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31. 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

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.
Amen
Ordinárium Břízovo č. 503, příště Ebenovo č. 504
Žl 145

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi

1: Mdr 11,22 – 12,2 2:

2 Sol 1,11 – 2,2

Ev. Lk 19,1-10

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Lk 19,1-10
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá,
ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed
a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle
dolů: dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho
přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám
chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“
Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek
Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 4. listopadu památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Sobota 9. listopadu Svátek Posvěcení Lateránské Baziliky

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Ve dnech 1. 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.
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.
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ V ZÁBŘEZE
Od soboty 2. listopadu do pátku 8. listopadu:
v sobotu a v neděli v 15.00 hod. a ve všední dny v 16.15 hod.
V ROVENSKU v sobotu 2. 11. po skončení mše svaté,
v POSTŘELMŮVKU v neděli 3. 11. v 15.00 hod. a na SKALIČCE v pondělí 11. 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
SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH. V pátek 8. listopadu se po mši sejdeme na
faře v Zábřeze a můžeme víru prožít ve společenství mladých.
Těší se Animátoři Zábřeh
HODY V LUPĚNÉM oslavíme při mši svaté v neděli 10. listopadu v 10.30 hod.
V Zábřeze vzpomeneme v neděli 10. listopadu výročí posvěcení farního kostela sv. Bartoloměje (posvěcen byl 10. 11. LP 1754).

(JAK TO VIDÍ SESTRA ANGELIKA)
Zveme vás na duchovní obnovu se sestrou Angelikou Pintířovou,
která proběhne v Zábřeze v sobotu 16. listopadu 2019.
Téma duchovní obnovy je SETKÁNÍ S BIBLÍ TVOŘIVÝM ZPŮSOBEM.
Začínat budeme mší svatou v 9.15 hod. ve farním kostele, pokračovat budeme na Devítce, předpokládaný konec setkání je v 17.00 hod.
Na oběd bude možnost objednat si pizzu. Obnovu pořádá MaR centrum Hnízdo.
Přihlašování na karla.hrochova@seznam.cz nebo na tel. 605 917 519.
Těšíme se na vás!
2

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO
připravilo na měsíc listopad
5. listopadu v 9.30 hod. – besedu RANÁ PÉČE s pracovnicemi společnosti o činnosti organizace.
8. listopadu v 17.00 hod. – LAMPIOŇÁK S BROUČKY. Sraz u červeného kostela (nebo také před bývalými kasárnami), po průvodu občerstvení u Hnízda.
12. listopadu v 9.30 hod. – besedu s ochutnávkou, KONZERVACE POTRAVIN - SUŠENÍ
MRAZEM povede Lenka Bláhová.
16. listopadu v 9.15 hod. – duchovní obnovu, SETKÁNÍ S BIBLÍ TVOŘIVÝM ZPŮSOBEM s Angelikou Pintířovou (nutné se přihlásit).
19. listopadu v 9.30 hod. – přednášku PSYCHOHYGIENA A RELAXACE. Přednáší Mgr.
Markéta Pavelková.
26. listopadu v 9.30 hod. – besedu POKOJNÝ ADVENT V NEKLIDNÉ DOBĚ, Mgr. Marie Hojgrové.
27. listopadu v 9.30 a v 15.30 hod. – TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ, s sebou korpus
věnce.
Irena Švédová
VLASTENECTVÍ A KŘESŤANSKÉ HODNOTY ČESKÉ KULTURY
Vážení a milí příznivci České křesťanské akademie,
na listopad připravujeme přednášku prof. Pavla Hoška, Th.D. nazvanou Vlastenectví a
křesťanské hodnoty české kultury. Uskuteční se ve středu 20. listopadu v 18.00 v modlitebně Farního sboru Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2, Zábřeh.
Prof. Pavel Hošek, Ph.D. (narozen 1973) je vedoucím
katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se vztahem
teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie
a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu.
Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a
pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v
pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům: odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho
nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011),
A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012), Kouzlo vyprávění. Proměňující
moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise
(2013), Cesta do Středu skutečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise (2014), Islám jako výzva pro křesťany (2016), Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017) a knihy rozhlasových rozhovorů nad biblí s Petrem Vaďurou V dobrých rukou (2013).
Aktuální informace najdete na facebookovém profilu: Česká křesťanská akademie, místní
skupina Zábřeh.
Za ČKA Jana A. Nováková
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 27. října: Písařov 1.112; Jakubovice 875; Červená Voda 2.691; Domov
důchodců sv. Zdislavy 378; Janoušov 520 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
„DUŠIČKOVÉ“ POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
Moravský Karlov – pondělí 4. listopadu v 17.00 hod. mše
svatá a po jejím skončení pobožnost na hřbitově
Šanov – středa 6. listopadu v 17.00 hod. mše svatá a po jejím skončení pobožnost na hřbitově
Jakubovice – pátek 8. listopadu v 16.00 hod. mše svatá a
po jejím skončení pobožnost na hřbitově
BLAHOPŘÁNÍ

6. listopadu se dožívá 70 let paní Eva Uhlířová.
Přejeme jí do dalších let hodně zdraví a Božího požehnání a děkujeme
za desetiletou službu kostelnice.
P. Vitalij a farníci

FARNOST DUBICKO
Obec Dubicko vás zve na slavnostní otevření a požehnání 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 hasičskou zbrojnicí.
Žehnání provede Mons. Josef Nuzík, pomocný olomoucký biskup.
Zbrojnice bude otevřena k prohlídce. Srdečně zveme.
POZVÁNKA NA XII. SVATOMARTINSKÝ KONCERT DO ROHLE
V neděli 10. listopadu 2019 se uskuteční tradiční, již 12. ročník Svatomartinského koncertu v kostele sv. Martina v Rohli.
Účinkuje Petr Strakoš a jeho přátelé: Hana Jamrozová – zpěv, Petr Strakoš – varhany, Veronika Střálková – housle, David Škařupa – trubka a zpěv.
Začátek koncertu v 15.00 hod.
Srdečně zve MUDr. Antonín Kutálek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 27. října: Klášterec 1.800; Svébohov na misie 4.900; Jedlí 1.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH:
Svébohov – neděle 3. 11. ve 14 hod.
Jedlí – neděle 3. 11. v 15 hod.; Drozdov – neděle 3. 11. v 16 hod.
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MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

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
P. Petr Souček

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 27. října: Loštice 3.228 Kč; Moravičany 2.195 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
LOŠTICE
Večerní mše svaté se v Lošticích se v zimním čase posouvají na 17.00 hod.
 Náboženství v tomto týdnu.
Pro 2. a 3. třídu bude příprava na svaté přijímání v úterý v 18.00 hod. na faře v Lošticích.
Pak bude střídavě jeden týden na faře a druhý ve škole.
Ostatní třídy pokračují podle programu.
 I letos si budete moci pod vánoční stromeček zakoupit knihy od Charity, a to v neděli
24. listopadu po skončení mše svaté v Moravičanech i v Lošticích.
MORAVIČANY
 Mimořádná schůze farnosti Moravičany s občanským sdružením
„Moravičanské okrašlovaci spolek“ proběhne ve čtvrtek 7. listopadu
v 18.00 hod. na Besedě. Projednávat se bude příprava rekonstrukce
kuchyně, provoz komunitního centra a představení projektu „Oživení
zahrady“. Zváni jsou členové farní rady i ostatní farníci k připomínkám a diskuzi.
 Farní posezení u jehněčího guláše bude 23. listopadu na faře v Moravičanech.
 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.
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Farnost Dlouhomilov oslaví pouť tuto neděli 3. listopadu, mše svatá bude v 11.00 hodin.
DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ:
Tuto neděli 3. 11. v Postřelmově ve 14.30 a v Lesnici v 15.30 hodin.
HODY V KOLŠOVĚ oslavíme v neděli 10. listopadu při mši svaté v 15.00 hod.
		
P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 27. října: Štíty 2.705; Cotkytle 747; Horní Studénky 1.340 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
 Ve čtvrtek 7. listopadu v 10 hod. bude mše svatá sloužena v domově důchodců ve Štítech.
 V sobotu 9. listopadu v 9.00 hod. bude v kostele mariánské večeřadlo.
 V Crhově – v neděli 10. 11. bude hodová mše sv. v 11 hod., po ní pobožnost na hřbitově.
Horní Studénky:
 V neděli 10. listopadu při mši svaté v 7.30 hod. bude sbírka na opravy.
Cotkytle:
 V neděli 3. listopadu bude mše sv. v 11 hod. a po ní pobožnost na hřbitově.
 V sobotu 9. listopadu v 16.00 hod. bude mše sv. s nedělní platností, při ní sbírka na revize elektroinstalace.
P. Jacek Brończyk

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 27. října: Tatenice 1.510; Lubník 1.360; Hoštejn 1.550; Kosov 450 + dar
2.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 3. listopadu v 18 hod.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KLUKY A HOLKY
Zveme všechny kluky a holky od 6. třídy na faru v Tatenici, kde proběhne malá duchovní
obnova s otcem Jaroslavem. Začneme v pátek 15. 11. 2019 společnou večeří (kolem 19.00).
Ukončení bude 17. 11. 2019 po obědě (kolem 14.00 hod.).
S sebou si vezměte: spacák, přezůvky, teplé oblečení, Bibli, psací potřeby, hygienické potřeby, šátek, malý nožík, malou baterku (pokud máte)….
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 12. 11. 2019.
Na všechny se těší Jitka Veiglerová
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FARNOST ZVOLE
Hodová sbírka z neděle 27. října vynesla ve Zvoli 6.070 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

V neděli 10. listopadu ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v Pobučí.
FARNÍ KOSTEL VE ZVOLI. Kovář Petr Bartoň intenzivně pracuje na restaurování báně a obnově kříže na věž farního kostela. Nový kříž i báň má připraveny k prvomontáži na věži. Pokud budou všechny detaily
v pořádku, bude kříž pozinkován, ošetřen barvou a vyjde-li ještě během listopadu a prosince příhodné počasí
a technika bude dostupná, mohlo by se podařit osazení
věže křížem ještě letos. Kdyby snad ne, v jarních měsících určitě.
Dokumenty a fotografie z báně kostela z roku 1864
najdete na stránkách farnosti http://farnostzvole.cz/
v galerii fotek.
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 napřed musí být vyměněn.

SVATÁ ZEMĚ 2020

CA AWER TOUR s. r. o. připravuje na jaro ve spolupráci s farností Zvole a Velké Losiny
pouť do Svaté země v termínu 27. 3. – 4. 4. 2020 s duchovním doprovodem P. Františka
Eliáše a P. Milana Palkoviče.
Cena poutního zájezdu je 18 400 Kč. Více informací v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní
1, Zábřeh nebo na info@awertour.cz
Za AWER TOUR s.r.o. Zábřeh, Jana Krmelová, 731 626 506

PODHÁJSKA 2020 v termínu 21. 1. – 26. 1. 2020

Farnost Zvole zve zájemce na relaxační pobyt do termálních lázní PODHÁJSKA. Součástí
pobytu je každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem
a P. Milanem Palkovičem.
Pro zájemce bude příležitost zúčastnit se malé ochutnávky vín s odborným komentářem P.
Milana Palkoviče a MgA. Martina Pavlíková program obohatí večerním čtením.
V ceně je započítáno: autobusová doprava, 5x hotelové 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 tel. 731 626 509.
Na poutníky se těší P. František Eliáš
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Sbírky z neděle 27. října: Zábřeh 13.606; Rovensko 821; Postřelmůvek 480 Kč.
Dary pro Mary’s Meals 2.170 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
DARY NA LEPRU. Dne 27. října byla odeslána ze Zábřeha částka 3.300 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
NEPOTŘEBNÉ VĚCI POMÁHAJÍ. Pro naše klienty ve spolupráci
s institucemi, které se o ně starají, sháníme tyto starší, použité, ale
pěkné, kompletní a funkční věci: automatickou pračku, ledničku nebo
dětskou postýlku. Pokud vám doma něco z uvedeného přebývá, prosím nabídněte nám to a u vás již nepotřebná věc získá šanci na „druhý
život“ a někde pomůže. Vyzvednutí a odvoz vám po domluvě zajistíme. Fotku a rozměry nabízeného vybavení zašlete prosím na email:
nadeje@charitazabreh.cz, tel. 736 509 430. Děkujeme!
Benefiční koncert VZPOMÍNKA 2019
Přijměte naše pozvání na tradiční podzimní benefiční
koncert, který je vzpomínkou na bývalé kolegy muzikantů z folk&country kapely MADALEN.
Ten letošní se uskuteční zakrátko, v neděli 10. listopadu od 17.00 hodin v Katolickém domě v Zábřehu a jako
hosté na něm vystoupí vítězky 1. ročníku „Rovensko má
talent“ Karolína Nedomová a Martina Janíčková i folková kapela Poslední šance Míry Ošance.
Je dobrým zvykem, že výtěžek z dobrovolného vstupného je v rámci večera předán a pomáhá nemocným dětem
– tentokrát společně podpoříme 5ti letou Ellenku Duškovou z Janoslavic, která bojuje se zákeřnou nemocí.
Přijměte pozvání a přijďte se pobavit, zavzpomínat i pomoci!
***
Apoštol Pavel říká: „My »silní« jsme povinni snášet slabosti těch, kdo »silní« nejsou,
a ne libovat si sami v sobě. Tento výraz „my »silní«“ by se mohl jevit domýšlivě, avšak v
logice evangelia víme, že tomu tak není. Naopak, má zcela protikladný význam, protože
naše síla nepochází od nás, nýbrž od Pána. Kdo ve svém životě zakouší věrnou Boží lásku a
jeho útěchu, je schopen, či dokonce má povinnost stát nablízku slabším bratrům a brát na
sebe jejich slabost. Pokud žijeme v Pánově blízkosti, dostaneme potřebnou sílu k blízkosti
s nejslabšími a nejpotřebnějšími lidmi, k jejich povzbuzení a dodání sil.
Generální audience papeže Františka, 22. 3. 2017 - Naděje se zakládá na Slovu
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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