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33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Zlé časy jsou výzvou životu,
prostředkem proti setrvačnosti. 
Zlé časy jsou časy vynalézavosti,
práce, přizpůsobení se, omlazení.
Zlé časy nás nutí znovu a jinak
uvažovat o všem:
o světě, člověku, o Bohu. 
Neříkejme, že časy jsou zlé. 
Jde o to, abychom využili čas,
který jsme dostali.  

(kardinál Saliége)

Pane, náš Bože, ty jsi původce všeho dobra; 
vyslyš naše prosby a dej, 
ať služba tobě je naší stálou radostí, 
neboť opravdové štěstí člověka je v tom, 
že ti může celým svým životem sloužit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.         Amen

ŽALM 16  Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.
TUTO NEDĚLI  16.11. BUDE VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH 
ZE ZÁBŘEHA SBÍRKA NA OPRAVY
Čtení 1: Dan 12,1-3         2: Žid 10,11-14.18       Ev. Mk 13,24-32        
Ordinárium: latinské  č. 509 příští neděli: Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle  16.11. Středoevropské katolické dny – Slovensko
Pondělí  17.11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Pátek 21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzálémě
Sobota 22.11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Neděle 23.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

STŘEDOEVROPSKÉ KATOLICKÉ DNY
Tuto neděli se cítíme mimořádně spojeni s církví na Slovensku. 
Na dnešní Slovensko přišli věrozvěstové jak ze Západu, tak z Vý-
chodu. Především zásluhou obou slovanských apoštolů, Cyrila a 
Metoděje – dnešních patronů Evropy, se v této zemi upevnila křes-
ťanská víra. 
V časech komunistické totality bylo zde křesťanství násilně umlčo-
váno a jakýkoliv církevní život zakázán. Mnozí biskupové, kněží, řeholníci a laici 
byli pronásledováni, mučeni a zabiti.
Na církev na Slovensku jsou dnes, v nových podmínkách postmoderní společnos-
ti, znovu kladeny velké nároky. Církev věří, že víra jednotlivců, rodin i celé slo-
venské společnosti překoná všechna úskalí a pomůže spoluvytvářet křesťanský 
charakter Evropy. 
K velkým vzorům slovenské církve 20. století patří mučedníci biskup Pavol Peter 
Gojdič a řeholní bratr P. Metod Domínik Trčka, kteří byli prohlášeni za blahosla-
vené, a stejně tak biskupové Vasil Hopko, Ján Vojtasšák a Michal Buzalka, řeholi-
ce Zdenka, která bude, jak doufáme, brzy prohlášena za blahoslavenou. Tito svatí 
muži a ženy, kteří položili svůj život za víru, jsou pro církev na Slovensku zname-
ním naděje a důvěry v budoucnost. 

ZÁBŘEŽSKOU FARNOST PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI NAVŠTÍVÍ SLOVENSKÝ 
KNĚZ P. MOJŽÍŠ, KTERÝ BUDE CELEBROVAT MŠI SVATOU V 8.30 HOD.

� POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ. Otec Mojžíš je Slovenskou biskupskou konferencí 
určen jako ofi ciální průvodce poutníků do SVATÉ ZEMĚ. Odpoledne ve 14 hod. 
nám svým zkušeným okem přiblíží SVATOU ZEMI. S farníky i případnými pout-
níky se sejde v kostele sv. Bartoloměje.                                   P. František Eliáš

� SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU. Ve středu 19. listopadu se 
sejdou kněží našeho děkanátu v Zábřeze. Hostem setkání bude Prof. P. Petr Piť-
ha. Mše svatá v 9.30 hod.                                                                  P. František Eliáš  

� BRIGÁDA VE FARNÍM  LESE NA RAČICI nad Zábřehem  bude opět v sobo-
tu 22. listopadu od 8.30 hod.                                                            P. František Eliáš 

� V PONDĚLÍ 24. LISTOPADU v 16 hod. se koná další schůzka seniorů ve Své-
bohově.                                                                                               Marie Šanovcová



 DUCHOVNÍ OBNOVA S P. LVEM V ZÁBŘEZE
TÉMA ANDĚLÉ A CÍRKEV

Duchovní obnova začne 23. listopadu o Slavnosti Ježíše Krista Krá-
le  nedělní večerní bohoslužbou v 18 hod.
Týdenní program bude mít každý den dva bloky. Dopolední v kos-
tele sv. Bartoloměje a odpolední v Katolickém domě. 

1.  DOPOLEDNÍ BLOK VE FARNÍM KOSTELE. 
Ztišení při modlitbě růžence 7.45 hod. První přednáška 8.10 - 8.40 
hod., druhá přednáška 9 – 9.30 hod. 
Mše svatá v 9.30 hod. Po skončení dopoledního programu bude 
dobré vytvořit si individuální duchovní program pro zbytek dne podle vlastních 
možností (četba Písma či jiná vhodná četba, meditace, vhodný program Radia 
Proglas, modlitba růžence).

2.  ODPOLEDNÍ BLOK V KATOLICKÉM DOMĚ začne v 15.30 hod. a bude, 
stejně jako dopolední blok obsahovat dvě přednášky a slavení mše svaté.
Duchovní obnova bude zakončena v sobotu dopoledne slavnostní mší svatou a 
společným udílením svátosti pomazání nemocných. 
Mnozí mohou udělat dobrý skutek a přivézt své nemocné příbuzné, přátele a sou-
sedy na tuto slavnostní bohoslužbu. A již předtím je upozornit na celou duchov-
ní obnovu.

KNIHA PETRA VÁNI A MATĚJE FORMANA – CESTA KAMENE
Minulou neděli konsekroval biskup Josef Hrdlička nový kamenný 
oltář v Hoštejně z autorské dílny akademického sochaře Petra Váni. 
Poté jsme na poslední chvíli zorganizovali s Petrem Váňou besedu 
v Katolickém domě v Zábřeze, která se líbila. Kdo by si ještě chtěl 
koupit pěknou knihu  - obrazový dokument o obnově Mariánského 
sloupu ze Staroměstského náměstí v Praze, je k dispozici v sakris-
tii v Zábřeze. 

OBČANSKÁ PORADNA CHARITY ZÁBŘEH
Občanská poradna oznamuje, že už má svoji vlastní e-mailovou adresu, 
takže se se svými problémy na nás můžete obracet nejen osobně či te-
lefonicky, ale též prostřednictvím elektronické pošty. Mgr. Barbora Jíl-
ková – vedoucí, Občanská poradna, Masarykovo nám. 7, Zábřeh;  tel. 
583 412 589, e-mail: op.zabreh@atlas.cz 

DALŠÍ INFORMACE OP: MPSV zřídilo Zelenou linku, na které jsou občanům z celé 
České republiky po celých 24 hodin denně zdarma (s výjimkou přístupů z mobilních 
telefonů, které jsou zpoplatňovány) podávány informace o dávkách státní sociální 
podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na do-
pravu, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské páče, porod-
né a pohřebné). Tel. č. na tuto Zelenou linku je 800 189 810.



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 9.420; Jedlí 1.600; Svébohov 1.600; Hoštejn 9.120; Zvole 3.470; Lubník 
605; Tatenice 620 Kč.
Dary Hoštejn: na nové kostelní okno 25.000 Kč, na nový oltář 1.000 Kč a od otce 
biskupa Josefa Hrdlička 5.000 Kč. 
Dary Jedlí: na benefi čním koncertě v Jedlí Nadaci pro transplantaci kostní dřeně 
darovali 2.750 Kč.
Dary Zábřeh: na potřeby farního kostela 500 Kč; 9. listopadu byly odeslány dary 
na likvidaci lepry ve výši 3.350 Kč. (Zíková Marie)
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                          P. František Eliáš

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� KOLŠOV – SLAVNOST SV. MARTINA. Tuto neděli oslavíme v Kolšově pat-
rona kaple sv. Martina při mši sv. v 11 hodin. 

� Příští neděli je SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE, po mši svaté bude ado-
race, litanie a zasvěcení Božskému srdci. Věřícímu, který se tento den veřejně po-
modlí zasvěcení lidstva Ježíši Kristu Králi (Kancionál 066) se uděluje plnomocný 
odpustek (Enchiridion Odpustků s. 35). 

� SBÍRKA Z NEDĚLE 9. LISTOPADU: Postřelmov 4.690 Kč, Lesnice 2.040 Kč, 
Dlouhomilov 770 Kč + 1.500 Kč dary.                           Všem dárcům Pán Bůh zaplať

� ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA PRVNÍ POLOVINU ROKU 2004 se budou za-
pisovat o I. neděli adventní, tj. 30. listopadu. Ten den se také budou před mší sva-
tou žehnat adventní věnce – můžete si přinést. Také se budou prodávat Vánoční 
hvězdy.                                                                                                       P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

SBÍRKA NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU z 2. 11. 2003
Štíty 2.450; Horní Studénky 2.350; Cotkytle 1.000; Klášterec 2.310

Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radomír Šidleja

� OPRAVA V KANCIONÁLU – vydání z roku 2003. Str. 102 Litanie loretánská. 
Za invokaci Královno proroků doplňte invokaci Královno apoštolů.           redakce

Farní kalendáře 2004 jsou již v prodeji.
V Zábřeze si je můžete koupit v sakristii kostela

nebo v Ledňáčku cena 99 Kč



Příloha
k 46/2003 číslu

SKAUTI 
Skaut je organizace, která má svůj cíl -  vy-
chovávat ve skautském duchu děti i dorost. 
Učí je poznávat a chránit přírodu a veške-
rý život, cenné lidské výtvory, vztahy mezi 
lidmi atd.
Vychovává prostřednictvím spousty her 
a jiných zábavných prostředků. Skautů a 
skautek je na světě několik miliónů. Skau-
ti a skautky se sdružují v oddílech, které se 
skládají z jednotlivých družin. Také se pra-
videlně scházejí ve svých klubovnách. Skauti mají mnoho aktivit, většina je založena na 
pomoci těm, kteří to potřebují. Nejznámější jsou asi Tříkrálová sbírka, povodně, Kapka 

Naděje, roznášení Betlémského světla, Bambiriády a brigády (pomoc 
při čištění břehů Litovelského Pomoraví a jiné). Většina těchto akcí je 
propojena s činností Charity. Mimo tyto veřejné akce jsou také organi-
zovány  různé závody mezi jednotlivými oddíly (i z celé republiky), bri-
gády, soutěže, výpravy a tábory. Někteří skauti ze Zábřehu se rozhodli 
zmapovat veškeré kříže a drobné památky v okolí Zábřeha. Skautství 
a křesťanství se mnohdy velice prolínají v mnoha směrech. Členem 
může být každý, kdo má o tuto činnost zájem.  

František Frca Friedl, obr. Peťa Novotná

NEPOTŘEBNÝM PŘISPĚJEME NA POTŘEBNÉ
Probíhá sbírka desetihaléřových a dvacetihaléřových mincí. Vaše příspěvky můžete nosit 
do prodejny Ledňáček. Tyto peníze budou využity na fi nancování oprav interiéru věže. 
Dárcům děkujeme.                                                     Zvoníci od sv. Bartoloměje

25. ČESKO-NĚMECKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH       (dokončení z minulého čísla)
Zbytek pak strávili naši němečtí hosté v rodinách. Přes den a večer byl připravený pro-
gram. Jenom namátkou vyberu některé aktivity: výlet do Olomouce, návštěva gymnázia 
v Šumperku, koncert v Klubu ve zdi v Zábřeze, … Ve čtvrtek jsme měli společnou mši sva-
tou v Šumperku, po níž následoval závěrečný večer ve středisku mládeže. Celý týden skon-
čil pro naše německé hosty v Praze, kde si prohlédli naši metropoli a večer se zúčastnili ho-
kejového utkání.                                                             Petr Krňávek
 

Poděkování
Chceme co nejsrdečněji poděkovat Pavlu Skrottovi za jeho dlouholetou práci v Luně. 
Do jeho dalších studentských let mu přejeme hodně úspěchů ve škole i v životě.
 ,,Pavle, díky…“                         za Lunu Ivča Hýblová
  

TAIZÉ- POUŤ DŮVĚRY NA ZEMI
Pro mladé od 17 let připravuje francouzská komunita Taizé pouť důvěry, tentokrát v ně-
meckém Hamburku. Kdyby se našli zájemci o tuto pouť, více informací naleznou na ná-
stěnce v zábřežském kostele, případně na webu sol.aktualne.cz/hambur.htm

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři.
Kontakt: luna.prispevky@post.cz. © Luna 13. 11. 2003



SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH– KATOLICKÝ DŮM
� Úterý 18. 11. v 15.30 hod. se koná Agáta - 
tentokrát v rytmu orientální hudby. S sebou 
cvičky, sportovní oblečení a šátek nebo dlou-
hou sukni.

� Úterý 18. 11. v 18.00 hod. se koná pravidelné Setkání s orientálním tancem 
v rytmu afrického bubnu. Vstupné 60 Kč.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH 
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 starostech, ale i radostech, vyměnit si 
zkušenosti v oblasti výchovy. S sebou si vezměte přezůvky, svačinku a 15 Kč. Tě-
šíme se na Vás! 

KLUB MAMINEK - VŽDY V ÚTERÝ V 9 HODIN
� 18. 11. Pečeme, vaříme z receptů našich babiček- připravujeme pokrmy s po-
užitím bylinek a koření a jiná chutná jídla z dob našich babiček. Po ochutnávce 
zvolíme „nejlepší recept“. 
� 25. 11. Jak rozvíjet vztahy mezi rodiči a dítětem po narození. Pokračování vel-
mi úspěšné přednášky, kterou i tentokrát povede Mgr. Ivana Žůrková.

� CVIČENÍ ŽEN probíhá vždy ve středu v 19.00 hodin v Katolickém domě. Ka-
rimatku, cvičební obuv a 20 Kč s sebou.

ŽENY, DÍVKY, MAMINY POZOR!!! 29. listopadu od 9 do 17 hodin v Kaťáku je tu 
opět REBEKA, relaxační den, který si můžete užít jen pro sebe!

CO NOVÉHO SI UŽIJETE A CO SE NAUČÍTE TENTOKRÁT?
� Vyzkoušíme si malování na sklo, podzimní plískanice nám prozáří vlastnoručně 
malované svícny.
� Své blízké letos potěšíme originálními vánočními přáníčky a „péefkami“ malova-
nými na hedvábí.
� Naučíme se zdobit vánoční perníky na stromeček i na stoleček, známými i zcela 
novými technikami.
� Nebude chybět ani společný oběd, čas na kafíčko a něco sladkého.

Nenechejte si ujít naši nabídku a nalaďte se na advent - čas očekávání a naděje.
Cena činí 200 Kč, záloha 100 Kč.
Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit společný oběd, prosíme zájemkyně, aby se při-
hlásily a zálohu předaly do 26.11. v Mateřském a rodinném centru na Sušilově ulici. 
Telefon  583 415 327 kl. 33


