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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

Žl 90

Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali

1: Mdr 7,7-11
Ordinárium: latinské č. 509

2: Žid 4,12-13
příště Olejníkovo č. 502

Boží slovo je plné života a síly,
ostřejší než každý dvojsečný meč:
proniká až k rozdělení duše a ducha,
kloubů a morku a pronáší soud
i nad nejvnitřnějšími
lidskými myšlenkami a hnutími.
Žid 4,12
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Ev. Mk 10,17-30

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 15. října
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa 17. října
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek 18. října
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Setkání všech farních evangelizačních buněk bude už tuto neděli 14. října, tentokrát se sejdeme v 16 hod. přímo na Devítce. Všichni jsou srdečně zváni.
Karla Hrochová
V minulém čísle Farních informací jsme uveřejnili pozvánku na varhanní koncert Ondřeje Horňase, který se měl konat tuto neděli 14. října. Tento koncert se bohužel z organizačních důvodů neuskuteční. Další termín je v jednání.
Red.
V BARBORCE ZAZNÍ VOKÁLNÍ DUETY
Další koncert hudebního cyklu Bravo bude věnován zpěvu, tentokrát zejména vokálním duetům.
V kostele sv. Barbory se totiž tuto neděli 14. října v 16.00 hod.
představí komorní soubor ANSemble duettino, který tvoří
dvě operní pěvkyně mezinárodní úrovně a renomovaný klavírista Alexandr Starý.
Slavné písně a árie světového repertoáru přednesou Rakušanka Nicola Proksch, členka
státní opery v Berlíně a členka souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Simona Mrázová.
Obě zpěvačky mají za sebou řadu úspěšných koncertů a mezinárodních zkušeností, například Nicola Proksch se zúčastnila úspěšného turné v Japonsku, kde zpívala v Bizetově
Carmen. Za vstup návštěvníci zaplatí stokorunu, držitelé karty Bravo o třicet korun méně.
ZAPOJTE SE DO MISIJNÍ NEDĚLE
Příští neděli 21. října je MISIJNÍ NEDĚLE. Papežská misijní díla
pomáhají v různých zemích po celém světě. Abychom si to mohli lépe představit, zveme všechny děti, aby přišly na mši svatou o
Misijní neděli v převlečení za zástupce různých národností a kultur (za eskymáky, indiány, černoušky, Indy, kovboje...). Slavit budeme také Misijním jarmarkem, na kterém se budou nabízet různé výrobky nejen z nedělních dílniček.
Zároveň zveme rodiny, děti a všechny tvořivé lidi tuto neděli 14.
října, po mši svaté cca od 9.45 do 11.45 hod. do Hnízda „na dílničku“.
Pokud byste také chtěli podpořit jarmark svými výrobky, můžete
vyrábět i doma a výrobky donést až na Misijní neděli ráno, kdy je přidáme k ostatním. Zapojit se mohou všichni tvořivého ducha, všech věkových kategorií. Vyrábět můžete cokoli
(něco uplést, ušít, vyřezat) o čem si myslíte, že udělá druhým radost.
Za Misijní klubko Tomáš a Lucie Velzlovi
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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
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE připravuje na úterý 20. listopadu
v 18.00 hod. přednášku „Pravoslavná církev v Československu“
ThLic. Mgr. Jany A. Novákové, PhD.
GOODBYE LÉTO. Animátoři Zábřeh a Spolek Metoděj srdečně zvou nejen všechny mladé na podzimní zábavu Goodbye léto 20. října 2018 do Katolického domu v Zábřeze. Začínáme ve
20.00 hod., 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
Hnízdo vás srdečně zve na přednášku P. PhLic. Mgr. Lukáše Engelmanna SPECIFIKA MUŽSKÉ A ŽENSKÉ VÝCHOVY. Přednáška se uskuteční v úterý 23. října od 17.30 hod. v Katolickém
domě v Zábřeze.
Zdá se, že se v dnešní době prohlubuje určitá nedůvěra k tradičně
pojaté rodině, a tudíž dochází k mnoha „experimentům“, co se rodinného života týče... K tomu přibývají další jevy, např. lidé, kteří žijí
v dospělosti bez partnera doma s rodiči, od kterých se odmítají (ať
už vědomě či nevědomě) separovat...
V klasické rodině mají své místo muž a žena jako otec a matka. Přístup ženy a muže k výchově je jiný, ale žádný z nich nemůže nahradit toho druhého. Při přednášce se budeme
zabývat specifiky výchovy mužů a žen i extrémy, se kterými je možno se setkat.
SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“ ANEB VÍKEND PRO ROZVEDENÉ MUŽE. 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 s Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého. Kontaktní osoba: Josef Záboj, 587 405 292, zaboj@arcibol.cz
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PAMÁTNÍKY OBĚTEM PRVNÍ A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NA ZÁBŘEŽSKU. Téměř každý z nás má mezi svými předky někoho, kdo musel narukovat na bojiště světových válek a mnoho z nás má mezi předky někoho, kdo se již z fronty nevrátil domů. Téměř v každé obci na zábřežsku jsou vybudovány památníky, které nám tyto padlé hrdiny
připomínají.
Vlastivědný klub při Spolku Metoděj, jako svůj příspěvek ke 100. výročí vzniku Československé republiky, připravuje přednášku Jana Bendy, spoluautora stejnojmenné publikace
mapující tato pietní místa.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. října od 17 hodin v Katolickém domě.
Na setkání při akcích v Katolickém domě se těší Josef Klimek
SVATOJAKUBSKÁ CESTA ANEB JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA.
Cestopisná beseda s promítáním a komentářem Jana Votavy o 2900
km dlouhé pěší pouti ze Zálesí do Santiaga de Compostela.
Uskuteční se ve středu 31. října od 16.00 hod. v Městské knihovně
Zábřeh. Vstup zdarma.

Ohlášky
V sobotu 27. října přijmou v kostele sv. Barbory v Zábřeze svátost manželství
Vít Piskoř z Rychaltic a Marie Ryšavá ze Zábřeha
a

Jindřich Hošek ze Zábřeha a Kateřina Urbanová z Nemile
Blahopřejeme a přejeme Boží požehnání

KONKURZ NA PRINCEZNU. Kdo by si rád vyzkoušel divadelní prkna, má možnost přihlásit se na konkurz do pohádky „Prolhaná princezna“. Potřebovali bychom obsadit roli
princezny a prince. Vhodné pro mladé od 15 let.
Kontakt na režiséra Josefa Michalčíka: 604 799 619.

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH NABÍZÍ TYTO PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY:
Florbal pro děti a mládež
sobota 9.30 – 11.30 		 tělocvična ZŠ B. Němcové
Tomáš Kobza tel. 739 344 179
Stolní tenis – dospělí
středa 18.00 – 19.00		
Katolický dům Zábřeh
Stolní tenis – děti a mládež
středa 17.00 – 18.00		
Katolický dům Zábřeh
František Kubíček tel. 732 466 218
Cvičení ženy
pondělí 17.00 – 18.00		
Katolický dům Zábřeh
Laďka Rýznarová tel. 604 113 392
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BÍLÁ PASTELKA PO ROCE OPĚT V ULICÍCH
Téměř každý z nás si někdy na vlastní kůži zažil pocit nejistoty a strachu v situaci, kdy z nějakého důvodu neviděl. V České republice žije přibližně 100 000 lidí, kteří trpí zrakovým
postižením a kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně.
I ty nejobyčejnější činnosti všedního dne se bez zraku zvládají mnohem hůře a vyžadují kromě pevné vůle a velkého soustředění také zvládnutí speciálních dovedností.
Ve středu 17. října 2018 proběhne u příležitosti „Dne bílé
hole“ již 19. ročník celonárodní sbírky Bílá pastelka.
Uskuteční se na celém území ČR ve více než 200 městech. V našem regionu se do sbírky
zapojí 30 dvojic studentů a dobrovolníků, kteří budou nabízet bílou pastelku za symbolických 30 Kč. Kromě Šumperku a Zábřehu budou pastelku prodávat i v okolních obcích
jako je Libina, Rapotín, Petrov n/D, Sobotín, Velké Losiny, Loučná n/D, Hanušovice, Štíty,
Bludov a Postřelmov.
Výtěžek ze sbírky bude věnován na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké. Pomozte i vy. Kupte si bílou pastelku, symbol světa nevidomých, symbol vaší solidarity
a dobré vůle. Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme. Děkujeme všem, kteří se do sbírky
zapojí a všem, kteří se rozhodnou bílou pastelku zakoupit.
		
Za pořadatele Bezděková Soňa, DiS.

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 7. října: Jakubovice 1.013; Písařov 707; Domov důchodců sv. Zdislavy
506; Červená Voda 2.276; Moravský Karlov 420; Šanov na zvon 8.770 Kč. DARY na opravu hodin v Moravském Karlově 11.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
HODY V PÍSAŘOVĚ oslavíme 21. října. Mše svatá v 8.40 hod.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

O pouti v Postřelmově 23. 9. se vybralo 10.255 Kč.
V neděli 14. října bude mimořádná sbírka na opravy varhan v Postřelmově (minule
6.043 Kč) a na kostel v Chromči (minule 4.150 + dar 1.000 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
Ve středu 17. 10. bude v Leštině při mši svaté v 17.00 hodin udělována svátost pomazání
nemocných.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 7. října: Mohelnice 3.870; Úsov 1.025; Studená Loučka 712 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
V úterý 23. 10. ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 7. října: Klášterec 1.200; Jedlí 2.300; Svébohov 1.700; Vyšehoří 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
KRUH PŘÁTEL HUDBY SVÉBOHOV uvádí v neděli 21. října v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního domu pořad „TÓNY DŮVĚRNÉ BÁSNÍKA
FRANTIŠKA NOVOTNÉHO A PRAŽSKÉHO SMYČCOVÉHO DUA“.
Účinkují: Miloš Černý – housle, zpěv; Eva Šašinková – kontrabas, zpěv;
Dr. František Novotný – mluvené slovo. Koncert se uskuteční za přispění Nadace Českého hudebního fondu. Vstupné dobrovolné.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 7. října: Loštice 2.807; Moravičany 3.602 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

 Výuka náboženství začne v družině v Lošticích.
1. a 2. tř. v úterý 13.45 – 14.30 		
4. tř. ve středu 13.45 – 14.30 hod.
 Výuka náboženství v Bílé Lhotě bude v pondělí ve 12.00 hod.
Srdečně zveme na divadelní představení „Světlo z Arsu“.
Hraje mládež z farnosti Zašová.
Divadelní představení se uskuteční tuto neděli 14. 10. 2018
v kostele v Lošticích v 10.30 hod.
a v kostele v Moravičanech ve 14.00 hod.
Více informací na plakátech.
POUŤ DO ZLATÝCH HOR. V sobotu 20. 10. 2018 se uskuteční farní pouť k Panně Marii Pomocné (Maria Hilf) do Zlatých Hor. Předběžný program: v 8.00 odjezd; 10.30 křížová cesta (autobus vyjede až na horu); 11.30 přivítání a slovo místního správce, 12.30 mše;
15.00 odjezd, zastávka v Karlově Studánce; 17.00 Rýmařov – kaple v Lipkách (perla moravského baroka). Předpokládaný návrat do 19.00 hod. Cena za dopravu 250 Kč.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 7. října: Tatenice 1.330; Hoštejn 1.600; Kosov 820; Lubník 890; Koruna
350 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 21. října v 17.00 hod.
Společné udílení SVÁTOSTI NEMOCNÝCH při mši sv. bude:
V Kosově v pondělí 22. října v 17.00 hod., v Lubníku ve středu 24. října v 18.30 hod.,
v Hoštejně ve čtvrtek 25. října v 18.00 hod. a v Tatenici v pátek 26. října v 18.30 hod.
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FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 7. října byla ve Zvoli 4.850 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

HODY VE VLACHOVĚ. V sobotu 20. října u příležitosti vlachovských hodů, znovu vysvětí P. František Eliáš, farář ve Zvoli místní kapli sv. Floriána.
Mše svatá s požehnáním kaple bude slavena v 9.00 hod.
SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED „DUŠIČKAMI“
Ve středu 31. října bude ve Zvoli od 14.00 do 17.00 hod. (podle potřeby i déle) možnost
svátosti smíření s cizím zpovědníkem, leč vám dobře známým P. Alfrédem Volným.
FARNOST MALETÍN
O třetí říjnové neděli jsme v Maletíně obnovili historické, tzv. císařské hody. Při nich poděkujeme letos nejen za úrodu země, ale již
tradičně také zakončíme motoristickou sezonu a místním hasičům
bude požehnána jejich technika.
I vaše dopravní prostředky, pokud jste to nestihli na jaře, mohou
být požehnány.
Mše svatá začíná slavnostním průvodem v 15.00 hod., liturgii doprovází varhanář
a varhaník Petr Strakoš s přáteli.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 7. října: Štíty 1.770; Cotkytle 655 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jacek Brończyk

BLAHOPŘÁNÍ. V těchto dnech oslavil kostelník ve Štítech
pan Josef Purkert krásné životní jubileum.
Do dalších let mu přejeme všechno nejlepší, především Boží požehnání
a zdraví a děkujeme mu za jeho dlouhodobou službu v našem kostele.
P. Jacek Brończyk a štítečtí farníci
 V neděli 21. 10. při mši sv. ve farnostech Štíty a Horní Studénky bude bohoslužba pro
děti a také sbírka na misie.
V Cotkytli v sobotu 20. 10. v 17.00 hod. bude bohoslužba pro děti s nedělní platností a
sbírka na misie.
 Hody ve Zborově oslavíme v neděli 21. 10. při mši sv. v 11 hod.
 V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa bude ve Štítech 26. října:
- v 16 hod. žehnání památníku obětem 1. a 2. světové války, žehná P. Radek Maláč
- v 17 hod. v kostele ve Štítech koncert pěveckého sboru Bendl a Coro Il Rifugio z České Třebové, dále pokračuje v kulturním domě společenský večer a výstava štíteckých kronik.
 Pastorační a ekonomické rady se sejdou v Cotkytli v pondělí 15. 10. v 17 hod. (mše
sv. ve Strážné 15. 10. v 16.00 hod.), v Horních Studénkách ve čtvrtek 18. 10. v 16.45 hod.
(po mši).
P. Jacek Brończyk
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE.
Sbírka z neděle 7. října byla v Zábřeze 12.904; v Postřelmůvku 650; sbírky z Rovenska
20.000 Kč.
DARY: na ozvučení kostela 5.000, na likvidaci lepry 250, a na „Cestu 121“ 250 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
DARY NA LEPRU. Dne 7. října byla ze Zábřehu odeslána částka 3.200 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
KLUB PEČUJÍCÍCH
SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V MOHELNICI
Vám všem, kteří se staráte v domácnosti o svého blízkého a
cítíte, že sami potřebujete podporu a povzbuzení, nabízíme
již po páté setkání v „Klubu pečujících“. Uskuteční se ve středu 17. října od 16 hodin v budově Městského úřadu Mohelnice (jídelna v přízemí budovy). Na základě dlouhodobých
zkušeností, které máme s poskytováním našich služeb, víme,
že téměř polovina pečovatelů se cítí nepřipravena na náročné situace vzniklé při péči o blízkého člověka (onemocnění pečovatele, zhoršení zdravotního stavu pečovaného ap.). Předejít těmto obavám a pečující podpořit a povzbudit je také
cílem našeho setkání. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.
MATERIÁLNÍ SBÍRKA
V termínu 19. – 20. října (pátek 8–18 hod, sobota: 8–12 hod.) proběhne tradiční materiální sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin, pracovních oděvů, přikrývek, hraček 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.
DOBRÉ ZPRÁVY Z BARBORKY
Vánoce jsou sice ještě v nedohlednu, ale v naší prodejně pro vás máme už
nyní připraveno několik dárků. Kromě širšího výběru stávajícího zboží zde
najdete i novinky – nabízíme více knih v akční slevě (zejména z Karmelitánského nakladatelství) a jistě vás potěší i to, že od konce září už u nás můžete
platit i bezhotovostně – bankovní kartou! Na vaši návštěvu se každý všední
den od 7.00 do 16.30 hodin těší pracovnice recepce Charity Zábřeh.
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