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

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

Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Je trpkou zkušeností, 
když jsme žili s druhým člověkem 
několik roků, důvěřovali jsme mu, 
mluvili jsme s ním o všem 
co bylo pro nás důležité, 
a když jsem zjistili, že tento člověk 
nás vůbec nechápe a nechce jít 
s námi společnou cestou. 
I Ježíš zažil něco podobného 
se svými učedníky. A stejnou zkušenost 
má i s námi a to stále. 
A přesto – a dá se to těžko pochopit – 
i přesto nás miluje.

„Ze stolu Božího Slova“

Všemohoucí Bože,
od tebe máme všechno dobré
a v tvých rukou je celý náš život; 
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty,
a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

ŽALM 33 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 
TUTO NEDĚLI 19.10. JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE
Čtení 1: Iz 53,10-11        2: Žid 4,14-16         Ev. Mk 10,35-45      
Ordinárium: latinské č. 509  příští neděli: Olejníkovo č. 502



Neděle 19. října - BLAHOŘEČENÍ MATKY TEREZY Z KALKATY
 Narodila se 27. 8. 1910 ve Skopje, v albánské oblasti Kosovo. Při křtu dostala 
jméno Agnese, doma se jí však říkalo „Gonxha“ (poupátko).   
 Ve 12 letech vyslechla v kostele kázání jezuitských misionářů, kteří pracovali 
v Indii a poprvé zatoužila zasvětit život Bohu.
 V 18 letech vstoupila do kongregace Naší Paní Loretánské (Dublin-Irsko) – po 
2 měsících odjíždí do Indie, Kalkaty. Přijímá jméno Tereza z úcty ke svaté Terezii 
od Dítěte Ježíše. Vyučuje dějepis a zeměpis, posléze je ředitelkou v High School 
v Kalkatě. 
 Roku 1948 odchází z kláštera a účastní se ošetřovatelského kurzu. Roku 1950 
je schválena kongregace sester Matky Terezy, „Misionářky lásky“. Nosí sárí, oble-
čení běžné v Indii, bílé barvy s třemi modrými pruhy znázorňující nebe a obyčej-
né sandály.
 Hlavní heslo je „Sloužit nejchudším z chudých“. Plán Matky Terezy je pro-
střednictvím Pravidel a Stanov přísně evangelní a má ekumenického ducha – za-
hrnuje křesťany i nekřesťany, neboť Kristova láska je univerzální! Vedle 3 tradič-
ních slibů. (chudoby, čistoty a poslušnosti) si Matka Tereza přála, aby se setry za-
vazovali Bohu také slibem „lásky“. Sloužit zdarma všem bezprizorním. 
 Mimo jiné získává v roce 1979 Nobelovu cenu za mír. Zažila čtyři papeže, žá-
dost, aby mohla opustit klášter a žít mimo něj, zaslala papeži Piovi XII., papeže 
Jana XXIII. žádala, aby přijal kongregaci Misionářek lásky do papežského práva, 
papež Pavel VI. se setkává s Matkou Terezou při cestě do Bombaje  a věnuje jí lu-
xusní automobil (1971 jí dá cenu za mír „papež Jana XXIII.) a nakonec se setkává 
i s papežem Janem Pavlem II., který ji bude blahořečit v neděli dne 19. 10. 2003. 

Oblíbená modlitba Matky Tereza
(modlitba sv. Františka z Assisi):
„Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
 abych přinášel lásku, kde je nenávist, 
Odpuštění, kde je urážka,
 jednotu, kde je nesvornost,
 víru, kde je pochybnost, 
pravdu kde je blud, 
naději, kde je zoufalství, 
radost, kde je smutek,
 světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil,
 po porozumění, ale rozuměl, 
po lásce ale miloval. 
Vždyť ten, kdo dává, ten dostane,
 kdo odpouští, tomu je odpuštěno,
kdo umírá, vstane k životu“. 



KRISTUS – NADĚJE EVROPY
STŘEDOEVROPSKÉ KATOLICKÉ DNY – RAKOUSKO
Neděle 19. října. Každou neděli slavíme vzkříšení našeho Pána. Ra-
kousko dnes slaví státní svátek. S vděčností v tento den vzpomíná-
me na datum 25.10.1955, kdy opustil obsazené území Rakouska po-
slední voják. 26.10.1955 byla vyhlášena neutralita Rakouska. Od té 
doby je Rakousko svobodnou zemí v srdci Evropy. 1955 se Rakousko 
stalo členem Evropské unie. 
Při vší starosti o prosperitu a bezpečnost vlastní země je stálou výzvou a úkolem také 
dobrý vztah k sousedním zemím. Znamením vstřícnosti jsou v tomto ohledu akce za-
měřené na pomoc obyvatelstvu zemí, v nichž kvůli válce a nucenému přesídlení nasta-
la kritická situace (např. „Nachvar in Not“). Napříč hranicemi má narůstat důvěra. 
Patronem Rakouska je sv. Leopold III., markrabě rakouský. Narodil se kolem roku 
1075 v Gars na Kamp. Již ve věku dvaceti let mu byla svěřena vláda země. Leopold 
III. se mimořádným způsobem zasloužil o církevní život v zemi a založil několik kláš-
terů. Zemřel 15. 11. 1136 a jeho hrob se nachází v klášterním kostele Klosterneuburg 
u Vídně. 

BENEFIČNÍ KONCERT PRO NADACI TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ
Tuto neděli 19. října v 15 hod. jste zváni do kostela sv. Bartoloměje. 
Koncert se uskuteční pod patronací města Zábřeh, charity a farnos-
ti Zábřeh. Vystoupí Camerata quintet pod vedením Jana Adamce 
a zahraje skladby z období  baroka. 

Dobrovolné vstupné bude darováno Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. 
                                                                                                         Srdečně zvou pořadatelé

� HODY V JEDLÍ oslavíme tuto neděli 19. října. Svátostné požehnání, spojené 
s novokněžským požehnáním P. Jána Čukáše bude v 15 hod.

� KONCERT V RÁMCI HUDEBNÍHO FESTIVALU konaného pod záštitou Arcibis-
kupství olomouckého a Krajského úřadu Olomouc se uskuteční v pondělí 13. října 
2003 v 19 hod. na obecním úřadě ve Svébohově koncert Janáčkova kvarteta.
 
� SENIOŘI se sejdou v pondělí 20. října v 16 hod. v klubovně ve Svébohově.
                                                                                                            Marie Šanovcová

� ŠŤABAJZNY se sejdou ve středu 22. října na faře po mši sv. (asi 18.30 hod.). Vez-
měte si s sebou papír a propisku.                                                                Jana Nováková

� KONEC LETNÍHO ČASU. Příští neděli 26. října přecházíme na zimní čas, zname-
ná to, že si můžete o hodinu přispat. V tomto období se mění v zábřežském kostele 
začátek páteční mše svaté. Bude bývat v 17.30 hod. a v Rovensku začátek sobotní mše 
svaté s nedělní platností se mění na 16.30 hod.                                                     redakce

� SVÁTOST SMÍŘENÍ – jako každou poslední neděli v měsíci bude v neděli 26. říj-
na zpovídat v zábřežském kostele P. Benno Štivar, kapucín.                P. František Eliáš
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SBÍRKY NA OPRAVY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 12.390 Kč Jedlí 9.000  Kč  Svébohov 2.750 Kč
Hoštejn 4.760 Kč Tatenice 0.960 Kč Postřelmůvek 0.490 Kč
Zvole 2.390 Kč Lubník 0.426 Kč.
 

V kapli v Krasíkově byla při pouti ke cti andělů strážných, v neděli 5. října vybrána 
částka 830 Kč.  
DARY V ZÁBŘEZE: na kostel sv. Barbory 8.000, na potřeby farního kostela 300 Kč.

Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                                       P. František Eliáš

� V neděli 19. 10. v 15 hod. zveme děti i rodiče na pohádku ZVÍŘÁTKA Z NA-
ŠEHO LESA v podání dětského divadelního souboru Slunečnice ze Šumper-
ka. Vstupné dobrovolné.

� V úterý 21. 10. v 15 hod. se koná pravidelné setkání dívčího studia AGÁTA.

� Na úterý 21. 10 v  18  hod. zveme ženy a dívky k dalšímu SETKÁNÍ S ORIEN-
TÁLNÍM BŘIŠNÍM TANCEM v rytmu afrického bubnu, vedeného manželi 
Dášou a Vraťou Kratochvílovými z Olomouce.

� Ve čtvrtek 23. 10. v 17 hod. se uskuteční v malém sále Katolického domu 2. 
část kurzu nazvaného KULTURA VEŘEJNÉHO MLUVENÉHO PROJEVU.           

Lenka Hamplová
Mateřské a rodinné centrum Zábřeh 
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!

� Pátek 31. 10. v 16.30 hod. u kostela u kasáren se koná tradiční VEČER SVĚT-
LUŠEK.Zveme všechny rodiče a děti na 6. ročník průvodu s lampiony. Společně 
uložíme přírodu k zimnímu spánku a naposledy zazpíváme a naposledy posvítí-
me. Každou malou světlušku čeká odměna. Lampiónky vezměte s sebou. Příspě-
vek na akci činí 20 Kč
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Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři. Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 15. 10. 2003

Farní den -
svébohovská drakiáda
Bylo to sobotní odpoledne plné zábavy a 
nečekaně i sluníčka. Po deštivém týdnu 
se přišlo podívat, jak nám létali draci. A 
taky létali! A nejen to. Tatínci měřili svou 
sílu s metrovým polenem, maminky 
s kuchyňským válečkem. A děti? Háze-
ly balóny do koše, skákaly v pytli a přes 
švihadlo, běhaly sloní běh, … A hlavně, 
se všichni smáli a dobře se bavili. Snad každý si odtud odnesl nějakou hezkou vzpo-
mínku a vítězové v jednotlivých kategoriích k tomu navíc ještě keramické a perníkové 
dráčky, frgály a diplom. Dospěláci k tomu ještě láhev mešního vína. Kdo přišel, určitě 
neprohloupil. A kdo jste nepřišli, nevěšte hlavu. Když Pán dá, příští rok se sejdeme 
zase (tentokrát o měsíc dřív, jak přislíbili pořadatelé a můžete přijít taky.  
                                                                                  Jitka Franková, obr. Honza Stejskal.

PS k svébohovské drakiádě.
I přes nepřízeň počasí a následném improvizování byla idea naše-
ho dne naplněna - sešli jsme se věřící i nevěřící. A jářku. Vo tom 
ten život je!- když lidé táhnou za jeden provaz a nezajímají je ma-
licherné, žabomyší války. Vždyť přece hledáme to, co nás spojuje 
a ne, co nás rozděluje!                                    František Frank, akolyta

Mladí pro naději. Všichni, kdo se budou chtít přihlásit na tuto česko-německou 
akci na Bouzově, mají nyní poslední šanci. Přihlášky jsou k dispozici v kostele na ná-
stěnce stejně tak jako bližší informace, popř. u otce Josefa Opluštila z Bouzova,. (více 
také v minulých FI)                                                                                          Petr Krňávek

Mixér
V sobotu 11. října se v Šumperku v domě patřící církvi baptistů uskutečnil v pořadí již 
pátý MIXÉR. Co to vlastně je? Jak už název napovídá, je to jakási směs mládeže růz-
ných křesťanských církví z okolí. Ať už jsme katolíci, evangelíci, členové Apoštolské 
církve, baptisté, adventisté, … spojuje nás víra ve společného Pána. 
Program mixéru má několik částí: Nejdříve probíhají chvály, následuje slovo - poslední 
bylo na téma To nejlepší našemu Pánu. Rozdělíme se do skupinek, ve kterých diskutuje-
me a modlíme se na určité téma. Pak se občerstvíme dobrotami, které mladí přinesou 
ze svých domácností a nakonec nás čeká zábavný program. Někdy jsou to hry, minule 
naposledy jsme měli zajímavé povídání o misiích. 
Mixér je zkrátka akce pro mladé, kteří chtějí oslavovat svého Pána, seznámit se a poba-
vit se. Další Mixér se uskuteční pravděpodobně v lednu, termín bude ještě upřesněn.
                                     Peťa Novotná



� NEDĚLE 19. ŘÍJNA  – 29. MEZIDOBÍ – „MISIJNÍ NEDĚLE“ 

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

� 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. Odpoledne ve 14.30 bude v Chromči zpívaná růžencová pobožnost. 
Tento den začíná zimní čas, proto mše svatá v Dlouhomilově bude už v 17 hodin. 

� SBÍRKA Z NEDĚLE 12. ŘÍJNA: Postřelmov 2.130 Kč, Lesnice 1.140 Kč, 
Dlouhomilov 330 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli měsíční sbírka 
v Chromči a Dlouhomilově.  

� SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V POSTŘELMOVĚ plánovaná na podzim roku 
2004 se odkládá na pozdější dobu.  

� ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA PRVNÍ POLOVINU ROKU 2004 se budou za-
pisovat o I. neděli adventní tj. 30. listopadu.                                          P. Jiří Putala

� SBÍRKA Z NEDĚLE 12. ŘÍJNA NA OPRAVY:
Cotkytle 990 Kč; Štíty 2.200; Horní Studýnky 1.310; Klášterec 1.810 Kč 

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 zaměřením na problémy uvnitř katolické círk-
ve v tehdejší době. 

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
hledá zdravotní sestry pro oddělení chirurgie, interny a intenzivní péče. Nabízí-
me Vám zajímavou práci v centru Prahy a přece v příjemné a klidném prostředí 
Malé Strany. 
Bližší informace Vám poskytne halvní sestra Veronika Benešová, Vlašská 36, 
118 00 Praha 1, e-mail: benesova@nmskb.cz, tel. 605 292 930 nebo 257 197 160.

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO


