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31. 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 a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost,
abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho,
co nám brání v plnění tohoto našeho poslání,
ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Žl 18

Amen

Miluji tě, Hospodine, má sílo!

1: Dt 6,2-6

2: Žid 7,23-28

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

Slyš, Izraeli!
Hospodin, náš Bůh,
je jediný Pán.
Proto miluj Pána,
svého Boha,
celým svým srdcem,
celou svou duší,
celou svou myslí
a celou svou silou.

Mk 12,29-30
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Ev. Mk 12,28b-34

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pátek 9. listopadu
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Slavením tohoto výročí si připomínáme význam té nejstarší ze čtyř římských patriarchálních bazilik. Byla posvěcena v
první polovině IV. století, stala se sídlem papežů i dějištěm
pěti všeobecných církevních sněmů (1123, 1139, 1179, 1215
a 1512-1517). Podstatné je, že se stala matkou všech křesťanských chrámů.
Sobota 10. listopadu

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

V neděli 11. listopadu při mši svaté v 10.30 hod. oslaví svého patrona, sv. Martina v Lupěném.
Pouť ke sv. Martinovi bude také v kapli na Olšanských Horách v neděli 11. listopadu ve
14.00 hod.
V pátek 9. listopadu 2018 budeme v Katolickém domě
s dětmi od 15.00 do 18.00 hod. připravovat misijní koláč,
který budeme v neděli 11. listopadu prodávat v kostele po
ranních mších svatých. Do pečení se mohou zapojit i maminky doma a koláče nebo jiné upečené dobroty doručit
do Katolického domu v sobotu 10. listopadu v 9.00 hodin.
Zde budeme dopoledne připravovat balíčky. Výtěžek z prodeje zašleme na podporu misijního díla. Děti jsou zvány v pátek k pomoci při pečení a v sobotu při balení.
Anna Krňávková, katechetka, telefon 733 741 880
ANIMÁTOŘI ZÁBŘEH
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 také 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
VŠECHNY DĚTI VE VĚKU 6 AŽ 13 LET ZVEME NA SINAJ – víkendovou akci plnou
her, která se uskuteční ve dnech 16.-18. listopadu na faře v Sobotíně. Tentokrát nás čeká
dobrodružství prožité spolu s prorokem Danielem.
Přihlašování probíhá do 11. 11. na mladez-zabreh.webnode.cz, kde naleznete i bližší informace. Kontakt 731 637 794.
Štěpán Schiffer
Pokud si chcete zadat úmysly mší svatých na rok 2019, můžete tak učinit ve farní kanceláři.
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FARNOST ZÁBŘEH POŘÁDÁ 16. – 17. 11. 2018 DUCHOVNÍ OBNOVU
CHARISMATA – JAK JE POZNAT A ROZVÍJET
přednáší Pavla Petrášková
Křesťané dostávají od Boha dary Ducha Svatého a charismata. Tento seminář nám ukáže, jak je rozpoznávat nejen u sebe, ale i u druhých. Cílem je rozpoznaná charismata dát do služby společenství
a farnosti.
PROGRAM – PÁTEK: 17.30 mše svatá, 18.30 – 20.30 hod. úvodní
přednáška
SOBOTA: 8.00 mše svatá, 9.00 – 18.00 přednášky
Přihlášky do 11. 11. na e-mail: v.art@seznam.cz nebo na mob. 603 335 882.
Účastnický poplatek 50 Kč; oběd 75 Kč.
POZVÁNÍ Z HNÍZDA – LISTOPAD
* 6. 11. v 9.30 hod. – Raná péče SPRP – Komu, kde a proč nabízí své odborné služby?
Co je cílem jejich práce v rodinách? Přednáška s besedou. (Mgr. Tereza Smolková a Mgr.
Tereza Pořízková)
* 9. 11. v 17.00 hod. – „Lampioňák s broučky“. Setkáme se u „červeného“ kostela
pod Oborníkem, čaj na zahřátí pro děti i rodiče bude po průvodu u Hnízda
* 13. 11. v 9.30 hod. – Zužitkovat maximum, vyhodit minimum aneb o „ZERO WASTE“ na zábřežské Charitě. Beseda s Mgr. Tomášem Orehekem, DiS
* 20. 11. v 9.30 hod. – Jak pomoci dětem budovat zdravé sebevědomí? Přednáška, Mgr.
Zuzana Staroštíková
* 21. 11. od 16 do 17 hod. – Pohádky a písničky pro nejmenší aneb maňáskové divadélko v Hnízdě
* 27. 11. v 9.30 hod. – Advent v rodině aneb přijďte se inspirovat. Beseda s Mgr. Marií
Hojgrovou
* 28. 11. v 9.30 hod. i v 15.30 hod. – Tvoření adventních věnců v Hnízdě, s sebou korpus
věnce, svíčky
V KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJÍ DECHOVKY. Příznivci dechové a lidové hudby
pravděpodobně s netrpělivostí vyhlížejí 17. listopad. Již po jednadvacáté bude tento den
v Katolickém domě patřit festivalu dechovek. Akci pořádanou za podpory města Zábřeh
a Olomouckého kraje zahájí prvními tóny již v 10 hodin dechová hudba Rohelanka.
V programu se dále představí dechová hudba Kdo Má Čas a Postřelmovská muzika. Jihomoravský region budou reprezentovat Veselané a festival vyvrcholí vystoupením dechové
hudby Záhořané z Valašska. Slosovatelné vstupné činí 150 Kč. Vstupenky možno rezervovat na tel. 731 465 717. Tombola a občerstvení zajištěno.
Josef Klimek
PAVEL ŠPORCL V ŠUMPERKU. Koncert se uskuteční v pátek 7. prosince v 19.00 hod.
v Klášterním kostele v Šumperku. Vstupenky budou v předprodeji v Informačním centru
Šumperk od 1. listopadu. Pavla Šporcla bude doprovázet komorní smyčcový orchestr Praga Camerata. S nabídkou spolupráce byl osloven také dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk. Děti se na koncertě představí v samostatném vstupu, ale také ve společném programu s Pavlem Šporclem a orchestrem.“
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VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE.
Slavnost poděkování za to, že naši předkové pro nás vystavěli dům Boží. Je to poděkování
za Boží ochranu a za dary Ducha Svatého, které si tu vyprošujeme.
Farní kostel sv. Bartoloměje v Zábřeze byl posvěcen 10. listopadu roku 1754.

Z kroniky zábřežské farnosti – zapsal P. Stanislav Sedlák
Počátkem března roku 1750 byl kostel uzavřen. V kostelní účetní
knize z této doby čteme:
Když biskupská konsistoř se zřetelem na nebezpečí hrozící ve
zchátralém kostele sv. Bartoloměje udělila povolení jej opustiti
a odstěhovati se do hořejšího poschodí městské radnice se vším
zařízením, s čímž souhlasila i městská rada a mimo to postavena na rynku dřevěná věž, kam byly pověšeny zvony, bylo na
všechny tyto potřeby, nepočítajíc pomoc farníků robotou, jakož
i bez zřetele na vypůjčené dříví vydáno 110 zlatých rýnských.
Bohoslužby se zde konaly od 4. 3. 1750, za čež bylo placeno městu ročně 25 zlatých, poněvadž pozbyla tím sýpku a byt pro městského písaře.
Plán kostela vypracován knížecím architektem Martinellim. Roku 1751 dne 3. července
povolil stavbu patron Josef Václav Liechtenstein, s podmínkou, že stavba bude provedena
jednoduše, beze všech ozdob, jak označí stavitel Kraus z Krnova.
S povolením stavby zároveň nařízeno starý kostel zbořiti a stavbu kostela tak uspíšiti,
aby do tří let byla hotova alespoň z hlavních částí a v kostele se mohly konat bohoslužby.
Teprve v červenci 1751 začalo se s bořením kostela. Farníci se zavázali dáti každého dne
20 dělníků robotou po celou stavbu. Šlo to velmi rychle. Do začátku zimy byly již vyzděny
základy. Kostel postaven na témž místě, jako starý. Jest ve slohu barokním, 23 sáhů, to je
43,60 m dlouhý a 8 sáhů a 9 střevíců, to je 16,87 m široký.
Stavba pokračovala velmi rychle, takže skutečně ve třech letech byl kostel zhruba hotový.
Po čtyři léta se konaly bohoslužby na radnici, až konečně 10. listopadu 1754, zaznamenává farář, jsme poprvé vešli do nového kostela. Tesařské práce řídil mistr Antonín Leiter
z Uničova, kamenické František Schuh z Maletína, pokrývačské práce Bartoloměj Weiser z Rudy. František Bauer z Moravské Třebové dodal drátěné pletivo, sklenářské práce
provedl František Klittenbach ze Šumperka, stolařské Jan Partsch ze Zábřeha, zámečnické Antonín Weiss a Ignác Nehyba ze Zábřeha. Plán na věž vyhotovil inženýr Klement
z Krnova.
Olomoucký kardinál hrabě Julius Troyer oznámil, že v květnu 1756 bude se konati v Mohelnici generální visitace a při této příležitosti bude konsekrovati zábřežský nový kostel.
Proto bylo nařízeno od vrchnosti dne 24. 3. 1756, aby do té doby byl kostel vydlážděn
alespoň ze dvou třetin dlaždicemi ze svojanovského pískovce. Avšak kameník odpověděl,
že před květnem nemůže začíti s pracemi v lomu a proto nemůže dodati dlaždice do stanovené lhůty. Proto také nedošlo ke konsekraci kostela, a nebyla provedena dodnes. Kostel byl při zahájení bohoslužeb v něm toliko benediktován, buď farářem, nebo děkanem.
Zpráv o tom nemáme…
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VÁNOČNÍ BALÍČKY PRO UKRAJINSKÉ DĚTI:
Pro všechny lidi dobré vůle má naše Charita opět po
roce lákavou nabídku. Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc pořádáme jednorázovou akci
pro děti z ukrajinských dětských domovů a sociálně slabých rodin, která spočívá v jejich obdarování
osobním vánočním dárkem. Smyslem akce je alespoň na chvíli pomoci dětem zapomenout na jejich
těžký osud – život většinou bez rodiny, v nuzných
podmínkách – a zpříjemnit jim vánoční čas. Balíček má podobu klasického dárku. Kromě
určeného obsahu je popsán jmenovkou v azbuce, svátečně zabalen a pak společně s ostatními přepraven a distribuován do vybraných míst na Ukrajině. Budete-li se chtít zapojit do
této aktivity, je možné si to „své“ dítě dopředu „vybrat“ na webu http://darky.jsemvidet.eu.
Následně pak kontaktujte pracovníka Charity Zábřeh p. Martina Damborského (email:
personalni@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 477), který vám ochotně sdělí další potřebné
informace i postup. V loňském roce bylo takto podpořeno a svůj vánoční dárek dostalo
od nás, dárců ze Zábřežska a Mohelnicka, celkem 38 dětí.
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – PALONÍN: Zveme pečující na informační seminář,
na kterém získají mnoho rad v oblasti péče o blízkého, zajištění financí na péči i to, jaké
jiné služby lze využít. Nabízíme také podporu odborníků a především prostor a možnost
si popovídat. Sejdeme se ve středu 7. 11. 2018 od 16.30 hod. v zasedací místnosti obecního
úřadu. Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou až k vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 28. října: Loštice 2.916 + dary na pastorační místnost 5.000, 1.000 Kč
a 200 €; Moravičany 1.751 Kč.
Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
		
P. Kristián Libant CM
 Pobožnost za zemřelé bude dnes v neděli 4. 11. v Bílé Lhotě po mši svaté a v Lošticích
ve 14.00 hod.
 Nabízíme stolní kalendáře na rok 2019 s kreslenými vtipy. Zakoupit si je můžete v sakristii. Cena 70 Kč. Koupí podpoříte výstavbu kostela v Brně - Lesné.
 Nezapomeňte si v sobotu 24. listopadu rezervovat čas na ZABÍJAČKU V MORAVIČANECH.
 OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ: středa až neděle 28. 11. - 2. 12. 2018.
PRODEJ KŘESŤANSKÉ LITERATURY. V neděli 11. listopadu si můžete zakoupit knihy
pro dospělé i děti s duchovní a křesťanskou tematikou, devocionálie, kalendáře, vánoční
přání a další. Prodej se uskuteční na faře v Moravičanech od 9 hodin a na faře v Lošticích
pak od 10.30 hodin. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost potěšit své blízké kvalitní
literaturou.
Na setkání s vámi se těší pracovníci recepce Charity Zábřeh.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 28. října: Jakubovice 1.200; Janoušov 660; Písařov 1.600; Domov důchodců sv. Zdislavy 364; Červená Voda 2.592 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
Od začátku listopadu nebudou bývat pravidelné mše svaté v Moravském Karlově, Šanově
a v Mlýnickém Dvoře (případné slavení mše svaté bude oznámeno)

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 11. listopadu oslaví farníci z Kolšova svého patrona svatého Martina. Mše svatá
bude v kapli v 15.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky na opravy z neděle 28. října: Klášterec 3.600; Jedlí 3.200 + dar na opravy 1.000;
Svébohov na opravy 8.500 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
KONCERT PRAŽSKÉHO KYTAROVÉHO KVARTETA VE SVÉBOHOVĚ.
Kruh přátel hudby Svébohov za podpory Nadace Českého hudebního fondu uvádí v sobotu 10. listopadu v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Pražské kytarové kvarteto: Marek Velemínský, Matěj Freml, Václav Kučera, Patrick Vacík. Vstupné dobrovolné.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 28. října: Tatenice 2.050; Hoštejn 1.600; Kosov 560 + 3.000 dar na kapli;
Lubník 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
S přechodem na zimní čas se následovně mění začátky bohoslužeb: Lubník středa
16.30; Hoštejn čtvrtek 17.30; Tatenice pátek 18.00; Koruna sobota 16 hod.
Kurz symptotermální metody Ligy pár páru 9. 11. 2018 v KOSOVĚ
v bývalé hospodě č. p. 10, začátek v 18.00 hod.
Zveme páry i jednotlivce, první setkání nezavazuje k účasti na celém kurzu (4 setkání) a je
zdarma. Bližší informace www.lpp.cz.
L+M Kolčavovi
***
POZVÁNKA NA KONCERT. Tradiční svatomartinský koncert se uskuteční v neděli
11.11.2018 v 15.00 v kostele sv. Martina v Rohli. Účinkují: Jana Kurečková a Nela Skarková - zpěv, Veronika Střálková - housle, David Škařupa - trubka, Petr Strakoš - varhany.
Srdečně zve MUDr. A.Kutálek
***
NAPLÁNUJTE SI DOVOLENOU
Nabízíme pouť do La Sallete v termínu 4. – 11. srpna 2019. Poutníky budou doprovázet
P. František a Lev Eliášovi.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 28. října: Štíty 2.160; Horní Studénky 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jacek Brończyk

Štíty:
Oslavy 100. výročí vzniku Československa začaly již v pátek 26. října.
Od rána byly k nahlédnutí štítecké kroniky a program oslav začal slavnostním odhalením a žehnáním nově zrekonstruovaného památníku obětem první a druhé světové války.
Po úvodním slovu starosty Bc. Jiřího Vogela zazpíval pěvecký sbor Bendl z České Třebové státní hymnu, pak se ujal slova a žehnání památníku zábřežský děkan P. Radek Maláč.
Štítečtí skauti po celou dobu slavnostního aktu drželi u památníku čestnou stráž. Od 17.
hodiny vystoupily v kostele Nanebevzetí Panny Marie dva pěvecké sbory – již zmiňovaný
smíšený pěvecký sbor Bendl a mužský sbor Coro Il Rifugio z Itálie, který návštěvníkům
nabídl opravdu nevšední hudební zážitek.
KONCERT HOUSLISTY VÁCLAVA HUDEČKA
Ve středu 14. listopadu v 18 hod. předvede v kostele Nanebevzetí Panny Marie své umění
houslový virtuos Václav Hudeček za doprovodu cembalisty Martina Hrocha. Nenechte si
ujít tuto výjimečnou událost, a co nejdříve si zakupte vstupenky v TIC Štíty. V předprodeji
je získáte za cenu 80 Kč a máte zajištěno místo k sezení. V den koncertu budou vstupenky
prodávány již za cenu 100 Kč přímo v kostele.
Horní Studénky:
 V pondělí 5. listopadu od 13.-16. ho. bude ADORAČNÍ DEN FARNOSTI. Mše svatá
v 16.00.
 Ve čtvrtek 8. listopadu v 16.00 hod. bude mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu.
Bohoslužby pro děti budou v neděli 18. listopadu a při nich sbírka na opravy:
v Horních Studénkách v 7.30 hod, ve Štítech v 9 hod. a v Cotkytli v 11 hod.
		
P. Jacek Brończyk

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 28. října byla ve Zvoli 5.560 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

Páteční bohoslužby ve Zvoli budou bývat od 9. listopadu pravidelně v 17.30 hod. a po mši
svaté bude následovat adorace.
Z OPRAV FARY VE ZVOLI
Do farní budovy jsme již začali chodit po nových chodnících.
Nátěry fasády fary z pohledových stran jsou již hotové, kromě nedokončeného soklu a ten
by měl být hotov příští týden.
Stolařská firma také repasovala okna a dveře do zpovědnice ve farním kostele.
FARNOST MALETÍN
Tuto neděli 4. 11. budeme slavit mši svatou již ve 14.30 hod.
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TUTO NEDĚLI 4. 11. 2018 JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA
ARCIDIECÉZNÍ CHARITU
Sbírka z neděle 28. října byla v Zábřeze 12.813; Postřelmůvek 400 Kč.
DARY ZÁBŘEH: 1.000 Kč na farní kostel.
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.
PODĚKOVÁNÍ Z CHARITY
Domácí hospicová péče Charity Zábřeh byla podpořena finančním příspěvkem 50.000 Kč
z programu Paliativní péče Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na projekt „Vzdělávání pracovníků domácí hospicové péče“. Z projektu byl dofinancován kurz ELNEC, kurz
Ošetřovatelská péče o pacienta s umělou plicní ventilací v jeho vlastním sociálním prostředí a kurz Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů. Sestry využívají získané poznatky v praxi při ošetřování pacientů v jejich domácnostech. Přiznané
podpory si vážíme a mnohokráte za ni děkujeme!
SENIOR TAXI V ZÁBŘEHU
Charita Zábřeh připravuje na začátek roku 2019 novou speciální přepravní službu pro seniory a handicapované. Nyní hledá a zaměstná vhodného řidiče nebo řidičku zřizovaného
SENIOR TAXI. Předpokládáme práci v Zábřehu, na plný pracovní úvazek, ve všední dny
v rozsahu 7.00 -15.30 hodin. Požadujeme: zodpovědný přístup ke svěřenému vozidlu, zkušenosti v rámci dosavadní praxe v řízení osobního automobilu bez nehod, znalost města,
trestní bezúhonnost, komunikativnost, spolehlivost, vstřícnost. Náplní práce bude zajišťovat přepravu dle došlých objednávek, asistovat při nástupu či naložení zavazadla, přijímat
poplatky za uskutečněnou přepravu. Práce je vhodná i pro člověka s lehčím zdrav. postižením (OZZ, ČID), které jej ale v popsaných činnostech neomezuje. Zájemci se mohou
hlásit u Jiřího Kargera, tel. 736 509 430, email: reditel@charitazabreh.cz, bližší podmínky
jsou zveřejněny na webu www.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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