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

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

Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

Jsou skutečnosti, které vidíme
a které nás hluboce zajímají,
kdežto k jiným skutečnostem
jsme slepí a hluší. 
Když jsme otevření 
BOŽÍ SKUTEČNOSTI,
když jsme schopni vidět a slyšet,
tehdy je to téměř 
nepravděpodobné štěstí.
A štěstí zavazuje. 

„Ze stolu Božího Slova“

Všemohoucí, věčný Bože,
rozmnož naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ,
aby se na nás splnilo, co slibuješ. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.        Amen

ŽALM 126 Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radostí.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 2. 11. BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU
Čtení 1: Jer 31,7-9         2: Žid 5,1-6          Ev. Mk 10,46-52 0,35-45      
Ordinárium: Olejníkovo č. 502  příští neděli: Břízovo č. 503 



� TUTO NEDĚLI 26. ŘÍJNA jsme v rámci STŘEDOEVROPSKÝCH KATOLIC-
KÝCH DNŮ spojeni v modlitbách s naší sousední zemí – RAKOUSKEM, která dnes 
slaví státní svátek. Vzpomíná na datum 25.10.1955, kdy opustil obsazené území Ra-
kouska poslední voják. 26. 10. 1955 byla vyhlášena neutralita Rakouska.

� KONČÍ „LETNÍ ČAS“. Tuto neděli přecházíme na zimní čas, znamená to, že si mů-
žete o hodinu přispat. V zábřežském kostele se mění začátek páteční mše svaté na 17.30 
hod. a v Rovensku bude začínat mše svatá v sobotu (s nedělní liturgií) v 16.30 hod.

� SVÁTOST SMÍŘENÍ - jako každou poslední neděli v měsíci budou v zábřežském 
kostele od 15 hod. zpovídat P. Benno a P. Kryštof, kapucíni.

� V úterý 28. října, na svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů (Den vzniku samostatné-
ho Československého státu) bude mše svatá v Zábřehu v 7 hod. 

� Ve středu 29. října nebude „dětská“ mše svatá v 17.30 hod. Rodiče s dětmi se 
mohou zúčastnit slavení mše svaté ve středu dopoledne v 9.30 hod.

SOBOTA 1. LISTOPADU SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Bohoslužby:
Zábřeh 6.55, 8.30; Jedlí 7.25; Svébohov 10.30; Zvole 10.15; Rovensko 16.30 hod.
V tento den 1.11. odpoledne a zítra 2.11. po celý dne je možno při návštěvě kteréhokoliv 
kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek: 

svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého 
otce; je podmínkou pomodlit se  při návštěvě kostela vyznání 

víry a Otče náš. 
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po 
splnění tří obvyklých podmínek denně pl-
nomocné odpustky, přivlastnitelné pouze 
duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a 

pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 
Svátost smíření lze vykonat několik dnů předem, případně 
i po uvedené době.
SVÁTOST SMÍŘENÍ před svatodušními svátky může-
te přijmout v zábřežském kostele také v pátek 31. října 
(nahrazuje první pátek v měsíci) od 15.30 hod.       

P. František Eliáš

NEDĚLE 2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Dušičkové pobožnosti: Svébohov 14.00; Jedlí 
15.00; Zábřeh 17.30 hod. 
V Zábřeze, na hřbitově, budou dušičkové po-
božnosti v týdnu od 1. do 8. listopadu každý 
den v 16.15 hod.



Arcidiecézní charita Olomouc
 „Drazí bratři a sestry! Příští neděli bude ,dušičková sbírka‘ na 
Arcidiecézní charitu Olomouc. Charitní pracovníci v naší arcidie-
cézi slouží v mnoha oblastech lidem nemocným, trpícím a opuště-
ným. Setkávají se s lidským utrpením a snaží se podle svých mož-
ností pomáhat. Matka Tereza, která byla v neděli 19. října v Římě 
blahořečena, jednou spatřila v Londýně na ulici sedět sehnutého, 
velmi sešlého a opuštěného člověka. Zastavila se, vzala ho za ruku a zeptala se ho, 
jak se mu daří. Vzhlédl k ní a řekl: ‚Ach, po tak dlouhém čase cítím teplo lidské 
ruky; po tak dlouhém čase!‘ Jeho oči se rozzářily a celý se napřímil… A Matka Te-
reza k tomu dodává: ‚Jen ta trocha tepla lidské ruky vnesla radost do jeho života. 
To je třeba zakusit. Musíte mít široce otevřené oči a jednat také tak.‘
T ato událost nás povzbuzuje, abychom i my hledali Kristovu tvář v nemocných, 
opuštěných a starých lidech a rádi jim posloužili, ať už přímo nebo třebas pro-
střednictvím Charity, která jim pomáhá zvládat těžký životní úděl.
 Charita, jako největší laická aktivita církve, zaměstnává dnes jen v naší arcidi-
ecézi více než osm set pracovníků, využívá ochoty stovek dobrovolných spolupra-
covníků, investuje do služeb potřebným zhruba čtvrt miliardy korun a slouží tisí-
cům potřebných. Dobře zabezpečit takové dílo je někdy velmi těžké a bez aktivní 
účasti a pomoci všech věřících bychom to nedokázali. Proto se na Vás obracíme 
s prosbou o fi nanční příspěvek a upřímně děkujeme všem, kteří štědře podporují 
charitní aktivity, a tak pomáhají charitnímu dílu, aby bylo ,naplňováním Kristovy 
výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi‘ (ze Stanov Arcidiecézní cha-
rity Olomouc). Kéž Pán Vaši štědrost bohatě odmění!“
                                                  Mons. Josef Šich, biskupský vikář, Václav Keprt ,ředitel

� POSLANECKÝ DEN. V pondělí 27. 10. 2003 od 14 do 17 hod. se uskuteční 
v Katolickém domě poslanecký den Ing. Ivo Vykydala, poslance paralamentu Čes-
ké republiky. Všechny, které zajímá dění v České republice zve výbor MO KDÚ-
-ČSL. 

� BRIGÁDY V LESE. Uklízet paseku po těžbě a ošetřovat 
stromky proti okusu zvěří ve farním lese na Račici nad Zábře-
hem, budeme v pondělí 27. října od 14 hod. a v úterý 28. října 
od 8 hod. ráno. Pracovní rukavice, případně dva staré kartáče 
na boty nebo štětce s sebou. Termosku s čajem s sebou, špe-
káčky zajištěny.                                                 P. František Eliáš

� NABÍDKA. Vykoupíme (po domluvě) větve cypřiše, tuje, 
jalovce a mahónie! Zahradnictví Albrecht tel. 583 414 332.

� V neděli 2. listopadu v 18 hodin doprovodí liturgii mše svaté rytmická schola 
od sv. Bartoloměje.  



Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01  Zábřeh,  IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz;   ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKY NA MISIE Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 23.170,-; Jedlí 4.600,-; Svébohov 5.000,- (+ 1.000,- dar); Hoš-
tejn 1.960,-; Kosov 700,-; Tatenice 2.100,-; Postřelmůvek 590,-; Drozdov 
760,- ; Hněvkov 500,- ; Zvole 15.000,-; Lubník 860 Kč
DARY V ZÁBŘEZE: na kostel sv. Barbory 2.000 Kč, na misie 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                           P. František Eliáš
DARY HOŠTEJN: ve veřejné sbírce darovali občané Hoštejna částku 24.506 (+200 Kč), 
která bude použita na nové kostelní okno, stejně bude použit dar od soukromého dár-
ce ve výši 25.000 Kč. Všem štědrým dárcům, kteří přispívají na opravu kostela sv. Anny dě-
kujeme a vyprošujeme Boží přízeň.                                                              P. Jaroslav Přibyl

NA KONCERT V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE DO SVÉBOHOVA 
jste zváni v  pondělí 27. října v 16.30 hod. Účinkují Michiyo Keiko – zpěv, Lukáš 
Vendl – a Jaroslav Šaroun – varhany. Koncert se uskuteční v rámci hudebního fes-
tivalu pořádaného pod záštitou Arcibiskupství olomouckého a Krajského úřadu 
Olomouc.                                                                                                      Pořadatelé

Moravskoslezská křesťanská akademie a Okresní vlastivědné muze-
um Vás zvou na přednášku: ISLÁM, JEHO NÁBOŽENSKÁ POD-
STATA A HLEDÁNÍ CESTY V SOUDOBÉM SVĚTĚ.
Lektor: Doc. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., FF UK Praha. Termín: 
STŘEDA 12. listopadu 2003 od 17.00 hodin. Místo: Okresní vlasti-
vědné muzeum v Šumperku.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC LISTOPAD
Úmysl všeobecný - aby mezi křesťany západních zemí neu-
stále rostla znalost duchovních hodnot a liturgických tradic 
Východu a aby si jich vážili.
Úmysl misijní - aby církev v Americe, slavící II. americký 
misijní kongres v Guatemale, byla podnícena k ještě velko-
dušnější evangelizační aktivitě i mimo své země.
Úmysl národní - za to, aby dílo plenárního sněmu bylo při-
jímáno jako praktické prohloubení Božího sdílení s lidmi, 
které vychází z Písma a tradice.

V ÚTERÝ 28. ŘÍJNA OSLAVÍ OSMDESÁTÉ NAROZENINY PANÍ

MILADA KOLČAVOVÁ.
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU PŘEJEME DOSTATEK ZDRAVÍ, POHODY,

ŽIVOTNÍHO OPTIMISMU, VYPROŠUJEME MILOST BOŽÍ A OCHRANU PANNY MARIE. 
ZA ZÁBŘEŽSKOU FARNOST P. FRANTIŠEK ELIÁŠ
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Noční putování mladých do Rychnova 
18.- 19. Října
 V sobotu 18. října se vydali mladí na ko-
lech z různých míst našeho děkanátu na spo-
lečnou pouť na Mariánskou Studánku 
u Rychnova, aby tam prožili společně s tisí-
ci dalších mladých lidí v celé střední Evropě 
noční bdění, jehož motto znělo Hledat Ježíšo-
vu tvář. Předpovědi počasí, které hlásily noč-
ní teploty okolo nuly mnoho mladých odra-
dily, přesto se nás nakonec sešlo třináct. Po 
příjezdu na místo nás čekalo příjemné překvapení - v tutéž dobu na totéž místo přijeli i mladí 
z děkanátu Svitavy, takže nás bylo nakonec dvacet. Na začátku jsme se rozdělili do dvojic podle 
toho, kdo koho znal a vzájemně jsme se představovali. Poté jsme skládali obraz Kristovy tváře 
formou puzzle. Rozebrali jsme si části tohoto plakátu a na druhou stranu jsme napsali problém, 
který nám nejvíce brání ve zvěstování obrazu Krista světu. Pak jsme z těchto našich nedostatků 
složili Kristův obraz. Po písničce jsme si rozdělili úryvky z písma a snažili jsme je nějakým způ-
sobem ztvárnit nebo vysvětlit tak, aby ostatní poznali, o jaký úryvek se jedná. Celé bdění jsme 
ukončili krátkou adorací a rozjeli jsme se domů. Kdo se zúčastnil, nelitoval.                           Petr

Saleziáni - pokračování. Saleziáni působí po celém světě i jako mi-
sionáři. Sám don Bosco již v roce 1875 vysílá své první misionáře do 
Jižní Ameriky. Současná Česká provincie má svoji činnost v Bulharsku. 
Saleziáni v minulosti ovlivnili svou činností mnoho lidí, kteří se nyní 
objevují ve veřejné sféře: v kultuře, v politice i ve sféře sociální (např. 
Základní škola Integra). Přímé saleziánské dílo je např. nakladatelství 
Portál, vyšší odborná škola Jabok v Praze a spousta středisek mládeže 
po celé české republice. Saleziáni zvolili tento způsob života, aby mohli 
zůstat svobodní pro mladé lidi v nouzi. Inspirováni láskou obětují čas, 
schopnosti i zdraví pro dobro mládeže. Na celém světě jich je přes 17 000, v České republice na 
200.                                   Lenka, obr. Honza

Nepřehlédněte - cesta za štěstím. Olomoucké centrum pro mládež tě srdečně zve 
na adventní duchovní obnovu s P. Jiřím Mikuláškem, která se koná 28.-30. 11. v TS Archa Raj-
nochovice. Můžeš zažít adventní zastavení, ztišení a načerpání nových sil a moudrosti na cestu 
životem. S sebou tužku, zápisník, spacák, bibli a příspěvek 200 Kč na ubytování a stravu. Přihlas 
se co nejdřív (do 14.10.) na adresu ADCŽM přístav, 768 71 Rajnochovice. Více informací také na 
nástěnce v zábřežském kostele.                                                                                                     red.

Putování ke kostelu nad Bludovem. Zajímavý postřeh z putování mládeže ke kos-
telu nad Bludovem (11. 10. 2003) od AleŠenkyříkové si můžete přečíst na nástěnce v zábřežském 
kostele sv. Bartoloměje.                                                                                                            redakce

SOUTĚŽ  - NEDĚLNÍ EVANGELNÍ OBRÁZKY. Dětem připomínám že se blíží advent a to je čas 
vyhodnocování nedělních evangelních obrázků z cyklu „B“. Do soutěže se může zapojit  a tím i 
zároveň získá cenu každý, kdo mi odevzdá alespoň 10 různých vymalovaných. Jako obvykle bu-
dou 3 kategorie a to v rozmezí od 3 do 15 let. Hodnotí se počet a „umělecký dojem“. Termín ode-
vzdání je 26. 11.- 9. 12.                                                                                            P. Radomír Šidleja

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři 
Kontakt: luna.prispevky@post.cz. © Luna 24. 10. 2003



� SBÍRKA NA MISIE Z NEDĚLE 12. ŘÍJNA: Postřelmov 23.500 Kč (Postřelmov 
13.700, Chromeč 3.300, Sudkov 1.500, Dary 5.000), Lesnice 6.500 Kč, Dlouhomilov 1.500 
Kč (Dlouhomilov 1.060, Hrabišín 440). Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnes je měsíční sbír-
ka v Dlouhomilově a v Chromči, příští neděli bude sbírka na Charitu.

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: začal zimní čas, večerní mše svaté budou bý-
vat o hodinu dříve, mimo páteční – ty budou dříve o půl hodiny. V úterý 28. října bude mše 
sv. v Postřelmově výjimečně už v 8 hodin ráno. V sobotu 1. listopadu o Slavnosti Všech 
svatých budou mše svaté v 8.00 v Postřelmově, v 16.00 v Chromči (po mši sv. modlitba za 
zemřelé) a v 17.30 v Sudkově (po mši sv. modlitba za zemřelé). V neděli 2. listopadu bude 
poutní mše sv. v Dlouhomilově v 11.00 hodin dopoledne.

� DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI S PRŮVODEM NA HŘBITOV budou v neděli 2. 
listopadu: v 15 hodin v Dlouhomilově a v 16.30 hod. v Postřelmově. 

� ODPUSTKY: informace o odpustcích jsou uvedeny výše. Svátost smíření, která také 
patří k odpustkům, budete moci přijmout v Postřelmově v pátek od 17 hodin a po mši sva-
té a v sobotu od 7.15 hodin. 

� SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI POSTŘELMOV bude ve středu 
29. října bude od 18 hod. na faře. 

� NABÍDKA: nabízím obraz P. Marie s Ježíškem, rozměr 87 x 70 cm. Informace 
na telefonu 583 437 833 (večer).                                                              P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� SBÍRKA NA MISIE: Štíty 2.380 ; Horní Studénky 2.350; Klášterec 2.200; Cot-
kytle 1.300 Kč

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI
SOBOTA 1.11.: H.Studénky po mši v 7.00, Klášterec po mši v 8.30, Zborov po 
mši v 16.30.
NEDĚLE 2.11.: Cotkytle po mši v 10.45, Crhov ve 14.00, Štíty v 15.00 hod.
PONDĚLÍ 3.11.: Strážná v 17.00 hod., pak mše sv.

PŘÍLEŽITOSTI KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:
Kromě obvyklých časů ještě 1.11. v Klášterci 8.00-9.00, případně ještě po skončení 
pobožnosti, v H.Studénkách 2.11. od 16.00, 3.11.v Cotkytli od 15.00 hod.

� PRODEJ KALENDÁŘŮ začíná tuto neděli. Stolní 50 Kč, na čtení 50 nebo 85 
Kč. Vánoční pohlednice za 2 Kč budou ve druhé polovině listopadu

� ZMĚNA BOHOSLUŽEB. Po změně času budou dětské i páteční mše svaté 
v 16.00 .                                                                                             P. Radomír Šidleja

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO



SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH
Katolický dům

� V úterý 4. 11. v 15 hod. se koná další pravidelné setkání dívčího studia Agáta.

� V úterý 4. 11. v 18 hod. zveme ženy a dívky k dalšímu Setkání s orientálním 
břišním tancem v rytmu afrického bubnu.

Ve čtvrtek 6. 11. v 18.00 hod. zve Divadélko na okra-
ji příznivce hudby, zpěvu a divadla na PŘÁTELSKÉ 
POSEZENÍ, které se uskuteční ve velkém sále Kato-
lického domu.
V programu zazní skladby B.Martinů, A. Dvořáka, 
W. A. Mozarta, R. Frimla, B. Smetany, scénky z her 
Lakomec, Chudák manžel (Moliére), a Treperendy 
(C. Goldoni).

 Účinkují členové souboru: Hana Lexmanová, Marta Lexmanová, Renata Semlero-
vá, Jana Černá, Renata Tillová, Marie Michalčíková, Stanislav Badal, režie – Josef Mi-
chalčík a jejich hosté Lenka Hadová, Johana Machová, Lenka Čermáková, Karel Nepoži-
tek. Vstupné dobrovolné.                                                                   Lenka Hamplová

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH 
Pátek 31. 10. v 16.30 hod. u kostela u kasáren se koná tradiční Večer světlušek.
Zveme všechny rodiče a děti na 6. ročník průvodu s lampiony. Společně uložíme 
přírodu k zimnímu spánku a naposledy zazpíváme a  naposledy posvítíme. Kaž-
dou malou světlušku čeká odměna. Lampiónky vezměte s sebou. Příspěvek na akci 
činí 20 Kč.

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU NA LISTOPAD!
 Na sobotu 8. listopadu od 14.00 hod. připravuje Mateřské a rodinné centrum 
v katolickém domě v Zábřeze odpolední seminář ZDRAVÁ RODINA.
 Z Fakultní nemocnice v Olomouci přijede přednášet přednosta dětského oddě-
lení Prof. Vladimír Mihál, dětský pediatr, onkolog a hematolog.
 Společně s tímto vynikajícím člověkem a kapacitou ve svém oboru, se bude-
me 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, psy-
chologům, studentům, pracovníkům ve zdravotnictví, pracovníkům s dětmi,  kate-
chetům aj.                                                                                                 Alena Enterová



Výběrové řízení na asistentku ředitele
Charita Zábřeh vypisuje výběrové řízení na obsazení kumulova-
né funkce - asistentky ředitele, personalistky, koordinátorky dob-
rovolníků. Hledáme spolupracovníka, kterému nebude cizí práce 
v duchu křesťanských hodnot a morálky. 

Podmínky:
- minimálně středoškolské vzdělání (maturita)
- praxe v administrativní činnosti vítána
- aktivní znalost výpočetní techniky – Windows, Word, Excel, elektronická poš-

ta, internet (v rámci výběrového řízení bude prozkoušeno)
- řidičský průkaz skupiny B
- smysl pro zodpovědnost a pro práci v kolektivu
- organizační schopnosti
- ochota učit se novým věcem
- uvítáme orientaci v práci mzdové účetní a personalistky
- výhodou - znalost cizího jazyka (němčina, angličtina) 

* Dále požadujeme osobní životopis s uvedením profesní kariéry a písemně 
zpracovaný námět způsobu práce s dobrovolníky.

* Písemnou přihlášku označte viditelně na obálce nápisem „Výběrové řízení - 
asistentka“ a doručte (je možné i poštou) na adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 
15, 789 01 Zábřeh. 

* Uzávěrka přihlášek je ve středu 5. listopadu 2003 v 15.00 hod. Na později po-
dané přihlášky nebude brán zřetel. Uchazeči, kteří postoupí do užšího výběru 
budou písemně vyrozuměni o termínu pohovoru.                 Jiří Karger - ředitel

Charita Zábřeh hledá muže k výkonu civilní služby.
Tento pracovník bude „zaměstnán“ na technickém úseku (opravy a údržba vozo-
vého parku a budov), dále jako pečovatel u klientů. 

Požadavky: 
- ukončené střední vzdělání
- samostatnost, rozhodnost, svědomitost
- fyzická zdatnost
- praktičnost a manuální zručnost
- komunikativnost, pozitivní vztah k lidem
- ochota učit se novým věcem 

Případní zájemci se mohou hlásit na tel. 583 412 587 (pí Ludmila Ryšavá). Předpo-
kládaný nástup listopad 2003.


