skrott (tel. 739245907, lukas.skrott@seznam.cz)
VÍKEND PRO BEZDĚTNÉ MANŽELE se uskuteční 12. - 14. 10. 2018 v Poutním domě
na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Přáli byste si miminko, ale již delší dobu se vám nedaří otěhotnět? Napadají vás různé otázky
ohledně vašeho budoucího života, když vlastně nevíte, jestli jednou budete mít vlastní děti?
Je tím ovlivněn také váš duchovní život? Možnost mluvit s někým, kdo opravdu „rozumí”,
přináší úlevu a hojí rány.
Lektorem bude Mgr. Tereza Musilová, psychoterapeutka ze společnosti FERTI, z. ú., která
pečuje o lidi, kteří trpí nedobrovolnou bezdětností. K duchovnímu rozhovoru bude dispozici P. Miloš Kolovratník. Cena víkendu je 2.800 Kč za víkend a manželský pár. Přihlašovat se můžete na emailu petra@probezdetne.cz.
Více informací na webu www.probezdetne.cz
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 sdílení, ale i ticho společnou práci v lese, ale i odpočinek; hledání cesty jak dál i putování; doprovázení knězem –
P. František Eliáš.
Víkend se uskuteční: 23.–25. listopadu 2018 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: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26.
Víkend pořádáme ve spolupráci s farností Zvole a s Centrem pro rodinu Arcibiskupství
olomouckého. Kontaktní osoba: Josef Záboj, 587 405 292, zaboj@arcibol.cz.
***
POZVÁNKA NA KONCERT DO DUBICKA. Farnost, KPH a obec Dubicko vás srdečně
zvou v neděli 30. září ve 14.30 hod. do kostela Povýšení svatého Kříže v Dubicku na koncert PERLY DUCHOVNÍ HUDBY.
Účinkují: Jana Stehr – soprán, Alfred Stehr – varhany. Vstupné je dobrovolné. L+M Kolčavovi
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Arcibiskupské lesy a statky Olomouc

Byl jsem osloven paterem Františkem Eliášem,
abych do zábřežských Farních informacích napsal
o Arcibiskupských lesích a statcích (Alsolu). Tuto
výzvu jsem s radostí přijal, protože si velmi dobře
uvědomuji, že Alsol je v očích věřících i laické veřejnosti pečlivě pozorován. Jsem si vědom, že nestačí
pouze správně lesnicky hospodařit, ale je zapotřebí
také o své činnosti informovat.
Mé jméno je Petr Skoček, narodil jsem se v Bystřici pod Hostýnem a do tohoto kraje mě přivedla práce. Vystudoval jsem střední lesnickou školu
v Hranicích a lesní inženýrství na Mendlově lesnické a zemědělské univerzitě. Po škole jsem v roce 1996
začal pracovat jako adjunkt u státních lesů a později působil jako revírník na revíru Hynčina. V roce 2014 jsem přijal nabídku práce polesného u Alsolu na polesí Mírov.
Arcibiskupské lesy a statky s.r.o. vznikly v roce 2013 jako firma, která bude spravovat
lesnický a zemědělský majetek Olomouckého arcibiskupství navrácený v rámci restitučního zákona z roku 2012. V současnosti se Alsol stará o 44 000 ha lesních pozemků v majetku Olomouckého arcibiskupství, přičemž vydávání majetku je prakticky ukončeno. Firma
je rozdělena na šest polesí; mezi jižní polesí patří Kroměříž, Chvalčov a Mírov, severní polesí jsou Domašov, Rejvíz a Vápenná a leží za hřebenem Jeseníků. Vzdálenost mezi nejjižnější a nejsevernější částí spravovaného lesa tak činí více než 150 km.
Arcibiskupské lesy ve vašem regionu spravují lesníci z polesí Mírov a starají se o 5 300
ha lesa. Přestože patříme k menším polesím, spravovaný majetek se nachází ve třech krajích – Olomouckém, Pardubickém a Jihomoravském. Polesí je tvořeno šesti lesnickými
úseky a sídla jednotlivých hájenství jsou ve Svitavách, Dzbelu u Konice, Mírově, Jestřebí,
Maletíně a Hynčině.
Při samotném lesnickém hospodaření bylo rozhodnuto, že se navrátíme ke klasické
správě majetku. To znamená, že na každém lesnickém úseku je hajný, který odpovídá za
veškerou pěstební a těžební činnost. Velikost hájenství je v průměru 850 ha. Hajný má na
starosti les od jeho vzniku, tedy výsadby malých stromků, až po pokácení a prodej dříví
ze stoletého lesa. Za touto jednoduchou větou se skrývá velké množství práce při ochraně
mladých kultur, prořezávkách, probírkách a organizaci veškerých prací v lese.
Pro všechny tyto práce je ovšem zapotřebí lidí. Práce v lese vykonávají živnostníci,
pro které se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky. Tím je především myšleno, že se jim
snažíme zajistit celoroční nabídku práce a poskytnout stabilitu a jistotu, která v lesnickém
oboru dlouhodobě chybí. Naše hospodaření se snažíme postavit na místních lidech, protože si myslíme, že je to ta správná cesta.
Práce v lese je specifická tím, že ji často nemůžeme dlouhodobě naplánovat. Jsou totiž
věci, které ovlivnit můžeme, a věci, se kterými se musíme vypořádat. K těm druhým patří především přírodní živly, které naše polesí v posledním roce sužují. Jen za první pololetí jsme na
polesí Mírov zpracovali větrnou kalamitu ve výši téměř 30 000 m3. Sotva jsme zpracovali dříví
vyvrácené větrem, přišlo nejsušší léto za posledních 30 let a začal nás trápit kůrovec.
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Podmínky pro rozvoj tohoto škůdce byly letos velmi příznivé, takže, jím poškozené
dříví budeme zpracovávat ještě do konce roku.
Jestli naše lesy něco opravdu potřebují, tak je to déšť. Dlouhodobý deficit vláhy je problém, s kterým se těžko vypořádávají všechny dřeviny. Obzvláště smrk, který je v našich
lesích zastoupen 70 %, je při nedostatku vláhy náchylný k napadení kůrovcem. V posledních dvou letech prakticky netěžíme smrk úmyslně, ale pouze z nahodilých těžeb způsobených kůrovcem a větrem.
Abychom našim následovníkům předali les, který bude více odolávat všem rizikům,
snažíme se při výsadbách vnášet co nejvíce druhů dřevin. Takže se v našich lesích potkáte
s mladými buky, lípami, javory nebo duby. Z jehličnanů sázíme jedli, borovici, douglasku,
modřín a kde jsou vhodné podmínky i smrk.
Nedílnou součástí správy lesního majetku je údržba a výstavba lesních cest. Mám velmi dobrý pocit, když každý rok dochází na polesí k opravám desítek kilometrů lesních
cest. Kromě toho každoročně probíhá generální oprava vybraných páteřních komunikací,
letos například lesní cesty „Jahodová“ z Dolního Bušínova na Jahodnici mezi Hynčinou a
Maletínem.
Výrobkem naší firmy je hotový sortiment dříví – kulatina, vláknina, palivové dříví.
Naším odběratelem jsou přímo zpracovatelé těchto sortimentů, nikoli obchodníci se dřívím. Dřevní surovinu dodáváme pilám a celulózkám, se kterými máme uzavřené smlouvy. Ačkoli se to může zdát jako samozřejmost, rozhodnutí ponechat si obchod se dřívím
ve vlastních rukách bylo velmi moudré a správné.
Za poslední tři roky musím často odpovídat na otázku, co mě vedlo k práci pro Alsol.
Dnes už nad tím nemusím přemýšlet a jednoduše odpovídám: smysluplnost mé práce. Ne
vždy se všechno podaří, ne vždy jsou vám všichni nakloněni, ale práce, kterou vykonávám,
mě prostě baví. Berte tento příspěvek jako prvotní seznámení s firmou Alsol, která spravuje největší soukromý lesnický majetek v České republice. Pokud se chcete dozvědět další
podrobnosti, doporučuji se podívat na www.alsol.cz. Věřím, že se na stránkách těchto novin nevidíme naposled.
Petr Skoček – polesný Mírov

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 23. září: Jakubovice 606; Písařov 409; Domov důchodců sv. Zdislavy 185;
Červená Voda – pouť 5.151 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Mimořádná sbírka na opravy kostela bude v neděli 7. 10. v Lesnici (minule 3.981 Kč)
a v Chromči na farní kostel (minule 2.610 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
Svatá zpověď před prvním pátkem a tichá adorace bude ve středu v Leštině od 16.30 hod,
ve čtvrtek v Chromči od 17.00 hodin, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
O první sobotě v říjnu 6. 10. bude Večeřadlo – mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny
Marie v Postřelmově v 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 23. září: Klášterec 1.200; Jedlí 1.300; Svébohov 1.800 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SVÉBOHOV je ve čtvrtek 4. října. Nejsvětější svátost
bude vystavena od 10.00 hod., mše svatá v 18.00 hod.
 V pátek 5. října – návštěva nemocných ve všech farnostech.
ZÁJEZD DO KUKSU V SOBOTU 6. října:
Odjezd autobusu ze Zábřeha - Valová v 8.00 hod., Růžové Údolí zastávka v 8.10 hod., Václavov rozcestí v 8.15 hod., Svébohov Jednota v 8.20 hod., Jedlí – rozcestí Drozdov v 8.30
hod. Platí se v autobusu 250 Kč/osoba.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 23. září: Mohelnice 4.288; Úsov 1.036; Studená Loučka 281 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček

Z Mohelnické farní kroniky - P. Stanislav Peroutka LP 1992 - pokračování
Oprava kaple sv. Anny se provede příští rok.
O vymalování kostela se nejvíce přičinili pan Ehrenberger z
Loštic, pan František Hroch a Jan Rýznar z Mohelnice. Pan Jan
Rýznar také zmodernizoval elektrický rozvod. Byly namontovány dřevěné přepážky s prosklením a dveřmi mezi hlavní loď a
kapli sv. Kříže. Do kaple sv. Kříže jsou dány dvoje elektrická akumulační kamna. Ve všední dny budou bohoslužby zde. V závěru roku se provádí oprava lavic hlavní lodi, prostor pod jejich podlahou je vyčištěn.
Nefungují varhany. Hlavní loď je osvětlena několika halogeny.
Účast na bohoslužbách
Více navštěvují nedělní mši svatou mladší lidé. Přesto, že již může každý svobodně vyznávat svou víru, není účast na bohoslužbách tak výrazně vyšší jak se očekávalo. Praví křesťané dokázali svou víru vyznávat i za totalitní moci.
30. května jsou přijímány do církve děvčata Petra a Lada.
Volby do federálního shromáždění se uskutečnily 5. června s tímto výsledkem v českých zemích: koalice občanskodemokratická strana – křesťanskodemokratická strana 33,43 %; koalice levý blok 14,48 %; Českosl. strana sociálně demokratická 6,8 %.
V českých zemích jsou výsledky dle očekávání zklamáním. Zisk pro křesťanskou stranu
KDU-ČSL je pouze 6,06%, do parlamentu se dostala.
Na Slovensku vítězí strany nacionálně orientované, soustřeďují se na státoprávní uspořádání. Strany se navzájem osočují, jednání vedou nakonec k ústavnímu rozdělení Československa na dva samostatné státy od 1. ledna 1993.
K prvnímu svatému přijímání, ke stolu Páně přistoupilo 21. června 12 dětí.
H. Bartoš
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 23. září na potřeby farnosti: Loštice 3.100; Moravičany 2.942 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
K nemocným se svatým přijímání přijdeme ve čtvrtek odpoledne
LOŠTICE
 Brigáda na pastorační místnosti je v úterý od 14.00 a v sobotu od 9.30 hod.
 Úklid a zdobení kostela je každý pátek od 7.00 hod. ranní.
 Od 13. října budou v Penzionu Třebůvky mše svaté každou sobotu v 9.00 hod.
MORAVIČANY
 Zveme na varhanní koncert „Perly duchovní hudby“ do kostela sv. Jiří v Moravičanech
tuto neděli 30. září v 17.00 hod. Účinkují Jana a Alfred Stehr. Vstupné dobrovolné. Více
informací na plakátcích.
 Příští neděli 7. října v 8.00 hod. zveme do Moravičan zvláště mládež a děti na mládežnickou mši svatou.
KNIHOVNIČKA SV. CYRILA A METODĚJE
V sobotu 22. září jsme slavnostně otevřeli Knihovničku Sv. Cyrila a Metoděje poblíž
kostela sv. Jiří v Moravičanech.
Nápad na zrealizování tohoto zajímavého projektu, se zrodil během
letních prázdnin na Farním stanování v Moravičanech. Chtěli jsme zapojit děti do něčeho nevšedního a přispět
něčím zajímavým k rozvoji naší obce.
Do akce jsme zapojili místní řemeslníky a umělce, značnou podporu jsme také získali od vedení obce a
místní farnosti, pod kterou působíme.
A protože se téma letošního prázdninového Farního stanování týkalo příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, pojmenovali jsme tuto veřejnou knihovničku právě po těchto významných slovanských patronech.
Knihovnu jsme symbolicky umístili na břeh řeky Třebůvky přímo pod lípu. Místo
jsme doplnili turistickým a poutnickým rozcestníkem s lavičkou, čímž vzniklo příjemné
odpočinkové místo pro místní i turisty.
V neposlední řadě se podařilo s dětmi a dětem vytvořit něco, co jim bude připomínat
letošní léto strávené v Moravičanech. Děkuji nejen všem účastníkům, ale také každému,
kdo přiložil ruku k tomuto dílu.
Tomáš Adamec
A jak taková veřejná knihovna funguje?
Kdokoliv a kdykoliv si zde může půjčovat a darovat knížky. Knihu si člověk může odnést
domů, nebo si ji přečíst přímo na lavičce u knihovny. Vrátit může třeba úplně jinou a tu,
která se mu líbí, si smí nechat.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 23. září: Tatenice 2.080; Hoštejn 2.050; Kosov 1.080; Lubník 1.180 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM V KRASÍKOVĚ prožijeme tuto neděli 30. září. 		
Mše svatá ve 14.30 hod.
 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 7. října od 15.30 hod.
 SETKÁNÍ CHLAPŮ začne na tatenické faře v neděli 7. října v 18.00 hod.

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 23. září byla ve Zvoli 3.360 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
Tuto neděli 30. září bude ve Zvoli sbírka na opravy.
P. František Eliáš
MALETÍN. Příští neděli 7. října v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTY
Ve čtvrtek 4. října v 10.00 hod. mše sv. v Domově důchodců
V sobotu 6. října v 8.00 hod. bude v kostele Mariánské večeřadlo
V sobotu 13. října bude v kostele pobožnost k Panně Marii Fatimské v 8.00 hod.
HORNÍ STUDÉNKY
Ve čtvrtek 4. října v 16.00 hod. bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
V sobotu 6. října v 7.30 hod. pobožnost k Panně Marii Fatimské
HODY OSLAVÍME
Ve Štítech při mši svaté 14. října v 9.00 hod. (sbírka na opravy)
V Cotkytli při mši svaté 14. října v 11.00 hod. (sbírka na opravy)
P. Jacek Brończyk
***
KLÍČEM KE ŠTĚSTÍ JE VDĚČNOST
Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Ef 5,20
Stojí za zamyšlení, do jaké míry má vděčnost v našem životě místo. Jak moc jsme zvyklí
děkovat Bohu i sobě navzájem. Možná máme pocit, že v životě máme pořád málo. Nebo
máme pocit, že to, co je každodenní součástí našeho života, není až zas tak dobré, jak by
mohlo být, nebo jak bychom si zasloužili. Netrávíme pak v myšlenkách a touhách „po něčem lepším“ až příliš mnoho času? Napadne nás někdy zamyslet se a s vděčností poděkovat za to, co považujeme za samozřejmost?
Náš život je neustálým sledem nejrůznějších událostí, které nás ovlivňují a formují. Ať už
se děje v našem životě cokoliv, pokusme se podívat na naši minulost i současnost s vděčností za to, že Bůh je vždy s námi, a že může vše obrátit v požehnání (Řím 8,28). I když
nám to možná teď připadá těžké, nedostatečné nebo, jak se říká, nefér, zkusme žít s důvěrou. Za pár let se možná ohlédneme a řekneme si, jak cenným darem pro nás právě tato
konkrétní životní situace byla a budeme za ni i vděční...
www.vira.cz
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Pastýřský list
ohledně závazků mší sv. mešních fundací
Drazí bratři a sestry,
naši předkové v dějinách často odkazovali farnostem a kostelům své majetky, které sloužily k obživě
kněží nebo údržbě kostelů (farní pole či lesy). V darovacích smlouvách bývaly dohodnuty závazky vůči
dárcům, nejčastěji pravidelné sloužení mší svatých
za duše zemřelých dárců. Povinnost slavení mší svatých za dárce trvala,
dokud měl obdarovaný z daru užitek.
Po zabrání majetku státem v roce 1948 církev neměla z tohoto majetku
žádný užitek. Proto nemusela plnit povinnosti plynoucí z darů. V restitucích se některé majetky vrátily, za některé byla proplacena finanční náhrada. Protože z nich má církev zase užitek, obnovila se i povinnost modlitby za zemřelé dárce. Protože ale dnes už není možné dohledat jednotlivé
smlouvy, obrátili se čeští a moravští biskupové na Svatý stolec s prosbou
o řešení.
Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele farnosti (v případě,
že spravuje více farností, pak se počítá jen jedna, včetně i nově založených
farností a také těch, které žádné majetky neměly) má povinnost během následujícího liturgického roku slavit deset mší svatých za zemřelé dárce.
Tím bude navždy povinnost splněna. Prosím věřící, aby se těchto mší svatých účastnili v hojné míře a společně se modlili za dárce, z jejichž darů mají
užitek i dnešní farnosti. Prosím dnešní dárce, kteří prosí o mše svaté za své
zemřelé, aby tentokrát upřednostnili plnění povinnosti společného slavení
mší svatých za tyto zesnulé dárce, nebo souhlasili s tím, že na jejich úmysly
budou mše svaté sloužené jinde.
Všem děkuji za přijetí výzvy a každému ze srdce žehnám
		
+ arcibiskup olomoucký
V Olomouci o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 2018
Nezapomínejte na svaté, kteří nás provázejí z nebe. Obracejte se k nim,
modlete se a neúnavně proste o jejich přímluvu, ke svatým včerejška
i dneška. Hledejte pomoc a radu lidí, o nichž víte, že jsou dobří, neboť jejich
tváře vyzařují radost a pokoj. Dovolte jim, aby vás provázeli, a takto se dál
ubírejte životem.
Papež František
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Sbírka z neděle 16. září byla v Zábřeze 11.689; Postřelmůvek z neděle 16. září 1.950 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
V sobotu 13. října v 10.00 hod. bude P. František Lízna sloužit v kostele Všech svatých
ve Vyšehorkách mši svatou za všechny dobrodince a dárce, kteří se podíleli na opravách
kaple v Řepové.
DARY: na kapli Neposkvrněného početí Panny Marie v Řepové 1.000 Kč.

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
BABÍ LÉTO S CHARITOU – PODĚKOVÁNÍ. Rádi bychom poděkovali 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 budou moci pečovatelky snadněji provádět hygienu na lůžku u ležících klientů
(pořízení nafukovacích van) a bude podpořena také Domácí hospicová péče. Věříme, že jste si z krásného odpoledne
odnesli mnoho hudebních a divadelních zážitků – z vystoupení Ráčků Roveňáčků, Slávka Janouška, The Addams Sisters i kapelny Vlny. Děkujeme
za pomoc a ochotu Janku Adamcovi – v dramaturgii, moderování a technickém zajištění
akce a Zábřežské kulturní/ kulturnímu domu za zapůjčení prostor a zařízení. Děkujeme
také mnoha ochotným lidem, kteří nám nezištně pomáhali při přípravě i samotné akci.
Opravdu si toho velice vážíme.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně vás zveme ve středu 10. října od 9.00 do 15.30
hodin k prohlídce zábřežských středisek Charity s doprovodným programem. Můžete si
nechat změřit tlak, vypočítat index BMI, vyzkoušet zdravotní pomůcky prohlédnout si
zázemí pro lidi bez přístřeší i třídírnu a zpracovnu vršků od PET lahví na Valové 9. Opět
připravujeme posezení u šálku kávy v Kavárně NADĚJNÁ (ve stanu před budovou na Valové 9), podzimní dýňovou polévku, drobné občerstvení, výrobky klientů i program. Do
svého zázemí zvou také uživatelé a pracovníci Denního stacionáře Domovinka (Leštinská
16) – k prohlídce i výtvarnému tvoření.
MATERIÁLNÍ SBÍRKA – PŘIPRAVUJEME. V termínu 19. – 20. října (pátek 8-18hod,
sobota: 8-12 hod.) proběhne tradiční materiální sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin a domácích
potřeb. Sběrným místem bude opět budova bývalého Obchodního domu Slunce, Žižkova 235/5 (pod Muzeem Zábřeh). V Mohelnici se bude materiál sbírat ve stejném termínu
přímo do dodávkového vozidla na nám. Svobody. Budete-li se chtít ke sbírce ve farnosti či
obci zapojit, nebo ji podpořit jinak, 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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