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32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
SVÁTEK POSVĚCENÍ

LATERÁNSKÉ BAZILIKY
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín

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

Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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ŽALM 46  Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu,
 přesvatému stánku Nejvyššího
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 16. 11. BUDE VE FARNOSTECH
SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA SBÍRKA NA OPRAVY
Čtení  1: Ez 47,1-2.8-9.12  2: 1 Kor 3,9c-11.16-17 Ev. Jan 2,13-22        
Ordinárium:  Ebenovo č. 504     příští neděli: latinské č. 509

Bože, ty si z nás jako z živých kamenů 
buduješ svůj duchovní chrám
rozmnož ve své církvi působení svého Ducha,
aby tvůj věrný lid dorůstal do plnosti,
kterou bude mít u tebe v nebi. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

Kéž by v nás dnešní slavnost

probudila lásku k Božímu domu,

pochopení jeho hlubokého 

významu a touhu 

přicházet tam na konci týdne.

Amen.
„Fermentum 7/2003“



NEDĚLE 9. LISTOPAD
neděle 9.11. SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
Posvěcení této baziliky, zasvěcené Božskému Spasiteli, mateřského chrámu Říma a celé-
ho katolického světa (ve 4. století), označilo přechod a vyjití křesťanského společenství 
z uzavřenosti katakomb do nádhery bazilik.

V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE
*  Mše svatá v 6.55 hod. bude sloužena za nemocné leprou a jejich dobrodince. 
*  Při mši svaté v 9.30 hod. vzpomeneme výročí posvěcení zábřežského kostela 
sv. Bartoloměje a zároveň si připomeneme, že 10. listopadu roku 1754 se konala 
ve farním kostele první mše svatá.   

V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V JEDLÍ
*  Na benefi čním koncertě v 15 hod. vystoupí Camerata quintet pod vedením 
Jana Adamce. Dobrovolné vstupné bude darováno Nadaci pro transplantaci kost-
ní dřeně.

V KOSTELE SV. ANNY V HOŠTEJNĚ
V 1100 hod. bude biskup Josef Hrdlička konsekrovat nový oltář.

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

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

POUŤ KE SVATÉMU MARTINOVI NA OLŠANSKÝCH HORÁCH bude také tu-
to neděli 9. listopadu. Mše svátá ve 14 hod. 

******************************************************************************

� NA BRIGÁDU VE FARNÍM LESE na Račici nad Zábřehem jste zváni v sobotu 
15. listopadu. S pálením klestu začneme v 8.30 hod. Bližší informace na faře v Zá-
březe.                              P. František Eliáš

DEN PRO SLOVENSKO A POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ
 V neděli 16. listopadu oslavíme v rámci Středoevrop-
ských katolických dnů – den pro Slovensko. Zábřežskou 
farnost při této příležitosti navštíví P. Mojžíš, který bude ce-
lebrovat mši svatou v 8.30 hod.
 Jako jeden z průvodců poutě do Svaté Země v příštím 
roce, bude odpoledne besedovat s těmi, kteří se chystají na 
tuto pouť nebo se o Svatou Zemi zajímají.
.                                                 P. František Eliáš



Ad ve n t n í  d u c h ov n í  o b n ova
s  P.  L ve m

V pondělí 24. listopadu po Slavnosti Ježíše Krista Krále
začne týdenní duchovní obnova,

která bude zakončena společným slavením pomazání nemocných.

� V neděli 9. listopadu ve 14.00 hod. se koná pravidelná Zábřežská SCRABBLE-
OVÁ NEDĚLE, která je určena jak dospělým, tak dětem.

STARÁ MONARCHIE A BOJOVNÝ KATOLICISMUS
NEBO VÝRAZ SMÍRU A TOLERANCE? 

Bouřlivé debaty na téma obnovení Mariánského sloupu na 
Staroměstském náměstí, objevující se v uplynulém týdnu 
na stránkách řady deníků i v médiích, vyvolalo slavnostní 
požehnání sochy Panny Marie kardinálem Miloslavem Vl-
kem v pondělí 3. listopadu 
V souvislosti s touto událostí si Vás dovolujeme pozvat na 
SETKÁNÍ S AKADEMICKÝM SOCHAŘEM PETREM 
VÁŇOU, autorem repliky sochy Panny Marie, která je do-
časně umístěna u Týnského chrámu. BESEDA SE USKU-
TEČNÍ VE VELKÉM SÁLE KATOLICKÉHO DOMU 
V NEDĚLI 9. 11. V 15 HOD.

� V úterý 11. 11. v 17.00 hodin se koná 3. ČÁST KURZU VEŘEJNÉHO MLUVE-
NÉHO PROJEVU s Mgr. Martinou Pavlíkovou, absolventkou JAMU, obor herectví.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH - KATOLICKÝ DŮM 

Dětský klub Barvínek – vždy ve čtvrtek v 9.30 hodin. Zveme maminky s dětmi na 
dopolední pohodový klub, kde si společně hrajeme, cvičíme, patláme a hlavně poznáváme 
nové kamarády. Děti se učí žít v kolektivu, maminky mají čas si popovídat o běžných sta-
rostech, ale i radostech, vyměnit si zkušenosti v oblasti výchovy. S sebou si vezměte pře-
zůvky, svačinku a 15,- Kč. Těšíme se na Vás! 

Klub maminek - vždy v úterý v 9.00 hodin
11. 11. Volný program ( připravujeme se na vánoční dílnu)
18. 11. Pečeme a vaříme z receptů našich babiček - připravujeme pokrmy s použitím 
bylinek a koření a jiná chutná jídla z dob našich babiček (a prababiček). Po ochutnávce zvo-
líme „nejlepší recept“. 
25. 11. Jak rozvíjet vztahy mezi rodiči a dítětem po narození. Pokračování velmi 
úspěšné přednášky, kterou i tentokrát povede Mgr. Ivana Žůrková.

� Cvičení žen probíhá vždy ve středu v 19.00 hodin v Katolickém domě. Kari-
matku, cvičební obuv a 20 Kč s sebou.



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 ARCIDIECÉZNÍ CHARITU
Zábřeh 14.065;  Hněvkov 500; Rovensko 1.300; Postřelmůvek 390; Jedlí 3.400; 
Drozdov 600; Svébohov 3.100; Hoštejn 1.320; Kosov 630; Zvole 4.200; Lubník 
605; Tatenice 1.600
Dary Zábřeh: na kostel sv. Barbory jsme v měsíci říjnu darovali 3.680 Kč. Výše 
darů celkem k dnešnímu dni je 79.665 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                          P. František Eliáš

VZPOMÍNKA NA SESTRU EMILII HOHNOVOU.
 Minulé pondělí 3. listopadu jsme se rozloučili a na poslední cestu, 
před tvář našeho Pána Ježíše Krista, doprovodili naši sestru, paní Emilii 
Hohnovou, členku Spolku Metoděj, Orla a KDU-ČSL.
 Chceme s vděčností vzpomenout na sestru Emilii, která byla člově-
kem se srdcem otevřeným pro spravedlnost, obětavost, víru a lásku. 
 Jsme vděční za její odvahu, se kterou odolávala existenčním nátla-
kům v přelomovém období po roce 1948. Mnohé dokumenty o politické práci ČSL, 
Orla, Spolku Metoděj i o práci v Katolickém domě se uchovaly právě díky ní. 
 Velkou oporou jí byl po celou dobu její manžel Karel. Oba  jsou i dnes pro nás dů-
kazem, že horlivost pro živé křesťanství nese zdravé plody.
 Sestro Milo, vzpomínky od nás všech s upřímnými modlitbami, ať Tě provázejí na 
cestě k věčné blaženosti.                                                  S pověřením organizací Jan Zíka

Moravskoslezská křesťanská akademie 
a Okresní vlastivědné muzeum Vás zvou na přednášku
„ISLÁM, JEHO NÁBOŽENSKÁ PODSTATA 
A HLEDÁNÍ CESTY V SOUDOBÉM SVĚTĚ“.
Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku - 12.listopad 2003 (středa) od 
17hod. Lektorem bude prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. z FF UK Praha.

Lektor nejprve nastíní základní věrouku islámu. V dalším se zaměří na současné problémy 
- slučitelnost s demokracií a lidskými právy. Pozornost bude věnována i soudobým vzta-
hům mezi křesťany a muslimy - snahám o dialog a související problémy.
Přednášející je jedním z našich největších odborníků na problematiku arabského světa. 
Autor mnoha prací. Např.: Duchovní cesty islámu (1993), Islámský fundamentalismus 
(1996), Blízký východ na přelomu tisíciletí (1999). V současnosti člen výboru Islam en Eu-
rope a dalších. Absolvoval studijní cesty po Africe a arabských zemích.
Na prodej bude několik výtisků lektorovy poslední knihy „Islám a Západ“.

SETKÁNÍ OSAMĚLÝCH A ROZVEDENÝCH RODIČŮ 
Termín a místo konání: sobota 22.11.2003 budova kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc 
Program: 10.00 – 13.30 hod. Přednáší PhDr. Martina Kosová: Člověk je zrozen ke vzájem-
né pomoci aneb jak pomoci a nechat si pomoci. Pořádá Centrum pro rodinný život v Olo-
mouci: tel 587 405 250-3, e-mail: rodina@arcibol.cz
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25. ČESKO- NĚMECKÉ
SETKÁNÍ MLADÝCH
 Poslední týden v říjnu proběhlo na Bou-
zově a v Šumperku další setkání mladých 
z České republiky a Německa. Tato setká-
ní započala v polovině 90. let a toto setká-
ní bylo jubilejní - již 25. Z české strany tato 
setkání pořádá schola Rytmika Šumperk a 
z Německé Ackermann - Gemeinde Jun-
dge Action. Celé setkání začalo víkendem 
na Bouzově, kterého se zúčastnilo asi 70 mladých z Würzburku, okolí Šumperka, Zábřeha 
a Bouzova. Výběr místa nebyl náhodný. Bouzovsko je kraj, který byl hodně postižený 2. 
světovou válkou (viz javoříčská tragédie). V místních lidech, především pak ve starší gene-

raci, přetrvávají tyto negativní vzpomínky podporované léty ko-
munistických lží a polopravd. Proto jsme my, mladí Češi a Němci, 
chtěli těmto lidem dokázat, že se spolu dokážeme normálně bavit, 
že se mezi sebou přátelíme a že pro dobrou věc dovedeme i manu-
álně zapracovat (brigády v jednotlivých vesnicích). V našem pro-
gramu nechyběla samozřejmě i zábava, modlitba, mše svatá nebo 
společný program. O víkendu jsme navštívili hrad Bouzov, jeskyně 
a památník v Javoříčku nebo jsme si jeli zaplavat do Mohelnice na 
bazén. Ubytovaní jsme byli v místní škole, kde jsme měli zajiště-
nou i stravu.           Petr Krňávek, dokončení příště

Márty
Ve dnech 10.- 12. října jsme se již tradičně zúčastnily duchovní obnovy zvané Márty na ol-
šanských horách nedaleko Horních Studének. Tu pro děvčata od 12 let připravuje Jana No-
váková. Programem těchto dnů byly přednášky s duchovní tématikou vedené o. Petrem, 
mše svaté v místní kapličce, soutěže, hry a obyčejné holčičí povídání ☺. Počasí nám přálo, 
v chatě, kde jsme bydlely, bylo teplo, a tak nic nechybělo k dobré náladě.    Bára Hamplová

Sbírka na opravu chAtek v TS Archa Rajnochovice ukončena s dobrým vý-
sledkem. Celkem jste totiž na tento účel přispěli částkou 816 korun 50 haléřů (po odečtení 
několika 10 a 20 haléřovým mincí, které jež neplatí). Tuto sumu odešlu v nejbližších dnech 
na účet TS Archa Rajnochovice a kopie dokladu o zaplacení bude k dispozici v zábřežském 
kostele u Lunapokladny. Všem dárcům bych chtěl poděkovat. Věřím, že se tato investice 
vyplatí.                                 Petr Krňávek

Přebývají vám doma staré 10 a 20 haléřové mince? Je vám líto je vyhodit? 
Nemáte jich doma tolik, že se vám s nimi nevyplatí chodit na výměnu do banky? Nevíte co 
s nimi? Vymysleli jsme pro vás řešení. Zvoníci od sv. Bartoloměje ve spolupráci s charitní 
prodejnou Ledňáček vyhlašují sbírku těchto drobných mincí. Můžete je odevzdávat do při-
pravené sklenice označené logem v prodejně Ledňáček. Sbírka je časově omezena - končí 
15. prosince. Konečná částka bude použita na provozní výdaje a opravy interiéru věže kos-
tela sv. Bartoloměje v Zábřeze. Pokud by někdo věděl o lepším využití těchto peněz, ať nám 
svůj návrh napíše na papír a vhodí tamtéž. Mottem Nepotřebným přispějeme na potřebné 
se loučí                     zvoníci od sv. Bartoloměje 



� SETKÁNÍ ANTIOCHIE chystáme od 14. do 
17. listopadu na faře v Sobotíně. Účastníky ANTI-
OCHIÍ i potenciální příští zájemce zvou bohoslovci 
a otec Radomír. 
I stalo se ke mně slovo, probudilo mě ze spánku a řeklo 
mi: „Na cestu si vezmi karimatku, spacák, dostatek tep-
lého oblečení, módní šat našich babiček či poslední vý-
střelek pařížské módy. Harfu, loutnu či citaru. Nezapo-
meň na pokrm, vždy jen však obřadně čistý – to je: pašti-
ky, marmelády, salámy, sáček rýže, polévky (ty však jen 

nudlové, jarní nebo francouzské). Nezapomeň na desátek (90 Kč nocleh, 150 Kč jídlo, záleží však 
na tvých fi nančních možnostech).
  DOBRÝ KDO PŘIJEDE, LEPŠÍ KDO SE DOPŘEDU PŘIHLÁSÍ.             P. Radomír Šidleja  

CÍRKEVNÍ DĚTSKÝ DOMOV EMANUEL -  STARÁ VES 
hledá vychovatele
Požadavky: - občanská bezúhonnost
 -  morální vyspělos
 -  pedagogická způsobilost
 -  křesťanská orientace
 -  odolnost proti stresu
 -  schopnost týmové práce
 -  ochota přizpůsobit se nepravidelné pracovní době
 -  ochota podrobit se psychologickému vyšetření 

Více informací lze získat na internetových stránkách domova – 
http://emanuel.caritas.cz, nebo na níže uvedené adrese.
Zájemci se mohou hlásit na adrese: Mgr. Jan Tomiga, Kozlovská 9,750 02 Přerov
tel. 608 429 779e-mail: emanuel.staraves@charita.cz

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři.
Kontakt: luna.prispevky@post.cz. © Luna 6. 11. 2003

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

SBÍRKA NA CHARITU Z NEDĚLE 2. LISTOPADU: 
Postřelmov 9.220 Kč; (Postřelmov 5.670, Chromeč 1.750, Sudkov 1.800), Lesnice 
3.150 Kč, Dlouhomilov 1.520 Kč. Celkem 13.890 Kč.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

DNES JE MĚSÍČNÍ SBÍRKA V POSTŘELMOVĚ A V LESNICI, PŘÍŠTÍ NEDĚLI 
V DLOUHOMILOVĚ.  

VE STŘEDU 12. LISTOPADU BUDE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY LESNICE  
V 18 HOD. NA FAŘE.                                                                              P. Jiří Putala 


