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VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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My, křesťané, 

víme z radostného poselství, 

že víra přemáhá smrt, 

protože nás spojuje s Kristem, 

který žije a chce, 

abychom i my měli věčný život
 

„Fermentum 7/2003“

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby 
za naše zemřelé bratry a sestry a posilni naši naději,
 že jako tvůj Syn vstal z mrtvých, 
vstaneme k novému životu
 i my a že se u tebe znovu shledáme.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.           Amen

ŽALM 130 U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení
TUTO NEDĚLI 2. 11. je VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU

Čtení 1: Mdr 3,1-9        2: Řím 6,3-9           Ev. Jan 6,37-40       

Ordinárium: Břízovo č. 503  příští neděli: Ebenovo č. 504



NEDĚLE 2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Dušičkové pobožnosti: Svébohov 14.00; Jedlí 15.00; 
POZOR ZMĚNA! 
*  V Zábřeze na hřbitově bude dušičková pobožnosti ve 14.30 
hod.
*  V týdnu od pondělí  3. listopadu do pátku  7. listopadu bu-
dou každý den na zábřežském hřbitově v 16.15 hod., v sobotu 8. listopadu pak ve 
14.30 hod
V neděli 2.listopadu je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpust-
ky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, 
modlitba na úmysl Svatého otce; je podmínkou pomodlit se  při návštěvě kostela vyzná-
ní víry a Otče náš. 
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomoc-
né 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.

� ZKOUŠKA CHRÁMOVÉHO SBORU NA RYBOVU MŠI se koná v úterý 4. 
listopadu v 17 hod. V sále ZUŠ – hudební škola u kostela. Dirigent – ředitel ZUŠ 
Pavel Doubrava. Přijďte všichni, kdo rádi zpíváte.                    Dagmar Braunerová

� SETKÁNÍ KATECHETŮ na faře v Zábřeze se uskuteční ve čtvrtek 6. listopa-
du. 

� POUŤ KE SVATÉMU MARTINOVI oslaví v neděli 9. listopadu v Lupěném . 
Mše svatá v 9 hod. 

� FARNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2004. Počátkem listopadu bude k dispozici 
nový farní kalendář na rok 2004. Kalendář bude ve velikosti formátu A3 na křído-
vém papíře. Cena je stanovena na 99 Kč. Výtěžek z prodeje kalendáře bude určen 
charitě a formaci dětí a mládeže. Kalendáře si budete moci zakoupit v kostelích 
farností, které jsou spravovány ze Zábřehu v termínu od 12. listopadu. V Zábřeze 
v kostele ve všední dny po večerní bohoslužbě (středa, pátek) v neděli po skonče-
ní večerní mše svaté. V ostatních farnostech  bude termín předem ohlášen.  

BENEFIČNÍ KONCERT
PRO NADACI TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ
V neděli 9. listopadu v 15 hod. jste zváni na benefi ční kon-
cert do kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí.
Koncert se uskuteční pod patronací kulturní komise ve spo-
lupráci s farní radou.Vystoupí Camerata quintet pod vede-
ním Jana Adamce a zahraje skladby z období  baroka. 
Dobrovolné vstupné bude darováno Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.



POZVÁNÍ NA KONSEKRACI OLTÁŘE DO HOŠTEJNA
 V neděli 9.11. v 1100 hod. bude biskup Josef Hrdlička 
konsekrovat nový oltář v kostele sv. Anny v Hoštejně. Oltář 
je vytesán z trachytu a pochází z dílny akademického socha-
ře Petra Váni. Kámen trachyt byl vybrán pro svoji „podobu“ 
s maletínským pískovcem, který jaksi patří do tohoto kraje, 
ale již se netěží. Dalším důvodem je i jeho vhodnost z pohle-
du celkového řešení interiéru kostela. Do oltáře budou při 
slavnosti svěcení uloženy ostatky mučednice sv. Marie Gorettiové, které daroval pro ten-
to účel bývalý hoštejnský farář P. Pirunčík (1957-58). 
 Mezi pozvanými hosty na tuto pro farnost zcela mimořádnou událost jsou i P. Petrík, 
P. Jagoš, P. Polášek, P. Mičo, P. Uhřík, P. F. Eliáš.
 Pozvání patří také Vám všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáháte zvládnout 
náročné opravy nebo se jen chcete zúčastnit spolu se svým biskupem slavení mše svaté 
spojené z konsekrací oltáře. Přijeďte se podívat na nově zbudovaný presbytář a spolu s 
námi poděkovat za všechno požehnání, které provází opravy.               Hoštejnští farníci 

DUŠIČKOVÉ ZAMYŠLENÍ
 Co je člověk? Nad touto otázkou mohou dlouho spekulovat psychologové, biologové 
nebo fi losofové. Ale co je člověk skutečně – na to odpoví každý jednotlivec svým vlast-
ním životem. A všechny napsané i nenapsané, vnitřní i vnější biografi e ukazují, jak ne-
podstatná je tato otázka. 
 Každý člověk je svět sám pro sebe a zůstává záhadou, kterou smrt ještě zvětší. 
Každý má svůj vlastní, tajný osobní svět. V tom světě existuje nejlepší okamžik, existuje 
v něm nejstrašnější hodina. Ale toto všechno je nám skryto. A když nějaký člověk umře, 
pak s ním umře jeho první sníh a jeho první polibek a jeho první boj… všechno to bere 
s sebou. 
 Nic se však neztrácí. V podobenství o pšeničném zrnu vysvětluje Ježíš: „Kdo svůj 
život zachová, ztratí jej. Kdo ale svůj život na tomto světě vydá, zachová jej pro život 
věčný!“ (Jan 12.25) Nic z toho, co jsem dal, se neztratí. Co všechno jsem daroval, lásku, 
přátelství, porozumění, trpělivost a pomoc, jaké jsem přinesl utrpení a bolest, bude mě 
provázet do nebe. Všechno to, co pro mne znamenalo mnoho, po čem jsem toužil a mi-
loval, pro co jsem žil a trpěl, zůstane zachováno ve světě Božím, který potrvá na onom 
světě v prostoru a čase. Před tváří Boží jednou pochopíme, čím jsem měli být a čím ve 
skutečnosti jsme. Budeme úplně se sebou a úplně s Bohem.  

Norbert Tillmann (zkráceno)
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 10.630;  Jedlí 1.800; Svébohov 1.920; Hoštejn 710; Postřelmůvek 390; Zvo-
le 2.470; Lubník 410 , Tatenice 950.
SBÍRKY NA MISIE z minulé neděle – Rovensko 3.230 Kč 

SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH
Katolický dům
V úterý 4. 11. v 15.00 hod. se koná další
pravidelné setkání dívčího studia Agáta.

V úterý 4. 11. v  18.00 hod. zveme ženy a dívky k dalšímu Setkání s orientálním 
břišním tancem v rytmu afrického bubnu.

Ve čtvrtek 6. 11. v 18 hod. zve Divadélko na okraji 
příznivce hudby, zpěvu a divadla na PŘÁTELSKÉ PO-
SEZENÍ, které se uskuteční ve velkém sále Katolického 
domu. V programu zazní skladby B. Martinů, A. Dvořá-
ka, 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 
NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU NA LISTOPAD!
Na sobotu 8. listopadu od 14.00 hod. připravuje Mateřské a rodinné centrum v kato-
lickém domě v Zábřeze odpolední seminář ZDRAVÁ RODINA.
 Z Fakultní nemocnice v Olomouci přijede přednášet přednosta dětského oddělení 
Prof. Vladimír Mihál, dětský pediatr, onkolog a hematolog.
 Společně s tímto vynikajícím člověkem a kapacitou ve svém oboru, se budeme za-
mýšlet 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 hu-
manitární akce tohoto sdružení Vánoční hvězda, jejíž výtěžek je určen na pomoc he-
matologicky a onkologicky nemocným dětem.
 Přednáška je určena jak laické, tak odborné veřejnosti - rodičům, pedagogům, psy-
chologům, studentům, pracovníkům ve zdravotnictví, pracovníkům s dětmi,  kateche-
tům aj.                                                                                                           Alena Enterová



� SBÍRKA Z NEDĚLE 26. ŘÍJNA: Postřelmov 1.653 Kč, Lesnice 1.693 Kč, Dlou-
homilov 2.130 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnes je sbírka na Charitu, příští 
neděli je měsíční sbírka v Postřelmově a v Lesnici.   

� DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI S PRŮVODEM NA HŘBITOV budou tuto 
neděli: v 15 hodin v Dlouhomilově a v 16.30 hod. v Postřelmově. Odpustky: viz 
výše. 
*  Tuto neděli je slavnost Všech svatých v Dlouhomilově, mše svatá bude slavena 
v 11.00 hodin. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v sobotu 8. listopadu bude mše sv. ve 
Strupšíně v 14.30 hodin.  

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

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

OHLÁŠKY
DO STAVU MANŽELSKÉHO HODLAJÍ VSTOUPIT V KOSTELE SV. MATOUŠE

V POSTŘELMOVĚ DNE 15. LISTOPADU 2003
PETR KAŠPÁREK ZE STUDÉNKY A HANA BARTOŇOVÁ Z BLUDOVA.

� DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI: neděle 2. 11.: Cotkytle po mši v 10.45, Crhov 
ve 14.00, Štíty v 15.00 hod.: Strážná v 17.00 hod., pak mše svatá

� PŘÍLEŽITOSTI KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: kromě obvyklých časů ještě v 
H.Studénkách tuto neděli 2. listopadu od 16.00, v pondělí 3.listopadu v Cotkytli 
od 15.00 

� NA POUŤ KE SVATÉMU LINHARTOVI jste zváni do Horních Studýnek 
v neděli 9. listopadu . Mše svatá v 9 hod. Svátostné požehnání po skončení mše.

� POUŤ KE SVATÉMU MARTINOVI NA OLŠANSKÝCH HORÁCH bude také 
v neděli 9. listopadu. Mše svátá ve 14 hod. 

� PRODEJ KALENDÁŘŮ začíná tuto neděli. Stolní kalendáře v ceně 50 Kč, na 
čtení 50 nebo 85 Kč. Vánoční pohlednice za 2 Kč budou ve druhé polovině listo-
padu.

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

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

P. Jiří Putala



KAPLIČKA SV. FRANTIŠKA
 Dnes již málokdo ví, že naši předkové chodívali a 
jezdívali z Postřelmova do Zábřeha po tzv. Městské cestě 
a že současná silnice vedoucí kolem železniční trati býva-
la pouhou polní cestou. Městská cesta do Zábřeha začína-
la v Postřelmově u kříže stojícího naproti Ballonovy ulice 
a vedla jako přímka kolem současného remízku v polích 
pod Rovenskem, překračovala Tunklovu strouhu a pokra-
čovala k Zábřehu. Jejím zbytkem je cesta vroubená stro-
my, svažující se od Zábřeha k severu do polí, před časem 
zkrácená stavbou komunikační spojky mezi rovenskou a 
zábřežskou silnicí. V místech, kde Městská cesta dosáhla Tunklovy strouhy, býval 
brod a snad i lávka pro pěší.
 V dobách slávy Městské cesty byla u brodu přes Tunklovu strouhu postavena 
kaplička zasvěcená svatému Františkovi. Podle pamětníků tu ještě stála koncem 
druhé světové války, zanikla s Městskou cestou, zchátrala nebo byla zbořena prav-
děpodobně mezi léty 1945 a 1953. Zůstaly po ní pouze základy a část obvodového 
zdiva.
 Před časem vznikla v Zábřeze iniciativa pana Františka Johna a zábřežských 
skautů zmapovat historii a topografi i svatých obrázků, křížů, božích muk, kapli-
ček a soch svatých v rámci zábřežské farnosti. Výsledky jejich práce oživily mezi 
postřelmovskými členy vlastivědné společnosti myšlenku na obdobné zmapování 
drobných církevních staveb na katastru Postřelmova. Jednou skupinou těchto ob-
jektů jsou dnes již zaniklé sochy, kříže a kapličky. Mezi nimi také kaplička svaté-
ho Františka.
 Po vystavění silničního obchvatu u Postřelmova povede důležitá komunikace 
opět kolem míst, kde stávala kaplička sv. Františka. Vzhledem k nedostupnosti to-
hoto místa po zrušení Městské cesty bylo bezpředmětné uvažovat o jejím obnove-
ní. V roce 2004 se však naskýtá vzácná příležitost využít dostavované komunikace 
pro přísun materiálu a zaniklou církevní stavbičku obnovit. Do popředí vyvstala 
otázka jejího vzhledu. Po návštěvě několika pamětníků existuje hrubá předsta-
va, jak kaplička vypadala, avšak její fotografi e dosud chybí. Snad se někdo před 
kapličkou vyfotografoval, snad je někde v pozadí nějakého snímku. Uvítáme kaž-
dou fotografi i a každou informaci o její podobě a jejím zániku. Stejně tak budeme 
vděční za fotografi e, případně dobové kresby jiných kapliček, božích muk, křížů 
a soch svatých v Postřelmově.
 Předem děkujeme všem ochotným informátorům. Kontakt: Zdeněk Doubrav-
ský, Postřelmov, Závořická 517. Telefon: 583 437 117.                     Kresba J. Stejskal

* * *

SETKÁNÍ ANTIOCHIE CHYSTÁME OD 14. do 17. listopadu na faře v Sobotíně. 
Účastníky ANTIOCHIÍ i potencionální příští zájemce zvou bohoslovci a otec Ra-
domír. Podrobnější informace u P. Radomíra Šidleje.


