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27. 10. 2019
Ročník XXVI. číslo 43

30. 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

Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příště Břízovo č. 503

Žl 34,2-3.17-18.19+23  Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel 
1: Sir 35,15b-17.20-22a                     2: 2 Tim 4,6-8.16-18                                 Ev. Lk 18,9-14

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI                                         Lk 18,9-14

O FARIZEOVI A CELNÍKOVI
O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními po-
hrdali, řekl toto podobenství:  „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se 
modlili; jeden byl farizeus, druhý celník.  Farizeus se postavil a takto se 
sám u sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděra-
či, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník.  Postím se dvakrát 
za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.‘ Avšak celník stál docela 
vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 
‚Bože, slituj se nade mnou hříšným.‘ Pravím vám, že ten celník se vrátil 
ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povy-
šuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                                                   Amen 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 Den vzniku samostatného československého státu, mše svatá 
 v kostele sv. Bartoloměje v 8.30 hod.
Úterý 29. října bl. Marie Restituty Kafkové
Pátek 1. listopadu Slavnost Všech svatých
Sobota 2. listopadu Vzpomínka na všechny věřné  zemřelé

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“.
ZÁBŘEH, kostel sv. Bartoloměje 
 Středa 30. 10. až čtvrtek 31. 10. 2019 
 Středa 30. 10. 2019 v 17.00 hod. přivítáme v kostele relikvii 
 sv. Vincenta 
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 z relikvií

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE, ČTVRTEK 31. ŘÍJNA
 08.00-10.00 hod.  P. Jaroslav Šima, P. Radek Maláč 
 10.00-12.00 hod. P. František Eliáš 
 12.00-14.00 hod. P. Kristián Libant CM 
 14.00-16.00 hod.  P. Władysław Mach SDS
 16.00-17.00 hod.  P. Jaroslav Přibyl 
 17.00-18.30 hod. P. Radek Maláč 

Ke svátosti smíření můžete také přistoupit o prvním pátku v měsíci 1. listopadu od 
15.00 hod. 

Sobota 2. listopadu je první sobotou v  měsíci. Mše svatá v  kostele sv. Bartoloměje 
v  7.00 hod. 

Ohlášky 
Svátost manželství přijmou 28. října v kostele sv. Barbory 

Karel Kareš a Jitka Karešová ze Zábřeha.
Ať jim Pán žehná. 
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SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Ve dnech 1. až 8. listopadu je možno 
získat po splnění obvyklých podmí-
nek denně plnomocné odpustky, při-
vlastnitelné pouze duším v očistci, při 
návštěvě hřbitova, kde se pomodlíme, 
třeba jen v duchu za zemřelé; v ostat-
ních dnech lze takto získat odpustky 
částečné. 
Kromě obvyklých podmínek (sv. zpo-
věď, svaté přijímání, modlitba na 
úmysl Svatého otce a nemít zalíbení 
v  žádném hříchu) je podmínkou po-
modlit se při návštěvě kostela modlit-
bu Páně a vyznání víry. 

V neděli 27. října v 15.00 hod. bude na hřbitově v Zábřeze pobožnost za zemřelé. 

O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH v pátek 1. listopadu bude v Zábřeze mše svatá sla-
vena v 7.00 a v 17.30 hod., O VZPOMÍNCE NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ v sobo-
tu 2. listopadu bude v Zábřeze slavena mše svatá v 7.00 hod. 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ V ZÁBŘEZE 
Od soboty 2. listopadu do pátku 8. listopadu: v sobotu a v neděli v 15.00 hod. a ve vše-
dní dny v 16.15 hod. (MHD ve všední dny: linka 01 příjezd na zastávku „pod hřbitovem“ 
16.09, linka 02 příjezd 15.48 odjezd 17.10 a 17.48 hod.) V ROVENSKU v sobotu 2. 11. po 
skončení mše svaté, v POSTŘELMŮVKU v neděli 3. 11. v 15.00 hod. 

FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR SV. MARTINA proběhne  9. listopadu v sokolovně 
v Zábřeze. Přihlašování týmů a více informací do 6. listopadu na https://mladez-zabreh.
webnode.cz  Na všechny se těší Animátoři Zábřeh

(JAK TO VIDÍ SESTRA ANGELIKA) 
Zveme vás na duchovní obnovu se sestrou Angelikou Pin-
tířovou, která proběhne v Zábřeze v sobotu 16. listopadu 
2019. 
Téma duchovní obnovy je SETKÁNÍ S BIBLÍ TVOŘI-
VÝM ZPŮSOBEM.
Začínat budeme mší svatou v 9.15 hod. ve farním koste-
le, pokračovat budeme na Devítce, předpokládaný konec 
setkání je v 17.00 hod.
Na oběd bude možnost objednat si pizzu.
Přihlašování na karla.hrochova@seznam.cz nebo na tel. 
605 917 519. Těšíme se na vás!
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VÝROČÍ SV. ANEŽKY ČESKÉ 
Letos oslavujeme osmisté výročí narození jedné z nejvýznamnějších a také nejuctíva-
nějších českých světic, Anežky České. Její svatořečení v r. 1989 předznamenalo událos-
ti, které v tehdejším Československu vedly k pádu totalitního režimu.

„Milí bratři a sestry, liturgie praví, Bůh je 
veliký v životě i smrti svých svatých“, 
uvedl na slavnostní bohoslužbě ve sva-
tovítské katedrále zvláštní papežský vy-
slanec, kardinál a  arcibiskup z  Kolína 
nad Rýnem Joachim Meisner. Zdůraznil 
význam Anežky Přemyslovny pro české 
dějiny i její roli v životě současné církve. 
Sám má k českým věřícím blízký vztah, 
jako berlínský biskup za totality v  Če-
chách tajně světil zdejší kněze. Pochází 
z Vratislavi, kde byl postaven první kláš-
ter řádu Křižovníků s červenou hvězdou 
mimo české území. Právě tento řád sv. 
Anežka v  r. 1252 spoluzakládala. Sama 
jako královská dcera také do řeholního 
františkánského řádu vstoupila: 
„Byl to velmi odvážný krok, protože když 
už dcera z panovnického rodu v té době 
šla do kláštera, tak šla do bohatých be-
nediktýnských klášterů, kde se stávala 
ihned abatyší. To tady tak není. A zdá se, 

že vedla život odpovídající tomu, co si představujeme, když je řeč o františkánech. To zname-
ná život skromný, chudý, v péči o potřebné. Tím jaksi byla svatá i v mínění lidí“, 
vysvětluje religionista Ivan Štampach a pokračuje:
„Anežka se pro řeholní život rozhodla přesto, že jako přemyslovská princezna měla velmi vý-
hodné nabídky provdat se na některý z evropských královských dvorů. Svůj život však zasvě-
tila práci pro chudé a nemocné. Už v jednadvaceti letech například založila špitál Na Fran-
tišku.“ 
„Její přínos byl dán vznikem různých špitálů a podporou péče o sociálně znevýhodněné vrst-
vy. A já si myslím, že to je asi i určitý odkaz a inspirace, která se nese od sv. Anežky staletí-
mi. Byla vnímána i jako ta, která se snaží urovnávat politické spory právě s ohledem na to, 
aby zde mohla fungovat určitá sociální péče nebo aby ty podmínky umožnily péči o chudé 
a nemocné. Ona je vlastně vnímána i jako ta, která se snažila usmiřovat spory v panovnic-
kém rodě. Lidé si činnosti Anežky České vážili už za jejího života a hned po jejím úmrtí v r. 
1282 se objevily první snahy o její svatořečení. Usilovali o ně například Eliška Přemyslovna 
i Karel IV. Naráželi ovšem na spory uvnitř panovnických rodů i samotné církve“, říká histo-
rik Šebek.
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„Ve středověku ty snahy byly brzděny animozitami mezi papežem a řádem minoritů. Pak se 
samozřejmě na zpoždění tohoto procesu podepsaly náboženské problémy v českých zemích. 
Skutečně až v 19. století se podařilo dosáhnout blahořečení.“ 
V průběhu 20. století o svatořečení Anežky Přemyslovny usilovali například kardinálové 
Josef Beran a František Tomášek. 
V českých zemích se přitom už od středověku věřilo, že zde zavládne pokoj a mír teprve ve 
chvíli, kdy bude Anežka svatořečena. Došlo k tomu díky papeži Janu Pavlu II. symbolicky 
v r. 1989, jen několik dnů před začátkem sametové revoluce. Ve svém zamyšlení v Českém 
rozhlase to loni připomněl arcibiskup pražský Dominik Duka: 
„V sobotu 12. listopadu jsme si připomněli svatořečení Anežky České, které se odehrálo 
v Římě 12. listopadu 1989. Víme, že poté následovala demonstrace 17. listopadu 1989 a pak 
pamatujeme onen týden, kdy jsme klíči odzvonili čtyřiceti letům totality. 25. listopadu uví-
tala svatořečení Anežky svatovítská katedrála a pak odpoledne shromáždění lidí na Letné.“ 

ČESKÉ NEBE ZÁŘÍ 
K 30. výročí kanonizace sv. Anežky České zazní dne 1. listopadu v 19.00 hod. v kostele 
Panny Marie Sněžné v Olomouci koncert k poctě národních patronů. Koncert navazuje na 
mši svatou v katedrále s otci arcibiskupy, která bude slavena v 17.30 hod. 
Předprodej vstupenek v info centru podloubí Radnice, tel. 585 513 392 nebo 608 772 142. 
Více: www.ceskenebezari.cz

POZVĚME K VÁNOČNÍMU STROMEČKU JEDNO DÍTĚ NAVÍC 
Opět po roce nabízí naše zábřežská Charita, ve spolupráci s organizující Arcidiecézní cha-
ritou Olomouc, jednorázovou pomoc pro děti z ukrajinských dětských domovů a chudých 
rodin – obdarování adresným a osobním vánočním dárkem. Smyslem akce je zpříjemnit 
dětem vánoční období a dát jim alespoň na chvíli zapomenout na jejich těžký osud v po-
době osamocení a odloučení od rodičů nebo život v nuzných podmínkách. 
Balíček má podobu klasického vánočního dárku v hodnotě kolem 1.000 Kč. Kromě urče-
ného obsahu je popsán jmenovkou, zabalen a v období pravoslavných vánoc dopraven a 
distribuován do dětských domovů a chudých domácností na Ukrajině. 
Budete-li se chtít do této aktivity zapojit (celkem bylo letos vytipováno 379 dětí a aktuálně 

ještě zbývá obdarovat 155 z nich), děti 
je možné si vybrat (dle pohlaví, jména, 
věku) na webové adrese http://darky.
jsemvidet.eu . Následně pak kontak-
tujte pověřeného pracovníka Marti-
na Damborského, email: personalni@
charitazabreh.cz, telefon: 736 509 477, 
který Vám ochotně sdělí další potřeb-
né informace. V loňském roce bylo 
tímto způsobem podpořeno a svůj vá-
noční dárek dostalo od „adoptivních“ 
rodin ze Zábřežska a Mohelnicka cel-
kem 40 dětí.
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z neděle 20. října – na misie: Loštice 6.892 + osobní dary 2.000 a 500 Kč; Mora-
vičany 14.710 Kč. 
 Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

PUTOVÁNÍ RELIKVIÍ SV. VINCENTA 
Od pondělí 21. 10. probíhá novéna ke sv. Vincentovi. Zveme všechny farníky, aby si ještě 
v neděli a pondělí našli čas a přišli v 18.30 na faru do Prokopky pomodlit se a duchovně 
se připravit.
Loštice úterý 29. 10. až 30. 10. 2019 
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 nové-

ny 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 míst-

nost – „Prokopka“; 15.00 – mše svatá ke cti sv. Vincenta, celebruje P. Augustín Slanin-
ka CM; 16.15 – rozloučení s relikvií

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ NA HŘBITOVECH
Loštice          1. listopadu v 18.00; 2. listopadu v 9.30 a ve 14.00 hod. pobožnost na hřbitově
Moravičany 1. listopadu v 16.45 hod. pobožnost na hřbitově, v 17.00 mše svatá; 2. listo-
padu v 8.00 hod. 
Bílá Lhota    31. října v 17.00 hod.; 3. listopadu v 11.50 hod. pobožnost na hřbitově
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MORAVIČANY 

 Děkujeme všem dobrovolníkům a dárcům za zdárné dokončení komunitního centra 
v budově fary a úspěšné zahájení provozu. Těšit se můžete na široký výběr akcí, budeme 
rádi za tipy či připomínky do budoucna.
 Mimořádná schůze farnosti Moravičany s občanským sdružením „Moravičanské 
okrašlovací spolek“ proběhne ve čtvrtek 7. listopadu v 18.00 hod. na Besedě. Projednávat 
se bude příprava rekonstrukce kuchyně, provoz komunitního centra a představení projek-
tu „Oživení zahrady“. Zváni jsou členové farní rady i ostatní farníci k připomínkám a dis-
kuzi.
 Zveme na přednášku „Zachraňme nádraží v Náměšti na Hané“, která proběhne v pá-
tek 1. listopadu v 18.00 hod. na Besedě. Přednáška se bude zabývat historií železnice v sou-
vislosti s budoucím osudem nádraží v Náměšti, kde se snaží parta nadšenců o záchranu 
této budovy.
 V průběhu podzimu 2019 a jara 2020 se konají na Besedě víkendové řemeslné kurzy 
„Mistr a žák“. Více informací naleznete u pořadatele na www.mistrazak.cz
 Oznamujeme, že výtěžek z dobrovolného vstupného a občerstvení z akcí na Besedě jde 
vždy na pokrytí provozních nákladů fary a do fondu pro budoucí oživení zahrady.

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 20. října – na misie: Písařov 2.161; Jakubovice 990; Červená Voda 4.835 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 20. října – na misie: Klášterec 5.000; Svébohov na opravy 13.700; Jedlí 
4.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

 Od příštího týdne budou mše sv. ve všední dny začínat v 17 hod.
 O prvním pátku v měsíci 1. 11. bude návštěva nemocných.
 V sobotu  2. listopadu bude v 7.15 hod. mše sv. v kostele ve Svébohově.

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH:
Klášterec – sobota  2. 11. v 18.00 hod.; Svébohov – neděle 3. 11. 
 ve 14 hod.
Jedlí – neděle 3. 11. v   15 hod.; Drozdov – neděle 3. 11. v   16 hod.

Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého hudebního 
fondu uvádí v sobotu 2. listopadu v 16.00 hod. v zasedací místnosti 
obecního domu koncert KALLIOPÉ TRIO PRAGUE. 
Vstupné dobrovolné 
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z  neděle 20. října – na misie: Mohelnice 14.859; Úsov 1.827; Studená Loučka 
1.240 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček

V úterý 29. 10. 2019 ve 14.00 hod. se na faře v Mohelnici koná pravidelné setkání seni-
orů.  Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková 

Pozvání na pouť v rámci výročí 30 let od svatořečení Anežky České. 
Sobota 16. listopadu – pražská katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, začátek mše svaté 
v 10.00 hod. Plánujeme společnou cestu vlakem. 

Připomínám všem, kdo by se rádi připojili na společnou pouť do Izraele (jaro 2020), aby 
se co nejdříve závazně nahlásili Františku N. nebo otci Petrovi. 
 Aktuální ohlášky a další informace najdete na www.farnostmohelnice.cz

Z mohelnické farní kroniky – Zdeněk Grass, LP 1999
 Poutě. 1. května zavítal chrámový sbor do nedalekého Koclí-
řova – střediska českomoravské Fatimy. Sbor zpíval při mši svaté 
pod širým nebem, před asi 500 poutníky mariánské písně a čes-
kou mši V. Marka „ Bože náš“.
8. září Střítěž, 26. září- Králíky, 16. října – dóm sv. Václava v Olo-
mouci, za obnovu rodin a kněžská povolání, 13. prosince děka-
nátní setkání mládeže v Mohelnici.
 Skauti. V Mohelnici působí 5. skautský oddíl „Sluníčko“. Schůzky navštěvuje 12 dětí, 
které vede Tomáš Ulrich, zvaný Hamoun, Lucka Vykydalová, zvaná Veverka, Petr Nevrlý, 
zvaný Mut.
Z činnosti: pěvecké soutěže, cyklistické výlety, letní tábor na Střítěži, ministrantská pouť 
v Uherském Hradišti, tábor na faře v Domašově, výroba adventních věnců.
 Společenství Mariina Legie. Vzniklo z podnětu Doc. Andrease Seidla v Rakousku 
v roce 1997. První sliby a přijetí některých členů do sdružení v mohelnické farnosti se 
uskutečnily letos.
Sdružení se schází 1x týdně na faře, při účasti 10–16členů.
Cílem Mariiny Legie je oslava Boha posvěcením jejich členů modlitbou a spolupráce na 
díle církve.
 Společenství seniorů
Od roku 1996 se dosavadní nepravidelné setkávání seniorů ve farnosti začala utvářet po 
vzoru Hnutí křesťanů třetího věku, s programem: úvahy o člověku, poznat vlastní identitu, 
vztah k ostatním lidem, smysl lásky, konečné setkání s Bohem apod.
Senioři se scházejí 1x měsíčně na faře, účast bývá šest až čtrnáct seniorů. Animátorem 
těchto setkání je paní Květa Kubíčková.  H. Bartoš 
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POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO

Farnost Dlouhomilov oslaví pouť v neděli 3. listopadu, mše svatá bude v 11.00 hodin.

BOHOSLUŽBY ZE SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH: 
ve čtvrtek 31. 10. v  Chromči v 17.30, v pátek 1. 11. v  Lesnici v  16.30 a v  Postřelmově 
v 18.00 hodin.
MŠE SV. Z PAMÁTKY VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH: 
o první sobotě 2. 11. v Postřelmově v 9.30 hodin.
V sobotu 2. 11. bude  mše sv. s nedělní platností v Sudkově v 15.30 a v Chromči v 17.00 
hodin.
DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ:
v neděli 3. 11. v Postřelmově ve 14.30 a v Lesnici v 15.30 hodin.
ADORACE A SVATÁ ZPOVĚĎ:
bude ve středu 30. 10. v Lesnici od 15.30, ve čtvrtek 31. 10. v Chromči od 16.00 hodin.
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH: 
v Sudkově v  sobotu 2. 11. v 15.00 hod.

ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 20. října – na misie: Štíty 2.960; Cotkytle 971; Horní Studénky 3.200 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

Štíty:
 Ve čtvrtek 7. 11. bude v 10 hod. mše svatá v do-
mově důchodců ve Štítech  
 V sobotu 9. listopadu v 9.00 hod. bude v koste-
le  Mariánské večeřadlo
 V neděli 10. listopadu bude při mši svaté v 9.00 
hod. sbírka na revize elektroinstalace.  
 V Crhově – v neděli 10. 11. bude hodová mše 
sv. v 11 hod., po ní pobožnost na hřbitově.
Horní Studénky:
 V neděli 3. listopadu při mši svaté v 7.30 hod. oslavíme hody
 V pondělí 4. listopadu bude Adorační den farnosti, mše sv. v 16.00 hod.
 V neděli 10. listopadu bude při mši svaté v 7.30 hod. sbírka na opravy  . 
Cotkytle:
 V neděli 3. listopadu bude mše sv. v 11 hod. a po ní pobožnost na hřbitově. 
 V sobotu 9. listopadu bude mše sv. s nedělní platností v 16 hod. 

 P. Jacek Brończyk

V rámci misijního měsíce se v neděli 27. 10. uskuteční Misijní křížová cesta na Olšanské 
Hory. Za děti v misijních zemích“. Začátek je ve 13 hod u prvního zastavení. 

farníci z Horních Studének
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 20. října – na misie: Tatenice 5.200; Lubník 3.020; Hoštejn 1.700; Kosov 
630 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH V NEDĚLI 27. 10. 2019
V Kosově ve 14.00 hod., v Hoštejně v 15.00 hod., v Lubníku v 16.00 hod. 

V Tatenici bude pobožnost na hřbitově v sobotu 2. listopadu v 18.00 hod. 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 3. listopadu v 18.00 hod. 

Ohlášky
V sobotu 16. listopadu ve farnosti Dolný Kubín

přijmou svátost manželství
Josef Polák z Tatenice a Katarína Podobová z Dolného Kubína

Ať jim Pán žehná

FARNOST DUBICKO

ŽEHNÁNÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE
Obec Dubicko vás zve na slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice, 
s krátkým připomenutím 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky a 30. 
výročí od „sametové revoluce“, které proběhne v neděli 3. 11. 2019 ve 14 hodin před hasič-
skou zbrojnicí. Žehnání provede Mons. Josef Nuzík, pomocný olomoucký biskup. Zbroj-
nice bude otevřena k prohlídce. Srdečně zveme.

* * *

KATOLICKÝ TÝDENÍK 43 je hlavně o misijní neděli, který byla, a o „Dušičkách“ které 
nás čekají. 
Str. 4 – Hřbitov je místo naděje
Str. 5 – Pohřeb jako vzkaz: Nejsme sami 
Str. 8 – Spřátelit se s vlastní smrtí?

Pane, já vím, že žádná prosba má neztratí se, nevzlétá do prázdna.
Citlivě nasloucháš, v pravý čas odpovíš, co mrtvé je vzkřísíš a obnovíš,
co zhaslo, novým ohněm oživíš. 
Ve chvíli smutku, dej zaznít tónům ticha nadějné útěchy, kdy duše vzdychá, 
a naše slzy loučení zas v nový úsměv promění, vždyť těm, kdo Boha milují
On sám rány v srdci zahojí. 
Pane, kéž shledání ve věčném domově spojí všechny, kdo touží po tobě!

(Ze sborníku duchovních písní Všechno, co žijeme s láskou.)
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FARNOST  ZVOLE

Hodová sbírka z neděle 20. října určená na misie vynesla ve Zvoli 20.010 + dar na misie 
2.000, dar na opravy 3.000 Kč, hodová sbírka v Maletíně vynesla 4.470 Kč. 

Slavnost Všech svatých a Památka věrných zesnulých:
bohoslužby a pobožnosti na hřbitovech najdete v rozpisu bohoslužeb. 

Brána do zahrady. Mezi kostelem a garáží se skví nově osazená nová brána ve stejném 
stylu, jako brána na hřbitov.

Kovář Petr Bartoň intenzivně pracuje na restaurování báně a obnově kříže na věži farní-
ho kostela. Bude-li ještě během listopadu a prosince příhodné počasí, mohlo by se podařit 
osazení věže křížem ještě letos. Kdyby snad ne, v jarních měsících určitě. 

Kaple Panny Marie Sněžné v  Jestřebí dostává 
nový kabát. Už je nejen otlučená omítka, ale firma 
Jiřího Nýdeckého už má fasádu hotovou na věži a 
z větší části i po obvodu kaple. Břetislav Zemene se 
svými pomocníky snesl k opravě kříž a báň z věže. 
Navrácení kříže komplikuje uhnilý trám, který na-
před musí být vyměněn.              Helena Pěničková 

PODHÁJSKA 2020 v termínu 21. 1. – 26. 1. 2020
Farnost Zvole zve zájemce na relaxační pobyt do 
termálních lázní PODHÁJSKA. Jako obvykle vyra-
zíme v lednu 21. až 26. ledna 2020. 
Cena pobytu je 7.500 Kč. (V  ceně není zdravotní 
pojištění na Slovensko.) 
Přihlášky na tel. 731 626 509. 

PŘIPRAVUJEME: POUŤ NA LA SALETTE 2020
Odjezd ze Zábřeha v neděli 2. srpna v 16 hod. ze stanoviště Valová a návrat v sobotu 8. srp-
na večer. Zájemci, hlaste se u paní Lexmanové 731 626 509. 
   Na poutníky se těší P. František Eliáš

Dokumenty a fotografie z  báně kostela z  roku 1864 najdete na stránkách farnosti 
http://farnostzvole.cz/ v galerii fotek. 

FARNOST  MALETÍN

PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA V MALETÍNĚ
 Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního 
lesa v Maletíně, můžete si ho objednat (k odebrání na podzim i na jaře). Dřevo bude 
zpracováno dle vašich požadavků na pile v Postřelmůvku. Konečná cena u trámů bude 
do 5.000 Kč za m3 a desek za 3.500m3.                František Eliáš 731 626 500
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Sbírky z neděle 20. října 2019 – na misie: Zábřeh 31.144; Rovensko 1.314 Kč. 
Dary Zábřeh – na misie 2.000, prodej misijních předmětů 2.734 Kč; dary pro Mary’s Meals 
1.191 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

Misijní koláč – poděkování 
Na Misijní neděli 20. října se podařilo připravit, díky vel-
ké pomoci mnoha maminek, babiček a dětí, hodně koláč-
ků a dalších dobrot. Farníci jejich koupí podpořili misij-
ní dílo částkou 12.165 Kč (minulý rok 9.500 Kč). Upřímné 
Pán Bůh zaplať všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili 
tuto akci misijního díla!                                 Anna Krňávková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

CHARITA ZÁBŘEH NABÍZÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA A PŘIJME DO SLUŽBY 
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY na následující pozice: 
zdravotní sestra/bratr domácí zdravotní a případně i hospicové péče. 
Bližší informace o obsazovaných pracovních místech najdou zájemci na webu www.cha-
ritazabreh.cz 

NEPOTŘEBNÉ VĚCI POMÁHAJÍ 
Pro naše klienty ve spolupráci s institucemi, které se o ně starají, nyní sháníme tyto starší, 
použité, ale pěkné, kompletní a funkční věci: automatickou pračku, ledničku, kuchyňský/
jídelní stůl se židlemi, koberec, rozkládací pohovku, válendu či postel pro děti i dospělé, 
dětskou postýlku. Pokud vám doma něco z uvedeného přebývá, prosím, nabídněte nám to 
a u vás již nepotřebné získá šanci na „druhý život“ a někde pomůže. Vyzvednutí a odvoz 
si po domluvě zajistíme. Fotku a rozměry nabízeného vybavení zašlete prosím na email: 
nadeje@charitazabreh.cz, tel. 736 509 430. Děkujeme! 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
Přestože tři králové vyrazí na koledu až za pár měsíců, hledá-
me 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 koordinátor-
ky Jany Skalické, tel. email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz 


