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11. 11. 2018
Ročník XXV. číslo 45

32. 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, dej nám sílu překonávat všechno, 
co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních 
i vnějších překážek svobodně sloužit. 
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 146  Duše má chval Hospodina
1: 1 Král 17,10-16    2: Žid 9,24-28    Ev. Mk 12,38-44 
Ordinárium: latinské č. 509   příště Olejníkovo č. 502 

„Tato chudá vdova dala 
víc než všichni ostatní, 
kteří dávali do pokladnice. 
Všichni totiž tam dali 
ze svého nadbytku, 
ona však dala 
ze svého nedostatku. 
Dala všechno, co měla, 
celé své živobytí.“

Mt 12,44
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 12. listopadu  Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Úterý 13. listopadu  Památka sv. Anežky České, panny 
Sobota 17. listopadu  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

DNES 11. LISTOPADU VE 13.30 SE ROZEZNÍ ZVONY. 
Dne 11. listopadu si celá Evropa připomíná konec první světové vál-
ky, resp. den, kdy v roce 1918 na všech frontách této války vstoupi-
lo v platnost příměří. Kostelní zvony budou znít jako připomínka 
konce první světové války a symbolické uctění památky padlých.

SVATOMARTINSKÝ KONCERT. Tradiční svatomartinský koncert se uskuteční tuto ne-
děli 11. 11. 2018 v 15.00 v kostele sv. Martina v Rohli.

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 14. listopa-
du. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. Radek Maláč

ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU bude v kostele sv. Bartoloměje v pátek 
16. listopadu po večerní mši svaté. 

V KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJÍ 
DECHOVKY 
Příznivci dechové a lidové hudby pravděpo-
dobně 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 kra-
je zahájí prvními tóny již v 10.00 hodin dechová 
hudba Rohelanka. V programu se dále představí 

dechová hudba Kdo Má Čas a Postřelmovská muzika. Jihomoravský region budou repre-
zentovat Veselané a festival vyvrcholí vystoupením dechové hudby Záhořané z Valašska. 
Slosovatelné vstupné činí 150 Kč. Vstupenky možno rezervovat na tel. 731 465 717. Tom-
bola a občerstvení zajištěny.

SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH zve na sobotu 24. listopadu do Katolického domu na sty-
lovou akci s názvem MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ. 
Housti budou kapely MEFISTO a TURDUS, tomboly, programu i občerstvení hojnost. 
Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, neb 130 Kč. Zahájení rázem osmé hodiny večerní, 
historické, neb stylové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, dámy, páni i kmáni, široká veřej-
nost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit. Více informací a rezervace vstupenek 
na www.stredoveky-ples.cz.

FARNÍ KNIHOVNA V ZÁBŘEZE
Výpůjční doba: pondělí od 9.00 do 9.30 hod; pátek od 16.30 do 17.30 hod.;
v neděli od 7.50 do 8.30 hod. 
KNIHY SI, PROSÍM, PŮJČUJTE POUZE V PŘÍTOMNOSTI KNIHOVNICE!
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V BARBORCE ZAZNÍ DUET VIOLY S VIOLONCELLEM
Koncert věhlasných smyčcových virtuózů nabídne cyklus Bravo 
v neděli 18. listopadu, kdy od 16 hodin vystoupí v kostele sv. Bar-
bory hudební kritikou oceňovaná violistka Kristina Fialová a re-
nomovaný violoncellista Petr Nouzovský. Kristina Fialová je jednou 
z nejtalentovanějších violistek mladé generace, odbornou kritikou 
oceňována především za dokonalou techniku a ohnivý temperament. 
Jako komorní hráčka spolupracuje s řadou výjimečných interpretů, 
koncertovala ve většině států Evropy, ale také v Africe, Asii a v Jižní i 
Severní Americe. Rovněž Petr Nouzovský, který se řadí mezi nejlepší evropské violonce-
llisty své generace, vystupuje na mnoha prestižních pódiích a jeho hra je hodnocena su-
perlativně zejména pro svou technickou noblesu. Na programu koncertu J. S. Bach, L. van 
Beethoven, A. Vivaldi, A. Dvořák a další.   PhDr. Zdeněk David
 

V úterý  20. listopadu 2018 v 18.00 hodin přijměte pozvání do Katolického domu v Zá-
březe na přednášku ThLic. Mgr. Jany A. Novákové, PhD. „PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV 
V ČESKOSLOVENSKU“.

Před bezmála stoletím nebyly na území Čech a Mo-
ravy prakticky žádné pravoslavné struktury. K  pra-
voslaví se hlásili pouze jednotlivci. Během pár měsí-
ců se objevilo několik subjektů navázaných hned na 
tři jurisdikce (Ruská pravoslavná církev v zahraničí, 
Srbská pravoslavná církev, Konstantinopolský patri-
archát). Vedle Rusů a dalších tradičně pravoslavných 
národností výrazně početnější skupinu tvořili místní 
obyvatelé dosavadního katolického vyznání. Ti větši-
nou následovali své duchovní, kteří po odmítnutí po-
žadavků reformního hnutí katolického duchovenstva 
Římem vstoupili do Církve československé (1920). 
Během překotného hledání nové orientace ji část du-
chovních a věřících opustila a přiklonila se k pravo-

slavnému směrování. Významnými postavami tohoto období byli např. biskup Gorazd 
(Matěj Pavlík), arcibiskup Savvatij (Antonín Jindřich Vrabec), biskup Sergij (Koroljov), ale 
také kněz z nedalekého Chudobína Josef Žídek. Zcela jiná byla situace po vzniku samo-
statného Československa na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Po skončení druhé svě-
tové války se pak všechny dosavadní pravoslavné směry spojují v Exarchát moskevského 
patriarchátu. V roce 1951 získala Pravoslavná církev v Československu autokefalitu; jejím 
metropolitou se stal dosavadní exarcha Jelevferij (Voroncov). 
 

ThLic. Mgr. Jana A. Nováková, PhD. vystudovala teologii na CMTF UP v Olomouci a v 
roce 2012 získala doktorát z teologie na Teologické fakultě Trnavské univerzity (Sloven-
sko). Odborně se zaměřuje především na dějinné a teologické aspekty východního křes-
ťanství ve střední a východní Evropě a na publikační činnost a eklesiologii Pravoslavné 
církve v českých zemích a na Slovensku ve 20. století. Od roku 2007 je výkonnou redaktor-
kou Parresia. Revue pro východní křesťanství. Působí jako nemocniční kaplan a poradce 
pro pozůstalé ve Fakultní nemocnici Olomouc.
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MISIE NA HAITI
„Pomáháme obyvatelům v jejich vlastní zemi, aby neměli důvod ji opouštět.“
 Od roku 2005 se objevuje na titulní straně Far-
ních informací satelitní misijní farnost na Haiti 
Baie de Henne. Tehdy naši farnost poprvé navští-
vil P. Roman Musil, tehdejší farář v Baie de Henne a 
náš děkanát si nad touto farností vzal patronát. 
 Od té doby se přihodilo mnoho věcí, ani P. Ro-
man Musil již v Baie de Henne není a koordinaci 
misií, které vzešly z původní pomoci farnosti Baie 
de Henne a rozšířily se na celou Haiti, převzala, je-
likož již bylo potřeba profesionálního nasazení od-
borníků, Arcidiecézní charita Olomouc.
 Z děkanátu Zábřeh ale pomoc na Haiti přichá-
zí stále, ať už finanční, či mnohdy zcela konkrétní. 
V těchto dnech se na příklad vrátil z Haiti náš far-
ník MUDr. Josef Marada, který tam byl vyslán olo-
mouckou charitou. 
 Na Haiti opět působí také skupina vrtařů studní, sdružených v českém rozvojovém 
projektu PRAGA-HAITI, kteří mají v Baie de Henne zatím velice provizorní základnu. 
Tam by mělo, na již zakoupeném farním pozemku, do budoucna vzniknout jejich chráně-
né středisko péče o hospodaření s vodou (udržování již vybudovaných studní, další vrty a 
následně hospodaření s vodou vůbec). 
 Tak se tato jedna z nejchudších obcí severního Haiti pomalu stává přínosem pro celé 
široké okolí, protože kde je voda, tam je zajištěna první podmínka existence živé přírody 
a rozvoje lidí tam žijících. Na již vybudovaných studnách denně závisí na 25.000 lidí. 
Protože jejich základna bude v Baie de Henne trvale, je jistě naší morální povinností, když 
se k této farnosti hlásíme, jim také pomáhat.
 PROTO SBÍRKU PŘÍŠTÍ NEDĚLE VĚNUJEME NA POMOC HAITI. 

P.S. Projekt Praga-Haiti je dílo komunitní. Za každou postavenou studnou na Haiti jsou 
stovky lidí, kteří se neváhali rozdělit, finančně přispět nebo investovat svůj čas pro lidi na 
druhé straně planety. Více na http://www.praga-haiti.cz

Papež František vyhlásil pro příští rok mimořádný misijní měsíc na říjen a žádá, aby se do 
celoroční přípravy zapojily všechny struktury církve.
Hlásání evangelia si máme vzít k srdci tak, abychom rostli v misijní
a evangelizační horlivosti, aby rostla láska církve k misiím, jejichž podstatou je vášeň pro 
Ježíše a jeho lid. 
(Z úvodního slova arcibiskupa Jana Graubnera k Liturgickému a pastoračnímu kalendáři 
2018-2019)

* * *
NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA

NA MĚSÍC LISTOPAD 2018
– abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází
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SETKÁNÍ „OSAMĚLÝCH VLKŮ“ ANEB VÍKEND PRO ROZVEDENÉ MUŽE 
Rozvedeným mužům jsme připravili možnost společně prožít víkend, ve kterém nabízíme: spo-
lečenství při mši svaté a modlitbě; prostor pro diskusi a sdílení, trochu společné práce v  lese 
pro relaxaci, ale i odpočinek a ticho a hlavně hledání cesty jak dál. Duchovně doprovází kněz P. 
František Eliáš. 
Víkend se uskuteční 23. – 25. listopadu 2018 ve Zvoli u Zábřehu (začínáme v pátek v 17.30 hod. 
mší sv. v kostele Neposkvrněného početí PannyMarie). Cena: 500 Kč na stravu a ubytování. Při-
hlášku na další informace najdete více na: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26. Víkend po-
řádáme ve spolupráci farnosti Zvole s Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého. Kon-
taktní osoba: Josef Záboj, 587 405 292, zaboj@arcibol.cz

BLAHOPŘÁNÍ. 
Paní Emilii Hrochové z  Postřelmůvka přejeme k  životnímu jubileu 
Boží požehnání, ochranu Panny Marie a pokoj a dobro do každého dne.

ČERVENOVODSKO            ČERVENOVODSKO

Sbírky na Charitu z neděle 4. listopadu: Jakubovice 1.425; Písařov 1.707; Domov dů-
chodců sv. Zdislavy 509; Červená Voda 4.683 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Vitalij Molokov

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z KLÁŠTERCE

Sbírky na Charitu z neděle 4. listopadu: Klášterec 2.000; Jedlí 2.500; Svébohov 4.300; Vy-
šehoří 1.130 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 28. října a 4. listopadu: Mohelnice 10.807 a 5.380; Úsov 1.990 a 1.906; 
Studená Loučka 315 a 1.584 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

PODZIMNÍ VÝSTAVA V OKÝNKU. Výrobky z drátků, keramiky, pedigu, dřeva i korálků při-
pravili uživatelé Denního stacionáře Okýnko v Mohelnici na svou tradiční Podzimní výstavu. 
Ta se uskuteční v pátek 16. listopadu 2018 od 10 do 15 hod. v prostorách stacionáře na Zámecké 
ulici č. 11. Při výrobě si uživatelé procvičují jemnou motoriku, učí se novým výtvarným techni-
kám a rozvíjí kreativitu. Nákupem nejen podpoříte další tvoření uživatelů, ale především si po-
řídíte originální dárek pro sebe nebo své blízké. 

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

*  V neděli 18.11. bude mimořádná sbírka na opravy varhan v Postřelmově a na kostel 
v Chromči.
*  O pouti v Dlouhomilově  se vybralo 2.585 Kč.
*  Sbírka na misie z 21. 10. byla: v Postřelmově 1.1807 Kč, v Chromči 6.700 Kč, v Sudko-
vě 1.410 Kč, v Lesnici 4.011 Kč, v Dlouhomilově 960 Kč.
*  Sbírka na Charitu z neděle 4. 11. byla: v Postřelmově 5.368 Kč, v Sudkově 830 Kč, 
v Lesnici 3.427 Kč a v  Dlouhomilově 500 Kč.
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. Vladimír Jahn 
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LOŠTICKO    LOŠTICKO    LOŠTICKO

Sbírky na Charitu z neděle 4. listopadu: Loštice 3.300; Moravičany 9.669 a v Bílé Lhotě 
1.897 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

PRODEJ KŘESŤANSKÉ LITERATURY. 
V neděli 11. listopadu si můžete zakoupit knihy pro dospělé i děti s duchovní a křesťan-
skou 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 pra-
covníci recepce Charity Zábřeh
 KONCERT HOUSLOVÉHO VIRTUOSA MISTRA VÁCLAVA HUDEČKA s ná-
zvem „Má vlast“ bude v úterý 13. 11. 2018 v 18.00 hod. v kostele sv. Prokopa v Lošticích.

 Nabízíme stolní kalendáře na rok 2019 s kreslenými vtipy. Zakoupit si je můžete v sa-
kristii. Cena 70 Kč. Koupí podpoříte výstavbu kostela v Brně - Lesné.

 Nezapomeňte si v sobotu 24. listopadu rezervovat čas na ZABÍJAČKU V MORAVI-
ČANECH. 

 OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ: středa až neděle 28. 11. až 2. 12. 2018.

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky na Charitu z neděle 4. listopadu: Štíty 1.670; Horní Studénky 1.500; Cotkyle 790 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

KONCERT HOUSLISTY VÁCLAVA HUDEČKA 
Ve středu 14. listopadu v 18 hod. předvede v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie své umění houslový virtuos Václav Hude-
ček 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 za-
jištěno místo k sezení. V den koncertu budou vstupenky pro-
dávány přímo v kostele již za cenu 100 Kč. 

 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. 
 Bohoslužby na Slavnost Ježíše Krista Krále v neděli 25. 11. budou:
 v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod. a v Cotkytli v 11 hod.

Na 1. neděli adventní 2. 12. 2018 budou v těchto farnostech po mši sv. v sakristii zapisová-
ny úmysly na celý rok 2019.                               P. Jacek Brończyk  
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FARNOST ZVOLE       FARNOST ZVOLE

Sbírka na Charitu z neděle 4. listopadu byla ve Zvoli 9.140 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 
Tuto neděli 11. 11. ve 14.30 hod.budeme slavit mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla v Pobu-
čí a příští neděli 18. 11. také 14.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v Maletíně. 

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA 
 

FARNÍ DŮM. V  letošním roce se 
nám podařilo postavit novou přístav-
bu v místě starého sociálního zázemí. 
Když nám bude počasí ještě chvilku 
přát, tak věřím, že dokážeme postavit 
i krov a přístavbu zastřešit. Než se pustíme do stav-
by nového sociálního zázemí, bude potřeba zateplit a 
nově pokrýt střechu staré budovy. To samozřejmě ne-
bude zadarmo. Tímto bych chtěl vás, kteří si myslíte, 
že děláme správnou věc, poprosit o finanční podporu. 
Váš dar můžete poslat na účet spolku číslo: 
3695833319/0800 nebo předat osobně.

V  případě potřeby můžeme samozřejmě vystavit potvrzení pro odpočet z  daně. 
Děkuji všem, kdo jste nám do této chvíle pomohli fyzicky na brigádách, jakýmkoliv da-
rem nebo modlitbou.
Ukládejme si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a 
nekradou. Matouš 6,20

Výroční členská schůze – zveme všechny členy a přátele spolku na výroční členskou 
schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v 17.00 hodin na faře ve Zvoli. 
Josef Bartoň (tel.: 725 796 359, mail: jozyk.barton@seznam.cz, web: zvolska4.cz)

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z TATENICE

Sbírky na Charitu z neděle 4. listopadu: Tatenice 3.030; Hoštejn 2.000; Lubník 2.360; 
Kosov 1.360 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

SETKÁNÍ PO BIŘMOVÁNÍ bude na faře v Tatenici v neděli 18. listopadu v 15.00 hod.   
  P. Jaroslav Přibyl 

Zveme všechny kluky a holky od 6. třídy na faru v Tatenici, kde proběhne malá du-
chovní obnova s otcem Jaroslavem.
Začneme v pátek 23. 11. 2018 společnou večeří (kolem 19.30). Ukončení bude 25. 11. 2018 
odpoledne (kolem 15.00 hod.).
S sebou si vezměte: spacák, přezůvky, teplé oblečení, Bibli, psací potřeby, hygienické po-
třeby, šátek, malý nožík. Cena pobytu je 200 Kč.
Přihlásit se můžete osobně, na telefonech 775 339 868, 777 203 415 nebo na e-mail jitka.
meda@seznam.cz - a to nejpozději do 20. 11. 2018. Na všechny se těší Jitka Veiglerová
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírka na Charitu z neděle 4. listopadu byla v Zábřeze 21.078, v Rovensku 1.255 Kč. 

DARY ZÁBŘEH: na potřeby kostela 1.000, na Radio Proglas 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ  SLUŽBA  CÍRKVE  V DĚKANÁTU
VÝSTAVA „TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA DVACETILETÁ“ 

O tom, jak se z „pokusného“ nultého ročníku, který 
probíhal právě v našem regionu, stala sbírka s nej-
lepším renomé v zemi, o tom, co všechno obnášela 
a obnáší její příprava, o tom, jaké zážitky si z kole-
dování přinášejí malí králové, o tom, jak se koled-
níci oblékají… a mnoho dalšího uvidíte na výsta-
vě, která bude zahájena v úterý 20. 11. v 17 hod. 
v Kině Retro. Na vernisáži vystoupí s tematickým 
pásmem žáci ZUŠ Zábřeh.

SOREHA - KLUB O PÁTÉ
Deprese, tiky a sebepoškozování v dětském věku od 0 do 15 let. Deprese v kojeneckém 
věku? Sebepoškozování u malých dětí? Říkáte si, jestli je to vůbec možné? Pokud vás to 
udivuje nebo zajímá, přijďte na další veřejnou přednášku do „Klubu o páté“. Setkání pro-
běhne v úterý 20. 11. 2018 od 15 do 17 hodin v prostorách Charity Zábřeh (Žižkova 15, 
Zábřeh). Přednášku povede odborník z oblasti psychiatrie Mgr. Petra Tošnerová, která má 
v tomto oboru dlouholeté zkušenosti a může vám díky tomu odpovědět na nejrůznější do-
tazy, případně i mimo dané téma. Na setkání s vámi se těší tým pracovníků služby Soreha 
– sociální rehabilitace Charity Zábřeh.

SENIOR TAXI V ZÁBŘEHU
Charita Zábřeh připravuje ke spuštění na začátku roku 2019 novou speciální přeprav-
ní službu pro seniory a handicapované. 
Nyní hledá a zaměstná vhodného řidiče nebo řidičku zřizovaného SENIOR TAXI. Před-
pokládáme 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, ko-
munikativnost, 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 neo-
mezuje. Zájemci se mohou hlásit u Jiřího Kargera, tel. 736 509 430, email: reditel@charita-
zabreh.cz, bližší podmínky jsou zveřejněny na webu www.charitazabreh.cz


