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28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín

Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

V ČEM SPOČÍVÁ NAŠE 
SKUTEČNÉ BOHATSTVÍ – 
Peníze jsou pro nás tak důležité,
protože si myslíme, 
že peníze jsou více než peníze.
Že jsou uplatnění, úspěch, 
postavení, prestiž, 
pojistka před vším, 
co nám může nahnat strach. 
Není bohatstvím ve skutečnosti těch pár lidí, 
kterým vděčíme za něco dobrého
a které máme ve svém srdci?

„Ze stolu Božího Slova“

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, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.           Amen

ŽALM 90 Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali
TUTO NEDĚLI 12.10. BUDE VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘE-
HA SBÍRKA NA OPRAVY
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 19.10. BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE
Čtení 1: Mdr 7,7-11       2: Žid 4,12-13         Ev. Mk 10,17-30
Ordinárium: Ebenovo č. 504    příští neděli:  latinské č. 509



KDO MŮŽE, POMŮŽE
Za kaťákem listí, po zemi se válí, u Vás doma ve stodole, hrá-
bě jen zahálí.
Podejte jim obě ruce a přijděte k nám, já za pomoc pivo, limo 
a kus buřta dám.
Uděláme ohníček, na něm buřta opečem, zapějem pár písni-
ček, pak se domů rozejdem.

Akce se uskuteční v pátek 17. 10. 2003 v 16 hod. pod kaštany za Katolickým domem. 
Srdečně zve a za pomoc předem děkuje Spolek Metoděj Zábřeh.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 15.října Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Čtvrtek 16. října VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE JANA PAVLA II.
Pátek 17. října Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučeníka
Sobota 18. října Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Neděle  19. října BLAHOŘEČENÍ MATKY TEREZY Z KALKATY

HODY V ŘÍJNU
� Hody v Drozdově oslaví s věřícími rodáky tuto neděli 12. října 2033, při mši svaté 
v 9 hod.                               P. Anastáz Polášek
� Třetí neděli v říjnu, to je 19. října oslavíme  hody v Jedlí. Svátostné požehnání, 
spojené s novokněžským požehnáním P. Jána Čukáše bude v 15 hod.

� KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se sejdou v Zábřehu ve středu 15. října. 
Mše svatá v 9.30 bude slavena za papeže Jana Pavla II. k výročí 25 let jeho ponti-
fi kátu.                                                                                                  P. František Eliáš

� KONCERT V RÁMCI HUDEBNÍHO FESTIVALU konaného pod záštitou Arci-
biskupství olomouckého a Krajského úřadu Olomouc se uskuteční v pondělí 13. říj-
na 2003 v 19 hod. na obecním úřadě ve Svébohově. Účinkuje Janáčkovo kvarteto. 

BENEFIČNÍ KONCERT
PRO NADACI TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ
V neděli 19. října v 15 hod. jste zváni do kostela sv. Barto-
loměje. Koncert se uskuteční pod patronací města Zábřeh, 

charity a farnosti Zábřeh. Vystoupí Camerata quintet pod vedením Jana Adamce 
a zahraje skladby z období baroka. 
Dobrovolné vstupné bude darováno Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. 

Registr dobrovolných dárců kostní dřeně, podpora vzdělávání v oboru, podpora pacien-
tů, kteří se po transplantaci dostali do tíživé fi nanční situace a další projekty by nemohly 
existovat bez práce nadace – bez sponzorů a drobných přispěvatelů.

� SENIOŘI se sejdou v pondělí 20. října v 16 hod. v klubovně ve Svébohově.
                                                                                                            Marie Šanovcová



� SBÍRKA Z NEDĚLE 5. ŘÍJNA: Postřelmov 4.120 Kč (měsíční sbírka), Lesnice 
3.540 Kč (měsíční), Dlouhomilov (včetně Hrabišína) 680 Kč. Všem dárcům Pán 
Bůh zaplať. Příští neděli bude sbírka na misie. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v neděli 26. října budou hody v Chromči, 
mše svatá bude v 8 hod. ráno, mše sv. v Postřelmově bude proto až v 11 hodin.  

� ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA PRVNÍ POLOVINU ROKU 2004 se budou za-
pisovat o 1. neděli adventní, tj. 30. listopadu. 

FARNÍ DĚTSKÝ DEN
V sobotu 25. října 2003 se pro děti ze všech našich farností připravuje Farní 
dětský den. Dopoledne od 9.30 hod. bude postřelmovská tělocvična patřit těm 
nejmenším, odpoledne od 13.30 hod. všem starším i nejstarším.  

JIŘINKOVÝ BÁL
NA 3. JIŘINKOVÝ BÁL DO POSTŘELMOVA vás 
všechny srdečně zve Jednota Orla a KDU-ČSL v Po-
střelmově. Koná se v sobotu 18. října 2003 v sále tě-
locvičny TJ v Postřelmově. Začátek ve 20 hod. Hraje 
populární kapela „Fofrovanka“ z Uničova. Chutná jíd-
la, občerstvení a tombola zajištěny. Předtančení pro-
vedou špičkoví tanečníci z TK Orel Telnice.Vstupné 
40 Kč. Místa možno zamluvit u pana Aloise Rýznara 
na tel. č. 605 743 742.
Svoz autobusem zdarma: Zábřeh Valová 18.50, Zá-
břeh nádraží 18.55                                     P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

POUŤ DO MARIAZELL
Co je to pouť a co je jejím smyslem? Proč vůbec člověk někam putuje? Pouť napo-
máhá člověku, aby se na chvíli zastavil ve svém srdci, opustil všední starosti a zů-
stal chvíli v tichu a klidu. Aby si srovnal myšlenky, životní radosti a starosti před 
Bohem, tak jak je vidí ON a mohl se opět vydat správnou cestou. 

Tuto myšlenku nám předal při mši svaté P. Marek Dunda z Vranova nad Dyjí, kde byla 
naše první zastávka na pouti do Mariazell. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme otci Radkovi, za to, že tuto pouť zorganizoval a celou poutí nás prová-
zel duchovním slovem při mši svaté i společných modlitbách a panu Švédovi za 
informace během cesty.                                              Za poutníky Alena Šenkyříková

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
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SBÍRKY   Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh  11.660 Kč,  Jedlí 1.650 Kč,  Svébohov  1.550 Kč,  Hoštejn  910 Kč,  Tateni-
ce 1.230 Kč, Postřelmůvek 370 Kč, Zvole 2.810 Kč, Lubník 420 Kč.  
DARY: farníci z Hoštejna děkují všem štědrým dárcům, kteří přispívají na opravy 
kostela sv. Anny.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                          P. František Eliáš

MEZINÁRODNÍ AKCE NA BOUZOVĚ – MLADÍ PRO NADĚJI
v poslední říjnový víkend (od pátečního podvečera 24.10 do 
pondělního poledne
27. 10. t.r.) pořádá občanská iniciativa SPERANZA 2005. 
V pátek 24. 10. od 19  hod. začne akce večer příjezdem a 
ubytováním účastníků ve škole na Bouzově (přijedou mladí 
lidé z těchto míst: z Würzburgu v Německu, ze Šumperka, 
ze Zábřeha, atd.)
Co s sebou: spacák, karimatku, pracovní oblečení a rukavi-
ce, baterku, přezůvky a ostatní věci, které s sebou vozíš na podobné akce. (Může 
se Ti hodit Česko-německý a Německo-český slovník). Cena 100 Kč. Přihlásit se 
můžete na zábřežské faře nebo u P. Josefa Opluštila na bouzovské faře (tel. 585 
346 192, 608 711 300, fara.bouzov@volny.cz).
Pokud máte zájem více se dozvíte na plakátě v kostele sv. Bartoloměje

� Moravskoslezská křesťanská akademie a Okresní vlastivědné muzeum Vás 
zvou na přednášku: 
POSTAVENÍ KATOLICKÉ CÍRKVE V PRVNÍ REPUBLICE
V Okresním vlastivědném muzeu, ve středu 22. října od 17.30 přednáší prof. PhDr. 
Miloš TRAPL, CSc. z FF UP Olomouc.
Obsahem přednášky je pojednání o lidech a událostech v letech 1918 až 1938 se zamě-
řením na problémy uvnitř katolické církve v tehdejší době.
Přednášející je ředitelem Centra pro československá exilová studia a vedoucím Kabi-
netu regionálních dějin při Katedře historie FF UP.
Na listopad se připravuje přednáška: Islám, jeho náboženská podstata a hledání cesty 
v soudobém světě. Lektor: Doc. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., FF UK Praha. Termín: 
12 .listopadu 2003 (středa) od 17 hodin.Místo: Okresní vlastivědné muzeum v Šum-
perku.

ANNA FRANKOVÁ – ODKAZ PRO SOUČASNOST
 V neděli 12. října v 15 hod. se koná v Mohelnici v prostorách muzea (Kostelní 
nám. 3) vernisáž výstavy o židovské dívce Anně Frankové. Výstavu organizuje Cen-
trum ekumenického setkávání a dialogu v Olomouci spolu s nizozemskou nadací 
Anny Frankové, farností Mohelnice a muzeem v Mohelnici. 



Příloha
k 41/2003 číslu

SALEZIÁNI
Turínský kněz don Bosco inspirován prak-
tickým apoštolským duchem sv. Františka 
Saleského zakládá s okruhem svých nej-
věrnějších žáků roku 1859 Společnost sv. 
Františka Saleského. Je to řeholní kongre-
gace, jejímž posláním je záchrana nejchud-
ší a nejopuštěnější mládeže. 
Tato společnost by se však neobešla bez 
ostatní „širší salesiánské rodiny“, jejímiž 
částmi u nás jsou: 1. Dcery Panny Marie- 
řeholní kongregace. 2. Volontariát Dona Bosca- ženy zasvěcené Bohu, pracují ve světě. 3. 
Saleziánští spolupracovníci - laické sdružení úzce spolupracující se Saleziány 4, Sdružení 
bývalých žáků a žákyň dona Bosca. 5, Saleziánské hnutí mládeže - vznik v roce 1992 jako 
sdružení mladých od 14 let.                                                               Lenka Janů ☺, pokr. příště

NOČNÍ BDĚNÍ MLÁDEŽE – HLEDAT JEŽÍŠOVU TVÁŘ
Motto: Hospodine, hledám tvou tvář

V noci z 18. na 19. října budou věřící mladí 
lidé z celé střední Evropy bdít a modlit se za 
potřeby mladých, církve a světa. Při této pří-
ležitosti si mládež z našeho děkanátu udělá 
malou pouť.
Kdy? 18. 10 .2003 
Kam? K Mariánské studánce do Rychnova. 
Co s sebou? Něco k zakousnutí, něco aby-
chom neumřeli po cestě žízní, kolo s funkč-
ním osvětlením, pláštěnu, teplé oblečení 
(podzimní noci bývají chladné). 
Proč? Abychom lépe poznali Ježíše, aby-
chom si vyprosili požehnání, abychom se lépe poznali, abychom se pobavili…
Věk? Kdo si troufne a koho doma pustí (spíš od 15 let nahoru)
Program: nejen modlitební - nechte se překvapit. 
A co mokrá varianta? V případě, že bude pršet, sejdeme se ve 20 hodin v kostele v Zábře-
ze. (doufáme, že nebude). Kdy se k nám můžete připojit? V 18.30 vyjíždíme ze Zábřeha od 
fary, 18.40 Nemile - křižovatka na Hněvkov, 19.30 Hoštejn - most u Březné, 20.00 Tate-
nice - křižovatka na Krasíkov. Své případné nápady, kterými by se dala tato noc obohatit, 
posílejte na mail rkfstity@rps.cz.

Těší se na vás realizační team v čele s o. Radkem Šidlejou, obr. Peťa Novotná

SBÍRKA NA OPRAVU CHATEK V RAJNOCHOVICÍCH
Kdo by chtěl přispět na opravu chatek v TS Archa Rajnochovice, má stále možnost. Toto 
středisko slouží již několik let mládeži z celé diecéze a jezdí tam i mládež z našeho děkaná-
tu. Pokladnička se nachází v zábřežském kostele sv. Bartoloměje. Finanční částka, kterou 
jste zatím přispěli je prozatím 125 korun. Dárcům Pán Bůh odplať.                   Petr Krňávek

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři. Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 9. 10. 2003



SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH– KATOLICKÝ DŮM
V úterý 14. 10. v 17 hod. se uskuteč-
ní v malém sále Katolického domu 
1. část kurzu nazvaného Kultura ve-
řejného mluveného projevu.

V neděli 19. 10. v 15 hod. zveme děti i rodiče na pohádku Zvířátka z našeho lesa 
v podání dětského divadelního souboru Slunečnice ze Šumperka. Vstupné dob-
rovolné.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH 

Prenatální komunikace mezi rodiči a dítětem, tak je nazvána zajímavá přednáška 
v Klubu maminek v Katolickém domě. V úterý 14. 10. v 9.00 hod. Přednáší Mgr. 
Ivana Žůrková. 

Každý čtvrtek v 9.30 hod. je připraven pro maminky s malými dětmi Dětský klub 
Barvínek.

Dopolední klub pro děti od 1–4 let má pro Vás připravený pestrý program přizpů-
sobený věku dětí. 

Pondělí 20.10. – středa 22.10.
Podzimní burza dětského oblečení, obuvi, sportovních potřeb a hraček.
Příjem zboží  - Po  20. 10.   9.00 – 12.00        13.30 – 19.00 hod.
Prodej zboží - Út  21. 10.   9.00  -  12.00       13.30 – 18.00 hod.
Výdej zboží  - St  22. 10. 18.00 – 19.00 hod.
Kočárky nepřijímáme ! Sbírka ošacení se v letošním roce nepořádá !

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU NA LISTOPAD!
Na sobotu 8. listopadu od 14.00 hod. připravuje Mateřské a rodinné centrum od-
polední seminář ZDRAVÁ RODINA.
Z Fakultní nemocnice v Olomouci přijede přednášet přednosta dětského odděle-
ní Prof. Vladimír Mihál, dětský pediatr, onkolog a hematolog.
Společně s tímto vynikajícím člověkem a kapacitou ve svém oboru, se budeme 
zamýšlet nad rolí rodiny v dnešní společnosti, úlohou ženy a muže v rodinném 
systému, o přijetí dítěte jako daru, významu kojení pro matku i dítě, zdravotních 
otázkách aj. Naše pozvání přijaly i zástupkyně občanského sdružení Šance Herta 
Mihálová a Eva Dvořáková, které nás blíže seznámí s jeho činností. Mnohým z Vás 
je dobře známá humanitární akce tohoto sdružení Vánoční hvězda, jejíž výtěžek 
je určen na pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem.
Přednáška je určena jak laické, tak odborné veřejnosti - rodičům, pedagogům, 
psychologům, studentům, pracovníkům ve zdravotnictví, pracovníkům s dětmi, 
katechetům aj.                                                                                       Alena Enterová



DOPIS  NÁRODNÍHO ŘEDITELE
PAPEŽSKÉHO MISI JNÍHO DÍLA K MISI JNÍ  NEDĚLI
Drazí přátelé, 
na úvod chci nechat promluvit tu, která 
celý svůj život zasvětila misiím a jejíž be-
atifi kaci slavíme o letošní misijní neděli, 
Matku Terezu: „Stalo se, že jsme neměly 
v našem dětském útulku cukr pro děti. 
Jeden čtyřletý chlapec zaslechl, že „Mat-
ka Tereza nemá cukr pro děti“. Šel domů 
a řekl rodičům: „Nebudu jíst tři dny cukr, 
protože chci dát svůj cukr Matce Tereze.“ 
Po třech dnech ho k nám rodiče přivedli. 
Byl tak malý, že sotva uměl vysloviti moje 
jméno, a přece mě naučil, co to znamená 
milovat velikou láskou.“
Jak tedy i Matka Tereza zažila, smyslem 
misijní činnosti vůbec je předávání té ob-
rovské Boží lásky, která živí naši víru a do-
dává životu pravý smysl a radost. Víra, 
která se nepředává dál, umírá! Svatý Otec 
Jan Pavel II., jehož 25. výročí pontifi kátu 
si při této příležitosti také připomínáme, 
říká, že každý věřící je povolán ke svatos-
ti a k misiím. Toto pochopila i svatá Tereza z Lisieux. Ona začala již ve svých 7 letech 
aktivně pomáhat misionářům v rámci Misijního díla dětí, které slaví letos 160 let od 
svého založení. 
Právě dnes bych chtěl ze srdce poděkovat Vám všem, kteří se o svoji lásku dělíte 
s ostatními. Vaše modlitby, obětované utrpení a štědré fi nanční dary jsou velice po-
třebným stavebním materiálem. Mám radost, že při loňské misijní neděli jsme v naší 
vlasti vybrali necelých 14,5 milionů Kč a pomohli tak mnoha potřebným. Kromě toho 
se řada z Vás rozhodla podporovat bohoslovce v misijních oblastech a přispívat na děti 
v bídě. Během loňského roku se tak navíc sešly ještě téměř 2 miliony Kč. Roku růžen-
ce též využilo mnoho jednotlivců i celých společenství a přihlásili se do denní modlit-
by 1 desátku za misie – misijní růže. 
Nemusím dlouze vysvětlovat, že situace v mnoha misijních oblastech je velice nároč-
ná. Každý den totiž umírá na světě 19 tisíc lidí na AIDS, tuberkulózu, malárii a spavou 
nemoc. Ročně pak v zemích třetího světa zemře na nakažlivé nemoci 14 milionů chu-
dých. Léčení by jim mohlo zachránit život. 
Na závěr si Vás i letos opět dovoluji požádat o velkorysost. Prožijme misijní neděli 
v modlitbě spolu se všemi věřícími světa. Přispějme k šíření radosti evangelia, k zá-
chraně aspoň některých z bídy. Dokažme, že naše víra je živá. Inspirací k tomu nám 
mohou být i slova P. Josefa Zemana, dlouholetého misionáře v Číně: „Nedávejme po 
troškách, ale celé své srdce.“                                           P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD



Vzdělávací pobyt pro pracovníky Charity Srbsko a Černá hora
CARITAS–Vyšší odborná škola sociální Olomouc pořádá ve dnech 30. 
září až 10. října 2003 vzdělávací pobyt pro pracovníky Charity Srbsko a 
Černá hora, které zakládají služby Domácí péče. 
Tento pobyt zahrnuje výuku teoretických témat (rozvoj této oblasti u nás 
v posledních 13 letech, hospicová péče, týmová práce a management, su-
pervize, syndrom vyhoření a stres apod.) a praxi v Charitách Olomouc, 
Vsetín a Zábřeh. 
Pobyt je uskutečněn v rámci projektu Rozvoj sociální pomoci bez hranic a 
fi nancován z programu EAST – EAST a prostředků Sdružení Česká katolická charita, urče-
ných na zahraniční pomoc. Jedná se o zcela mimořádnou aktivitu, která je všeobecně vní-
mána jako velice účelný příspěvek k obnově válkou postižených území. 
                                                                           Tisková zpráva Caritas – VOŠ sociální Olomouc

Na zábřežské Charitě jsme ve dnech 1. a 2. října uvítali dvě 7 členné skupinky koordiná-
torek domácí péče, spolu s tlumočníkem a zástupcem školy. Pokoušeli jsme se jim předat 
naše vlastní zkuše-
nosti s poskytová-
ním služby. Prak-
tické informace 
měli možnost na-
čerpat také v teré-
nu, seznámili se 
s prací zdravotních 
sester i pečovate-
lek, se způsobem, 
jakým zajišťujeme 
rozvoz obědů a ko-
munikaci se stře-
diskem v Postřel-
mově. V rámci své-
ho pobytu navštívi-
li také Domovinku. 
Velmi krátce jsme 
jim také představi-
li naše město, více se o něm mohou dočíst v cizojazyčném materiálu, který si díky ochotě 
pracovníků MÚ mohou odvést domů.
Pracovnice přichází z naprosto nesrovnatelných podmínek, kde např. neexistuje občanská 
společnost a zdravotnictví je pevně v rukou státu. Neexistují tedy ani pravidla jak fi nanco-
vat neziskový sektor, charitní střediska fungují výhradně díky podpoře a štědrosti italské, 
švýcarské a německé Charity. Přestože však působí v zcela odlišných, nesrovnatelně těž-
ších podmínkách, snaží se svou práci konat profesionálně. 
I zástupci naší Charity jezdí čerpat inspiraci do zahraničí, je dobré mít jakési srovnání, vý-
hled do budoucnosti, přehled, jakým způsobem se může služba vyvíjet. Zjišťujeme, že i u 
nás v ČR jsou mezi jednotlivými Charitami rozdíly v pojetí domácí péče. 
Celosvětová působnost naší organizace Caritas je potřebná nejen pro účinnou a adresnou 
humanitární pomoc, ale je důležitá také např. pro podobnou výměnu zkušeností.        

Jiří Karger – Charita Zábřeh


