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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
Žl 33 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe
1: Iz 53,10-11
2: Žid 4,14-16
Ev. Mk 10,35-45
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Ale kdo by chtěl být mezi
vámi veliký,
ať je vaším služebníkem,
a kdo by chtěl být mezi
vámi první,
ať je otrokem všech.

Mk 10,44
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 22. října
sv. Jana Pavla II.
Středa 24. října
sv. Antonia Marie Klareta, biskupa
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.
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.
PAMÁTNÍKY OBĚTEM PRVNÍ A DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NA ZÁBŘEŽSKU. Téměř v každé obci na Zábřežsku jsou vybudovány památníky padlým hrdinům obou světových válek.
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.
ANIMÁTOŘI ZÁBŘEH
 Zvou všechny sportovní nadšence, začátečníky i zkušené
hráče na Florbalový turnaj o pohár sv. Martina, který se uskuteční 10. listopadu od 9 hodin v tělocvičně ZŠ Boženy Němcové v Zábřeze. Hraje se ve složení 3+1 (+náhradníci) ve dvou kategoriích – mladší (1. - 7.
třída ZŠ) a starší (8. třída ZŠ - VŠ). Je nutné přihlásit se do 7. listopadu na webu mladez-zabreh.webnode.cz. S sebou vlastní hole, brankářské vybavení, přezůvky a svačinu.
 Pro mládež ve věku 14 - 18 let pořádají zábřežští animátoři Víkend SPECIÁL, tentokrát na téma „Ulov si svůj zážitek!“, a to 16. - 18. listopadu na faře v Libině. Můžeš se těšit
na přednášku otce Michala Zahálky ze Šumperka, na hry, prostor pro modlitbu, dobré jídlo, film a taky na chvíle strávené s novými přáteli i starými známými. Neseď doma, chytni
příležitost za pačesy a přijeď taky! Více informací (a přihlašování) již brzy na FB a webu
mladez-zabreh.webnode.cz.
Za pořadatelský tým Dominika Suchá
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ŽEHNÁNÍ VLAJKY ČESKÉ REPUBLIKY
Stoleté výročí Československé republiky si město Zábřeh připomene o posledním říjnovém víkendu několika událostmi. V neděli 28. října v 8.30 bude při slavnostní bohoslužbě
v zábřežském farním kostele sv. Bartoloměje požehnána vlajka České republiky.
Do oslav se mohou aktivně zapojit také občané a svým dílem tak přispět k obnově našeho města a státu. Na sídlišti Severovýchod budou v den výročí vysázeny lípy. Výsadba se
uskuteční ve 14.00 hod. na prostranství před základní školou.
RNDr. František John
O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH ve čtvrtek 1. listopadu bude v Zábřeze mše svatá
slavena v 9.40 a v 17.30 hod.
O VZPOMÍNCE NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ v pátek 2. listopadu budou v Zábřeze slaveny mše svaté v 7.00 a v 18.00 hod.
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ V ZÁBŘEZE BUDOU:
pd pátku 2. listopadu do čtvrtku 8. listopadu: v sobotu a v neděli v 15.00 hod. a ve všední
dny v 16.15 hod. (MHD ve všední dny: linka 01 příjezd na zastávku „pod hřbitovem“
16.07, linka 02 příjezd 15.52 odjezd 18.07 a 17.48 hod.)
ZPOVÍDÁNÍ V ZÁBŘEZE.
Ve středu 31. října bude v kostele sv. Bartoloměje od 8.00 do 18.00 hod. možnost přijetí
svátosti smíření. Zpovídat budou:
08.00 – 10.00
P. Kristián Libant CM
10.00 – 12.00
P. Władysław Mach SDS
12.00 – 14.00
P. Vladimír Jahn
14.00 – 16.00
P. František Honíšek CM
16.00 – 18.00
P. František Lízna SI
O prvním pátku v listopadu 2. 11. 2018 bude možnost přijetí svátosti smíření v kostele sv.
Bartoloměje tradičně od 15.00 hod.
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.
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..
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SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
A VZPOMÍNKA NA VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří,
že tak, jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení navěky, tak také spravedliví po své smrti budou
žít navěky. Víra ve vzkříšení z mrtvých je podstatným prvkem
křesťanské víry už od jejích počátků.
Slavnost Všech svatých vychází z historické události zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu
všech olympských bohů) Panně Marii a všem svatým mučedníkům 13. května roku 609. Avšak na křesťanském Východě se
slavil společný svátek všech mučedníků již od 4. století. Od 8.
století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek
Všech svatých (nejen mučedníků), a to 1. listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů začínal v tento den nový
rok. Slavení svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě
se slaví pravidelně od 9. století. Jde o společnou slavnost lidí,
kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním
nebe „otevřel“. Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost.
Bible o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, otcův
dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani
nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (1Kor 2,9)
Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé,
kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi „očišťování“. Církev – s odvoláním na některé biblické texty – nazývá toto konečné očišťování
„očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé
je součástí každé mše. Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopad se začíná Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její veřejné slavení se objevuje po roce
998 ve francouzském benediktinském klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se památka
rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě. Od roku 1915, kdy v první
světové válce zahynulo veliké množství lidí, mohou kněží celebrovat toho dne tři mše.
V minulosti se v některých vsích na českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo
zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí lidé.
V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za mrtvé.
www.vira.cz
***
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočinou v pokoji.
Amen.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 14. října: Jakubovice 1.020; Písařov 858; Domov důchodců sv. Zdislavy
380; Červená Voda 3.136; Moravský Karlov 220; Šanov na zvon 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Svátost nemocných se bude společně udělovat při mši svaté:
v pondělí v Postřelmově v 17.00, ve středu v Lesnici v 17.00, ve čtvrtek v Chromči v 17.30
a v sobotu v Sudkově před mší sv. v 16.30 hodin.
Hody v Chromči. V neděli 28.10. slaví farníci v Chromči hody, mše sv. bude v 8.00, proto
v Postřelmově bude mše sv. v 11.00 hodin.
Dušičkové pobožnosti na hřbitově
V neděli 28.10. v Brníčku ve 14.30 a v Chromči v 15.30 hodin.
V neděli 4.11. v Postřelmově ve 14.30 a v Lesnici v 15.30 hodin.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 14. října: Mohelnice 4.863; Úsov 619; Studená Loučka 767 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

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 14. října: Klášterec 1.500; Jedlí 1.800; Svébohov 2.200 Kč..
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
KRUH PŘÁTEL HUDBY SVÉBOHOV uvádí tuto 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
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH V SOBOTU 3. LISTOPADU:
Svébohov 15.00 hod., Drozdov 16.00 hod., Jedlí 17.00 hod., Klášterec 18.00 hod.
Dne 4. 11. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově při mši svaté v 10.30
hod. SLAVNOSTNÍ INVESTITURA A USTAVENÍ ČESKÉ DELEGACE DYNASTICKÉHO ŘÁDU ORLA GRUZIE A NESEŠÍVANÉ TUNIKY NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE
KRISTA. Jde o královský dynastický řád, který uděluje hlava gruzínského královského
domu princ David Bagration. Smyslem řádu je podpora křesťanství a obnova monarchie
v Gruzii. Mezi členy řádu jsou přední panovníci a panovnice např. Její Královská výsost
Alžběta II., královna velké Británie a mnoho dalších. Řád v hodnosti rytíře obdrží šest postulantů a tím bude tento dynastický řád uveden v rámci České republiky.
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 14. října: Loštice 2.723; Moravičany 2.182; Bílá Lhota 1.105 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Srdečně zveme na posvěcení pamětní desky P. Novákovi a P. Olejníkovi, které se uskuteční v Moravičanech tuto neděli 21. října.
Pamětní desku posvětí Jeho excelence emeritní biskup Josef Hrdlička po mši svaté,
která začíná v 11.00 hod.
Poslední rozloučení se mší sv. za zemřelou Annu Lexmaulovou bude v pondělí 22. října ve
14.30 hod. v chrámu sv. Prokopa v Lošticích.
POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ bude v Moravičanech ve čtvrtek 1. listopadu po mši svaté,v Bíle Lhotě v neděli 4. listopadu po mši svaté a v Lošticích v neděli 4. listopadu ve 14.00
hod.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 14. října: Tatenice 2.010 + dary 2 x 500; Hoštejn 1.750; Kosov 640;
Lubník 940; 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:
Kosov v pondělí 22. října v 17.00 hod.,
Lubník ve středu 24. října v 18.30 hod.,
Hoštejn ve čtvrtek 25. října v 18.00 hod.,
Tatenice v pátek 26. října v 18.30 hod.
Od soboty 27. října budou bývat mše svaté na Koruně v 16.00 hod.
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ.
Tatenice – v sobotu 27. října v 18.00 hod. v hřbitovní kapli
Kosov – v neděli 28. října ve 14.00 hod.
Hoštejn – v neděli 28. října v 15.00 hod.
Lubník – v neděli 28. října v 16.00 hod.
CHLAPI se sejdou na tatenické faře v neděli 28. října v 18.00 hod.
Kurz symptotermální metody Ligy pár páru 9. 11. 2018
v KOSOVĚ
č. p. 10 – bývalá hospoda, začátek v 18.00 hod.
Zveme páry i jednotlivce. První setkání nezavazuje k účasti na celém
kurzu (4 setkání) a je zdarma. Bližší informace na www.lpp,cz.
L+M Kolčavovi
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FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 14. října byla ve Zvoli 3.710, v Pobučí 460 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

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 (tedy tuto 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 požehány.
Mše svatá začíná slavnostním průvodem v 15.00 hod., liturgii doprovází varhanář
a varhaník Petr Strakoš s přáteli.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14. října: Štíty 5.210; Cotkytle 2.102; Horní Studénky 5.900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY:
 V neděli 28. 10. při mši sv. v 10.30 hod. oslavíme v Crhově hody.
 Ve čtvrtek 1. listopadu o Slavnosti Všech svatých bude ve farním kostele mše svatá
v 18.00 hod.
 V pátek 2. 11. v 16 hod bude adorace, a možnost přijetí svátosti smíření. Mše sv.
v 17 hod., po ní pobožnost na štíteckém hřbitově.
 V sobotu 3. 11. v 8 hod. bude v kostele Mariánské večeřadlo.
V Crhově bude v sobotu 3. 11. v 16 hod. mše svatá, pak pobožnost na crhovském hřbitově.
 V neděli 4. 11. bude ve Štítech v 7.30 hod. mše svatá a při ní sbírka na Charitu
 Ve čtvrtek 8. 11. v 10 hod. bude mše sv. v Domově důchodců, ve farním kostele oslavíme Slavnost Všech svatých při mši sv. v 18 hod.
HORNÍ STUDÉNKY:
 Ve čtvrtek 1. 11. na Slavnost Všech svatých bude v 16 hod mše svatá, po ní pobožnost
na hřbitově.
 V sobotu 3. 11. v 7.30 hod. bude pobožnost k Panně Marii Fatimské.
 Hody v Horních Studénkách oslavíme při mši sv. v neděli 4. 11. v 11 hod. Při ní bude
sbírka na Charitu
COTKYTLE:
 V sobotu 27. 10. v 17 hod. bude mše sv. s nedělní platností.
 V neděli 4. 11. v 9 hod. bude při mši svaté sbírka na Charitu, po mši sv. pobožnost
na hřbitově.
P. Jacek Brończyk
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TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE.
Tato neděle 21. října je Světovým dnem misií. Ve všech katolických
farnostech světa se věřící modlí a přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebných
přes papežská misijní díla.
„Předávání víry, které je jádrem misijního poslání církve, se uskutečňuje „nakažlivostí“ lásky, v níž radost a nadšení jsou projevem toho,
že člověk ve svém životě nalezl nový smysl. Plnost šíření víry přitažlivostí vyžaduje srdce, která se lásce otevírají a nechají se jí zvětšovat,“
vzkazuje ve svém poselství k tomuto dni papež František.
Sbírka z neděle 14. října byla v Zábřeze 12.914; v Postřelmůvku 400 Kč.
DARY: na potřeby farnosti 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
CHARITATIVNÍ KONCERT PRO STANÍKA. Spolu s organizátorem,
folk-country kapelou MADALEN, vás srdečně zveme v neděli 4. listopadu do Katolického domu na koncert „VZPOMÍNKA“. Benefice – tentokrát
ve prospěch čtyřletého Staníka z Bludova, který se potýká s DiGeorgovým
syndromem – začíná v 17.00 hodin. Velmi vzácným hostem tohoto v pořadí již 22. koncertu, bude stálice folk-rock-jazz-folklór scény z Moravičan – kapela A.M.ÚLET. Přijměte pozvání, přijďte se svátečně naladit a současně pomoci!
Vstupné dobrovolné.
CHARITA ZÁBŘEH hledá, přijme a zaměstná spolupracovnici/spolupracovníka na pozici zdravotní sestra/zdravotní bratr terénní domácí zdravotní a hospicové péče. Obsahem
práce bude samostatné poskytování zdravotní péče v domácnostech pacientů, dle ordinace ošetřujícího lékaře, v obcích regionu Mohelnicka. Zaměstnání je možné na plný i na
zkrácený pracovní úvazek. Podrobné informace zájemci najdou na www.charitazabreh.cz
NABÍZÍME PROSTOR PRO ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ. Aktuálně se připravujeme na 6. ročník NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY. Uskuteční se v sobotu 10. listopadu 2018 od 8.00 do 18.00 hodin. Setkat se s námi v tento den (a také přispět nějakou
trvanlivou potravinou nebo hygienickými prostředky) můžete v zábřežských supermarketech BILLA a ALBERT. Aktuálně hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni nám buď
celý den, nebo půlden pomoci s vybíráním potravin a s informováním nakupujících. Výtěžek sbírky, vloni se jednalo o bezmála 2 tuny (převážně) potravin, pak průběžně rozdělujeme ve spolupráci s institucemi a organizacemi potřebným lidem v nouzi, kteří žijí na
území našeho děkanátu. Zájemci, kteří nám mohou a chtějí se sbírkou pomoci, se mohou
hlásit u vedoucího Dobrovolnického centra – Tomáš Orehek, 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
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