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28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština
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.
Žl 98,1.2-3ab.3cd-4

Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.

1: 2 Král 5,14-1
Ordinárium: latinské č. 509

2: 2 Tim 2,8-13
příště Olejníkovo č. 502

Ev. Lk 17,11-19

A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“
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EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Lk 17,11-19
Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné
vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře,
smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli,
byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to
řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil
a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“
SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 15. října
památka sv. Terezie od Ježíše
Čtvrtek 17. října památka sv. Ignáce Antiochijského
Pátek 18. října
svátek sv. Lukáše, evangelisty
V pátek 18. října po večerní mši svaté budou přímluvné modlitby
MISIJNÍ MOST MODLITBY
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, delegát České biskupské
konference pro misie, apeluje na nezbytnost misií, které právě
naše země potřebuje, a proto navrhuje vytvoření celorepublikového dlouhodobého projektu – Misijního mostu modlitby.
Věřící jsou k této aktivitě zváni v pátek 18. 10. 2019 ve vhodný čas
– doporučujeme 18.00 hodinu.
Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, společenství i celé farnosti.
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky
nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných
míst světa. Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.
MISIJNÍ NEDĚLE S DĚTMI

Letos Misijní neděle vychází na 20.10. Již tradičně zveme všechny děti do obětního průvodu při dopolední mši svaté v 8.30 hod. Každý může přijít převlečen za zástupce nějakého
světadílu (eskymák, indián, černoušek, ind,
kovboj ...).
Sraz bude v kostele v 8.15 hod. u nástěnky
s lodičkami. Pokud se rozhodnete jít, budeme rádi, když nám dáte vědět, za jakou masku půjdete, aby se nám sešly všechny světadíly.
Děkujeme. Kontakt: 736 170 118.
Za Misijní klubko Tomáš a Lucie Velzlovi
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POUŤ DĚKANÁTU ZÁBŘEH A ŠUMPERK
ZA RODINY A NOVÁ KNĚŽSKÁ
A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ DO OLOMOUCE
SOBOTA 19. ŘÍJNA 2019

15.00 hod. růženec; 16.00 hod. adorace; 17.00 hod. mše svatá
VŠICHNI JSME JEDNOU SÍTÍ
Animátoři Zábřeh zvou mládež ve věku 13 - 18 let na Víkend SPECIÁL na téma „Všichni jsme jednou sítí“, který se uskuteční 18. - 20. října na faře v Písařově. Začínáme v pátek 18. 10. mší sv. v zábřežském
kostele sv. Bartoloměje v 17.30. Doprava Zábřeh - Písařov a Písařov
- Zábřeh bude zajištěna. Těšit se můžete na hry, výlet, film, ale samozřejmě i čas na modlitbu a poznávání nových přátel. Cena víkendu je
300 Kč. Je nutné se přihlásit, a to do úterý 15. 10. na webu mladez-zabreh.webnode.cz. Na
všechny se moc těšíme!
Za organizátory Dominika Suchá
PUTOVÁNÍ RELIKVIE SV. VINCENTA DE PAUL
PO ČR
Ve dnech 28. října až 14. listopadu 2019 se na Slovensku a
v České republice uskuteční „Putování relikvie sv. Vincenta de Paul“ .
Svatý Vincent z Pauly, též francouzsky Vincent de Paul (24.
dubna 1581 - 27. září 1660) byl francouzský kněz, zakladatel
kongregace lazaristů, Společnosti dcer křesťanské lásky - Vincentek, reformátor francouzské církve a jeden ze zakladatelů
moderní evropské charity a péče o chudé. Je patronem charity, vězňů, zajatců, bezdomovců a nemocnic.
ZÁBŘEH, kostel sv. Bartoloměje
Středa 30. 10. 2019 v 17.00 hod. přivítáme v kostele relikvii sv. Vincence.
PROGRAM:
17.30 – růženec se sv. Vincentem
18.00 – mše svatá, celebruje P. František Honíšek CM
19.00 – adorace se sv. Vincentem
20.00 – historický film o sv. Vincentovi (Devítka)
Čtvrtek 31. 10. 2019
8.00 – ranní chvály se sv. Vincentem; 8.30 – škola modlitby
10.00 – přednáška „Sv. Vincent de Paul – patron charity“
13.00 – mše svatá, celebruje P. Ján Jakubovič CM
14.00 – rozloučení s relikvií
Čtvrtek 31. 10. 2019 bude zpovědním dnem od 8.00 do 17.30 hod.
Zpovídají kněží děkanátu
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V BARBORCE ZAHRAJÍ ČTYŘI VIOLONCELLA
Na vystoupení violoncellového kvarteta Solitutticelli tvořeného předními hudebníky brněnské filharmonie a orchestru Městského divadla v Brně se mohou těšit návštěvníci koncertu konaného v neděli 20. října v kostele sv.
Barbory. Připraven je posluchačsky atraktivní program,
v němž zazní i známé skladby v netradičních úpravách
pro čtyři violoncella hrající ve složení Michal Greco, Alžběta Poukarová, Martina Klimešová a Rudolf Mrazík. Vstupné na koncert se začátkem v tradičních 16 hodin činí v předprodeji 100 Kč, držitelé karty Bravo zaplatí o 30 korun méně. Na místě vstupenka podraží
o 30 korun, děti budou mít opět vstup zdarma.
PhDr. Zdeněk David
MARY´S MEALS
Ve středu 9. října po skončení besedy s Mgr. Kristínou Třeškovou jsme předali pracovnici mezinárodního hnutí Mary’s Meals
35 baťůžků. Velmi děkujeme všem, kteří věnovali čas i peníze a
batůžek pro děti připravili.
Pokud jste do tohoto data nestihli batůžek připravit, nevadí,
můžete ho na faru přinést kdykoliv během roku.
redakce
VÁNOČNÍ BALÍČKY NA UKRAJINU
Rádi děláte dobré skutky? Chcete pomoci a nevíte jak? Jednu z možných
variant opět po roce nabízí naše zábřežská Charita. Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc pořádá jednorázovou akci – obdarování vánočním dárkem – pro děti z ukrajinských dětských domovů a sociálně
slabých rodin. Smyslem akce je alespoň na chvíli pomoci dětem zapomenout na jejich těžký osud – život většinou bez rodiny a zpříjemnit jim
vánoční období.
Balíček má podobu klasického vánočního dárku v hodnotě kolem 1.000 Kč – kromě určeného obsahu je popsán jmenovkou, vánočně zabalen a pak společně s ostatními přepraven a distribuován do dětských domovů a chudších rodin na Ukrajině. Budete-li se chtít
zapojit do této aktivity, děti je možné vybrat si na emailové adrese http://darky.jsemvidet.
eu, následně stačí kontaktovat pracovníka Charity Zábřeh – p. Martina Damborského,
email: personalni@charitazabreh.cz, telefon: 736 509 477, který vám ochotně sdělí další
potřebné informace.

SVATÁ ZEMĚ 2020 – se zajištěnou dopravou ze Zábřeha
CA AWER TOUR s. r. o. připravuje ve spolupráci s farností Zvole pouť do Svaté země v termínu 27. 3. – 4. 4. 2020 s duchovním doprovodem P. Františka Eliáše. Cena poutního zájezdu je

18.400 Kč.
Více informací v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh nebo na info@awertour.
cz. S ohledem na včasné organizační zabezpečení poutního zájezdu, již nyní přijímáme závazné přihlášky.
Za AWER TOUR s.r.o. Zábřeh, Jana Krmelová, 731 626 506
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DUBICKO
ŽEHNÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V BOHUSLAVICÍCH
Obec Bohuslavice a farnost Dubicko srdečně zvou na žehnání nově zrestaurované křížové cesty, které se bude konat 13. října v 16.00 hodin v kulturním domě v Bohuslavicích.
Restaurátorka paní Mgr. Dana Modráčková představí svou práci na obnově křížové cesty, biskup Mons. Antonín Basler křížovou cestu požehná. K prohlídce bude zpřístupněna
kaple sv. Petra a Pavla.
Srdečně zve bohuslavické zastupitelstvo a farníci
KONCERT. Srdečně Vás zveme v neděli 20. 10. 2019 v 15 hod do kostela Povýšení Svatého Kříže v DUBICKU na koncert Kolčavova kvarteta (Kristýna,
Kryštof, Dominik a František Kolčavovi), zpěv Hana Suchá.
Za farnost a KPH Dubicko L+M Kolčavovi

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 6. října: Loštice 3.378 Kč, při pohřbu Josefa Vinklera věnovali na kostel
3.500 Kč; Moravičany 5.718 Kč; Bílá Lhota 1.012 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
V neděli 20. října v 9.30 hod. vás všechny zveme do kostela sv. Prokopa v Lošticích na děkovnou mši svatou u příležitosti životních jubileí
P. Kristiána a P. Františka. Hlavní kazatel bude ThLic. Daniel Dian
z Bratislavy. Po mši vás zveme na malé občerstvení na faře v Prokopce.
PUTOVÁNÍ RELIKVIÍ SV. VINCENTA
21.- 28. 10. v 18.45 hod. Novéna ke sv. Vincentovi + čtení na pokračování z románu „Sv.
Vincent de Paul, misionář lásky“ (středa a pátek v kostele po mši, ostatní dny v „Prokopce“ na faře)
V úterý 29. 10. 2019 v 17.00 hod. přivítáme v kostele relikvii sv. Vincenta.
17.00 – přivítání relikvií v kostele
17.10 – ukončení novény k sv. Vincentovi
17.30 – růženec se sv. Vincentem
18.00 – mše sv. ke cti sv. Vincenta de Paul, celebruje Mons. Antonín Basler – pomocný
biskup olomoucký
19.00 – přednáška „Sv. Vincent – reformátor duchovního života P. Jaroslav Jaššo CM
– provinciální představený Misijní společnosti sv. Vincenta
Středa 30. 10. 2019
8.00 – ranní chvály a čtení ze sv. Vincenta; 8.30 – bdění u sv. Vincenta
11.00 – přednáška „Sv. Vincent de Paul – politik s otevřeným srdcem“
P. Augustín Slaninka CM – regionální představený Misijní společnosti
sv. Vincenta de Paul
13.30 – Historický velkofilm „Monsieur Vincent“ SK dabing (1947), pastorační
místnost – „Prokopka“;
15.00 – mše svatá ke cti sv. Vincenta, celebruje P. Augustín Slaninka CM;
16.15 – rozloučení z relikvií
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 6. října: Tatenice 2 390; Lubník 1.370; Hoštejn 2.000; Kosov 650 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNA MŠÍ SVATÝCH NA KORUNĚ
V sobotu 19. října mše svatá nebude a od 26. října bude bývat v 16.00 hod.
SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA V HOŠTEJNĚ.
Výročí 150 let od posvěcení kostela sv. Anny oslavíme tuto neděli 13. října při mši svaté v 10.30 hod. Celebrování mše svaté přislíbil Mons. Josef Hrdlička.

PONAUČENÍ O SLAVNOSTI POSVĚCENÍ KOSTELA

Slavnost tato jest na památku posvěcení prvního křesťanského chrámu a všech našich kostelů. „Dnes stalo se spasení domu tomuto“ (Lk. 19,19). Nám však stalo se spasení v domě Božím. Zde jsme byli pokřtěni, zde se zbavujeme hříchů, zde přijímáme při stolu Páně chléb andělů, zde živíme duše své slovem Božím, zde na oltáři Syn Boží se za nás každodenně obětuje.
Mějme proto v uctivosti chrámy své, dbejme o jejich ozdobu, rádi do nich choďme, v nich každé roztržitosti a nepobožnosti se chraňme... /z kancionálu Olomoucké arcidiecéze LP 1911/
První zmínka o farnosti v Hoštejně pochází z r. 1351, kdy bylo dle papežského rozhodnutí daného v Avignonu 12.
dubna 1351, převedeno 30 far a klášter
v Klášterci z diecéze olomoucké k nově
zřízenému biskupství litomyšlskému.
Mezi postoupenými farami se uvádí také
Altus Lapis (Hochstein).
Kostel sv. Kunhuty zřejmě stával pod
hradem, jak o tom dodnes svědčí název
„Kostelisko“.
Za bouří husitských hoštejnský kostel
nezanikl, protože v r. 1464 je ještě zmiňovaný, ale v r. 1633 již v Hoštejně kostel nebyl. V letech 1632–1785 byl Hoštejn
přifařen do Zábřeha a v rozmezí let 1785–
1892 do Dolní Hynčiny. V roce 1771 byla
v Hoštejně zahájena stavba kaple sv. Anny. Po přifaření Hoštejna do Dolní Hynčiny konal
v Hoštejně každou třetí neděli jeden z hynčinských kněží bohoslužbu. Tak tomu bylo až
do 11. srpna 1854, kdy byl v Hoštejně ustanoven prozatímní duchovní správce P. Alois
Kritzner. Kaple sv. Anny byla v roce 1815 přestavena na maličký kostelík, který ale brzy
farníkům nestačil a navíc začal i chátrat. Proto se v roce 1867 po všech překonaných
překážkách, a to i ze strany mnohých farníků, dal tehdejší prozatímní duchovni správce
P. Kritzner do stavby nynějšího kostela. V roce 1869 byl kostel dostavěný o hoštejnských
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hodech (druhá neděle říjnová) byl s velkou slávou za přítomnosti 13 kněží posvěcený.
Hlavním celebrantem a světitelem byl zábřežský děkan Jan Kašpar. Slavnost svěcení byla
popsána na pamětní listině, která se našla v roce 1931 v plechovém pouzdře ve věžové
báni. Bohužel byla vážně porušena rzí. I přesto však na ní bylo možné přečíst následující
tři úryvky: „Dne toho se mnoho z moždířů střílelo a obec hoštýnská dala dvě vědra piva
a mnoho chleba a tvarůžků na podělení a též se perníkové a rohlíky z věže házely pro obveselení mládeže“. „Tak tedy rozmilí potomci naši, kteří tento spis dostanete do rukou, pamatujte na nás a odporoučejte nás i všechny dobrodince našeho milého chrámu Páně do
milosrdenství Božího, aby nám nechal spatřiti světlo věčné“. A Vás, rozmilí potomci naši,
prosím, abyste tento váš kostel neopouštěli, ale abyste jej
drželi v pořádku a o jeho okrášlení se starali. Bůh dobrotivý…“.
Kněží působící v Hoštejně:

1398
1398
1632
1854
1884
1892
1905
1925
1926
1930
1930
1940
1946
1956
1957
1958
1971
1973
1974
1974
1976
1986
1990
1992
2003

Farář Nick (Mikuláš)
P. Jakub. Smilův hradní kaplan
Farář Zachariáš Sablovský. V Hoštejně nebyl kostel, a proto byl přifařený do Zábřeha
Prozatímní duchovní správce P. Alois Kritzner
Prozatímní duchovní správce P. Methoděj Šindel
Farář Methoděj Šindel. Po více jak 400 letech byl v Hoštejně opět farář
Farář František Holibka
Zástupce a později administrator P. Josef Ošťádal
Farář Ladislav Klepík. Po onemocnění byl zastupován:
– v roce 1929 nejdříve tatenickým kaplanem P. Rudolfem Weintritem a od podzimu
začali do Hoštejna dojíždět kněži ze Zabřeha.
Administrátor excurrendo P. Leo Wech kaplan ze Zabřeha
Farář Jan Churý
Administrátor excurrendo P. Rudolf Czerny
Farář Antonín Rosypal
Duchovní správu a nedělní bohoslužby vykonávají střídavě kněží ze Zábřeha
Farář Zdeněk Pirunčík
Farář Antonín Stiskal
Farář Milan Borovička
Farář Pavel Uhřík
P. Max Jarosch, kaplan ze Zábřeha
Farář František Petrik
Farář Josef Hrdlička
Farář Bedřich Jagoš
P. Bedřich Jagoš odchází do Zábřeha, ale správa farnosti Hoštejn mu zůstává
Administrátor excurrendo František Eliáš
Administrátor excurrendo Jaroslav Přibyl

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 6. října: Písařov 1.517; Jakubovice 1.006; Domov důchodců sv. Zdislavy
313; Červená Voda 2.302 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov
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FARNOST ZVOLE
Ve Zvoli v neděli 6. října byla sbírka na opravy ve výši 9.980 Kč; dar na opravy 1.500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Obnovené hody ve Vlachově budeme mít v sobotu 19. října, začátek mše svaté bude
v 9.30 hod.
Ve Zvoli bude hodová mše svatá následující neděli 20. října v 10.15 hod.
Při mši svaté o hodech poděkujeme Pánu, našemu Bohu i farníkům a farníci si navzájem,
za dílo, které se daří uskutečňovat. Mnozí farníci si rozdělili úkoly ve farnosti v různých
oblastech, které všechny nejsme schopni ani plně registrovat. Ať už je to pravidelný úklid
kostela, péče o liturgické potřeby, nátěr dveří chrámu, údržba zařízení.
Při této příležitosti chci poděkovat těm, kteří houževnatě pokračují na budování komunitního centra (farního domu), těm, kteří mají starost o obnovu báně a kříže na věži, těm,
kteří se starají o záchranu a obnovu hodnotné barokní sochy sv. Jana Nepomuckého před
kostelem, těm, kteří mají péči o dvůr, zahradu a prostranství před farou včetně květinové
výzdoby, těm, kteří se starají o internetové stránky farnosti Zvole. Děkuji také za vydařené
poutě, děkuji těm, kteří se za farnost modlí, obětují i finančně přispívají.
Společně poděkujeme za úrodu zemskou na polích, zahradách i zahrádkách.
Ještě nám chybí průběžná kronikářská práce obětavého farníka či farníků – kdo by mohl
a chtěl, přihlaste se.
P. František Eliáš

PODHÁJSKA 2020 v termínu 21. 1. – 26. 1. 2020
Farnost Zvole zve zájemce na relaxační pobyt do
termálních lázní PODHÁJSKA. Jako obvykle vyrazíme 21. až 26. ledna 2020.
Každý den bude zajištěna možnost účasti na mši
svaté. Plánujeme poutní výjezd do okolí. P. Milan
Palkovič nabídne tradiční ochutnávku mešních
vín s doprovodným slovem odborníka.
MgA. Martina Pavlíková program obohatí večerním čtením.
V ceně je započítáno: doprava, ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením, polopenze, permanentní vstupenka na termální koupaliště.
Cena pobytu je 7.500 Kč. (V ceně není zdravotní pojištění na Slovensko.)
Přihlášky na faře v Zábřeze u paní Lexmanové tel. 731 626 509.
PŘIPRAVUJEME: POUŤ NA LA SALETTE 2020
Odjezd ze Zábřeha v neděli 2. srpna v 16.00 hod. ze stanoviště Valová a návrat v sobotu 8. srpna večer. Zájemci, hlaste se u paní Lexmanové.
Na poutníky se těší P. František Eliáš
Dokumenty z báně kostela z roku 1864 najdete na stránkách farnosti
http://farnostzvole.cz/ v galerii fotek.
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FARNOST MALETÍN
ROZLOUČENÍ S MOTORISTICKOU SEZONOU
O třetí říjnové neděli 20. 10. v 15.00 hod. uvítáme v Maletíně v kostele sv.
Mikuláše motoristy a motorkáře, poděkujeme za letní motoristickou sezonu a vůbec za Boží požehnání v životě. Kdo děkuje, znovu přijímá.
Mši svatou doprovodí varhaník a varhanář Petr Strakoš s přáteli. Součástí
bohoslužby bude také hodové poděkování za úrodu.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 6. října: Klášterec 1.500; Svébohov 2.100; Jedlí 2.600 + dar na opravu
bočních oltářů 2.000; Vyšehoří 1.150 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
 Senioři ve Svébohově se sejdou ve čtvrtek 17. 10. v 19 hod. v klubovně OD.
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Slavnostní mše svatá ke 150. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie ve
Svébohově bude v neděli 20. října v 10.30 hod. Mši sv. celebruje Mons. Václav Vrba.
Odpoledne ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání.
Po skončení požehnání jste zváni na koncert Elišky Hrochové a Martiny Vlčkové a varhaníka Přemysla Kšici.

Svěcení kostela (kronika svébohovské farnosti 1869)
Dne 17. října 22tou neděli po sv. Duchu, ve slavnost posvěcení všech
chrámů Páně přišla konečně dávno a toužebně očekávaná slavnostní doba, kdy i nový chrám Páně ve Svébohově mohl církevně posvěcen býti. V celé osadě děly se k tomu přiměřené přípravy s nadšenou
myslí. O půl sedmé hodině byla poslední ranní mše sv. v dosavadním
oratoriu. Po 8mé hodině hrnuly se ji odevšad zástupy nábožného lidu
cizího. Důstojný pan děkan a světitel kostela Josef Mikulka, farář ze
Studýnek, přijel před devátou hodinou se slavnostním spřežením vítán jsa od četného vůkolního shromážděného duchovenstva, obecního představenstva, drůžiček mnohých, školních dětí a nesmírného počtu lidu, který se na
vzdor mrazivému počasí přečetně byl dostavil. Brzy počalo svěcení kostela podle církevního ritu. Po ukončeném svěcení šlo duchovenstvo s lidem v průvodě do starého oratorium,
kde důstojný pan děkan měl řeč, v níž vybízel Svébohovské občany, aby Bohu díky vzdali za
všecky duchovní útěchy a milosti, kterých na tomto místě se po tolik let účastnými stávali
a pak slavně odevzdal s poděkováním dosavadní kostýlek jeho majiteli Ignacovi Tomáškovi
k vlastnímu užívání opět s přiměřeným poučením. Nato se velebná svátost nesla v průvodě do nového posvěceného kostela, kde se opět kázání drželo. Kazatelem byl starší pan kaplan ze Zábřehu Josef Tauber. Lid radostí plesal a plakal a radost byla ještě zvýšena, když také
oznamoval, že i panující nejmilostivější císař pan František Josef na žádost obce pro kostel
Svébohovský uděliti ráčil podporu 200 zlatých r.c. První zpívanou mši svatou v novém kostele konal důstojný pan Jedelský farář František Dostál. Odpoledne o 3 hodině bylo slavné
Te Deum laudamus a požehnání.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 8. října: Mohelnice 4.180; Úsov 990; Studená Loučka 2.060 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
Více informací na www.farnostmohelnice.cz

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 20. 10. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule
5.140 Kč) a v Chromči (minule 3.350 a dary 4.000 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich
štědrost.
P. Vladimír Jahn
DĚKANÁTNÍ POUŤ. V sobotu 19. 10. jedeme do Olomouce na pouť, autobus bude přistaven v 13.25 hodin v Chromči u kostela, ve 13.30 v Postřelmově a dále pojede do Lesnice
a Leštiny. Proto nedělní mše sv. v Sudkově nebude.
Bude se udělovat svátost nemocných při mši sv.: v pondělí 14. 10. v 17.00 hod. v Postřelmově, ve středu 16. 10. v 17.00 hod. v Lesnici, v pondělí 21. 10. v 16.30 hod. v Hrabišíně,
ve středu 23. 10. v 17.00 hod. v Leštině, ve čtvrtek 24. 10. v 17.30 hod. v Chromči a v sobotu 2. 11. v 15.00 hod. v Sudkově.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 6. října: Štíty 2.070; Cotkytle 622; Horní Studénky nenahlášeno.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
HODY:
Štíty – v neděli 20. 10. hodová mše sv. 9 hod. s bohoslužbou pro děti
Cotkytle – v neděli 20. 10. hodová mše sv. v 11 hod. s bohoslužbou pro děti
Horní Studénky – v neděli 3. 11. hodová mše sv. v 7.30 hod. bohoslužba pro děti 20. 10.
v 7.30 hod.
Crhov – v neděli 10. 11. hodová mše sv. v 11 hod.
(v Cotkytli v sobotu 9. 11. bude mše sv. v 16 hod. s nedělní platností)
K vyhlášenému Světovému dni misií v neděli 20. října a k mimořádnému misijnímu měsíci říjnu:
Ve Štítech – od čtvrtku 10. října se modlíme devět dní novénu, desátek růžence světla, „který hlásal Boží království a vyzýval k pokání“ (každý si může přidat např. dobrý skutek, další modlitbu, návštěvu kostela ve všední dny středa, pátek).
 V pátek 18. října v 17.30 hod. na Misijní večer modliteb začne
modlitba růžence světla s připravenými úmysly k jednotlivým desátkům členkami společenství Modlitby matek.
 V neděli 20. října na Světový den misií budou prosby a obětní
průvod zaměřeny k misijnímu dni.
 V Horních Studénkách v pátek 18. října na Misijní večer modliteb bude:
v 16.00 hod. misijní růženec.
P. Jacek Brończyk
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PŘI ROZHOVORU S BENEDIKTEM XVI. NABÍRÁM SIL

K reflexi nad tradicí přiměl papeže dotaz na
jeho vztahy s Benediktem XVI. František
ocitoval slova Gustava Mahlera: “Tradice je
zárukou budoucnosti, nikoli strážcem popela.” Papež František vztáhl tato slova na
Benedikta XVI. Ujistil také o jasnosti jeho
mysli.
„Pokaždé, když za ním přijdu na návštěvu,
vnímám ho takto. A vezmu ho za ruku a nechám ho mluvit. Mluví málo, mluví zvolna,
ale se stejnou hloubkou jako vždycky. Benediktovým problémem jsou totiž kolena, nikoliv hlava! Je velmi duchapřítomný, a když ho slyším mluvit, cítím, že mne to posiluje, cítím ´mízu´ kořenů, která se do mne vlévá a pomáhá
mi pokračovat vpřed. Cítím tradici Církve, která není muzejním exponátem. Tradice je jako
kořeny, které ti dávají mízu k růstu. Ty se však nestaneš podoben kořenům. Nikoli, budeš
růst, strom poroste, přineseš plody a semena se stanou kořeny pro druhé. Tradice církve je v
neustálém pohybu. V rozhovoru, který jsem poskytl ´Osservatore´ se objevuje jedna pasáž
spojená se skladatelem Gustavem Mahlerem. Když přišla řeč na tradice, říkával: ´Tradice je
garancí budoucnosti a nikoli strážcem popela´. Není muzeem. Tradice nestřeží popel, nostalgii integralistů vracet se k popelu, nikoliv! Tradice jsou kořeny, které dovolují stromu růst,
kvést a přinášet plody. A chtěl bych zopakovat úryvek z textu argentinského básníka, kterého velmi rád cituji: ´Všechno, co na stromu rozkvétá, má původ v tom, co má pod zemí.´“
Velkou pozornost věnoval papež tématu Evropské unie. V odpovědi na dotaz německého novináře František upozornil na potřeby změn v Evropské unii. Potřebujeme se vrátit
k idejím otců zakladatelů, zdůraznil papež.
„Evropa musí vést vzájemný rozhovor. Evropa nemůže konstatovat: ´Jsme spojení, řekneme
v Bruselu, ať si teď poradí sami, pokračování je na vás!´ Nikoli. Všichni jsme zodpovědní za
Evropskou unii! Střídavé předsednictví Evropské unie není kurtoazním gestem, jako bychom
tančili menuet – jednou jsi na řadě ty, jednou já. Vůbec ne. Je to symbol zodpovědnosti, kterou každá jednotlivá země nese vzhledem k Evropě. Pokud si Evropa nebude dobře hledět výzev budoucnosti, uschne. Dovolil jsem si ve Štrasburku říci, že cítím, jak Evropa přestává být
´Matkou Evropou´ a stává se ´babičkou Evropou´. Zestárla. Přišla o touhu po společné práci.
Možná si někdo ve skrytu klade otázku, zda nenadešel konec tohoto sedmdesátiletého dobrodružství. Je zapotřebí vrátit se k duchu otců zakladatelů, znovu se ho chopit! Evropa potřebuje sebe samu, být sama sebou, potřebuje svou identitu a jednotu a tak, za pomoci mnoha nástrojů nabízených dobrou politikou, překonat rozdělení a hranice. V Evropě vnímáme
hranice a to není dobré. Ani kulturní hranice nejsou dobré. Je sice pravda, že každá země má
svou vlastní kulturu a musí ji střežit, avšak v mnohostranném duchu. Globalizace je tam, kde
jsou respektovány kultury všech, avšak všechny v jednotě. Ať se však Evropa, prosím vás, nenechá přemoci pesimismem a ideologiemi! Evropa totiž v této chvíli není napadána kanóny
nebo bombami, nýbrž ideologiemi. Jsou to ideologie, které nemají evropský původ, přicházejí
z venku nebo vznikají v evropských skupinkách, které nejsou velké!“
(Zdroj: Vatican News, 4. 6. 2019)
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Sbírky z neděle 6. října 2019: Zábřeh 13.019; Rovensko 717 Kč. Dary Zábřeh - Mary’s
Meals 2.697 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
MATERIÁLNÍ SBÍRKA
V termínu 18. – 19. října (pátek, sobota: 9-17 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
vedoucí Dobrovolnického centra DobroDruh Evu Pecháčkovou, tel: 736 529 295, email:
dobrovolnik@charitazabreh.cz.
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO
PEČOVATELE V ZÁBŘEZE A V MOHELNICI
Zveme vás ve středu 16. 10. od 16.00 hodin do sídla pečovatelské služby (Zábřeh, Valová 290/9) a ve stejnou dobu také do
budovy Městského úřadu Mohelnice (jídelna v přízemí budovy) na setkání pečujících, kde si můžete s lidmi, kteří se stejně jako vy starají o svého blízkého, popovídat, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit,
povzbudit i načerpat síly. Dopřejte si pro sebe tento čas. Více informací vám podá Mgr.
Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Přestože tři králové vyrazí na
koledu až za pár měsíců, hledáme již nyní do týmu na zkrácený
úvazek pomocníka/pomocnici
s darem komunikativnosti, kreativity a týmovosti na přípravu
a zajištění průběhu sbírky – komunikace se stávajícími vedoucími skupinek, vyhledávání nových
vedoucích a koledníků, příprava
podkladů k provedení sbírky.
Zájemci získají více informací a
hlásit se mohou u koordinátorky
Jany Skalické, tel. 736 509 431, email: trikalova.sbirka@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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