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27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
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Vůči Bohu se člověk nemůže 
dovolávat žádných sociálních 
ani jiných práv. 
Nemůže mu předkládat 
žádný účet. 
Právě v tom se mýlili farizejové. 
Ježíšův učedník, 
v nejlepším případě, 
splnil svou povinnost. 
A je čistý a obdarovaný Bohem, 
že byl k tomu povolaný. 

„ze stolu Božího slova“

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, 
ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, 
než si zasluhují a žádají; 
smiluj se nad námi, zbav nás všeho, 
co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, 
oč se ani neodvažujeme prosit. 
Skrze tvého Syna  Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

ŽALM 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! 
Nezatvrzujte svá srdce!

1: Hab 1,2-3; 2,2-4                       2: 2 TIM 1,6-8.13-14                         Ev. LK 17,5-10  
Ordinárium: Olejníkovo č. 502   příští neděli: Břízovo č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  4. října Památka sv. Františka z Assisi 
čtvrtek  7. října    Památka Panny Marie Růžencové

TUTO NEDĚLI  3. října  BUDOU HODY:
* V Nemili   -  slavnostní mše svatá  bude v 7.30 hod. 
* V Lukavici -  slavnostní mše svatá  v 10.30 hod.  
* POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ.  Pěší pouť dětí, mládeže a rodin do 
Pivonína je tradičně k památce Panny Marie Růžencové. Vyjdeme ze Zábřeha 
v 13 hod. Sraz u farního kostela. K doplnění energie na zpáteční cestu si nezapo-
meňte přibalit s sebou svačinku, nejlépe takovou, která se dá opéci na ohýnku.                                                                                     

  P. František Eliáš   

PONDĚLÍ  4. ŘÍJNA V  DEN PAMÁTKY SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
JE ADORAČNÍM  DNEM FARNOSTI SVÉBOHOV

Adorační den začne ráno v 8 hod. Od 16.30 hod. bude možnost přijetí svátosti smíře-
ní, od 17.30 výstav nejsvětější svátosti -  adorace zakončená požehnáním.
Mše svatá začne v  18 hod.                                                                               P. Ján Čukáš 

� V rámci Hudebního festivalu, který probíhá pod záštitou Olomouckého 
arcibiskupství vás zveme na koncerty, které se konají:

� ve čtvrtek 7. října od 17 hod. účinkuje v sálku obecního úřadu ve Zvoli
VLACHOVO KVARTETO

� v neděli 17. října ve 14 hod. jste zváni na do sálu obecního úřadu ve Své-
bohově na HOUSLOVÝ KONCERT. Účinkují: František Novotný - hous-
le a Bohumil Smejkal – housle, viola. 

� SETKÁNÍ KATECHETŮ se uskuteční ve čtvrtek 7. října od 19 hod.     
 P. Ján Čukáš

� HODY V DROZDOVĚ v neděli 10. října. Mši svatou bude celebrovat v 10.30 
rodák P. Anastáz.                                                                               P. František Eliáš

� BIBLICKÉ HODINY OPĚT POKRAČUJÍ - JIŽ TRADIČNĚ KAŽDÉ ÚTERÝ 
V 17.00 HODIN NA FAŘE.                                                          Mgr. Jana Nováková 

� VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE FARNOSTI JEDLÍ bude bývat ve čtvrtek a to:
3. třída ve 13.30 hod. ve škole, 4. třída ve 14.30 hod. ve škole, 6. třída v 17 hod.
na faře.                                                                                                       P. Ján Čukáš

� PRODEJNA LEDŇÁČEK oznamuje všem mlsounům, že 
jsem měsícem září ukončili prodej zmrzliny a ledové tříště. 
Nyní si u nás můžete k obvyklému sortimentu zakoupit KAN-
CIONÁLY, HRNKOVÉ CHRYZANTÉMY, VĚNEČKY, HŘBITOVNÍ SVÍCE A KE-
LÍMKY.                                                                                             Ludmila Macáková



VE STŘEDU 6. ŘÍJNA po dětské mši svaté zveme všech-
ny rodiče s dětmi i další zájemce na setkání se sestrou 

Zdenou Švédovou, která v sobotu 9. října složí před 
otcem biskupem Karlem Herbstem v našem farním 
kostele věčné sliby.

V ten čas Ježíš řekl: „Velebím tě, Otče Pane nebes i země, že 
jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je 

maličkým. Ano Otče: tak se ti zalíbilo. 
Všechno je mi dáno od Otce: a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce 
nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. 
Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi bře-
meny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho 
a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a na-
leznete odpočinutí svým duším.  Vždyť mé jho netlačí a bře-
meno netíží. Mt. 11,25-30

S velikou radostí vás všech srdečně zvu v sobotu 9. října 
2004 ve 14 hodin do farního kostela sv. Bartoloměje na mši svatou, při které 
složím věčné sliby v Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice (sester Salesiá-
nek Dona Boska).                                                                  Zdena Švédová FMA

Po slavnostní bohoslužbě v chrámu sv. Bartoloměje jste všichni zváni do Ka-
tolického domu na setkání farnosti se setrou Zdenkou. Pohoštění stejně  jako 
o farním dnu  a hudba jsou zajištěny.                                       P. František Eliáš

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU:
Všichni  příznivci hudby, tance, zpěvu a dobré pohody pozor. Spolek Metoděj Zá-
břeh pro Vás připravil na neděli 10. října od 14.00 hodin koncert populární slovác-
ké dechovky V l č n o v j a n k a.  Po skončení koncertu můžete ještě posedět při 
harmonice a při burčáku a to všechno za vstupenku v hodnotě 90 Kč. 

Předkrmem k této hudební hostině bude v úterý 5. října v době od 15 do 18 hodin 
Taneční odpoledne nejenom pro seniory. Melodie věčně zelené k tanci i poslechu 
zahraje H & Z band. Občerstvení zajištěno. Vstupné 30 Kč.

Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

Špatná zpráva pro příznivce skupiny Madalen. Koncert plánovaný na čtvrtek 
7. října v Katolickém domě se neuskuteční. Po vážném úrazu ruky jednoho ze čle-
nů této skupiny se benefiční vystoupení uskuteční v náhradním termínu, který 
bude zavčas oznámen.

PRO CTITELE POHYBU – VOLEJBALU ZVLÁŠŤ připravil OREL jednota Zábřeh 
možnost  jedenkrát týdně si „pinknout“. Poprvé se sejdeme ve čtvrtek 7. října od 
17 do 19 hod. v tělocvičně krumpašské školy (vedle Katolického domu). Bližší in-
formace Tomáš Kobza tel. 603 781 363.  
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh   12.170;   Zvole   3.510;   Svébohov   2.250;   Postřelmůvek   920;   Jedlí   8.100 Kč
Tatenice   920 Kč   (+ dar 1.000); Hoštejn   1.500;   Kosov   900;   Lubník   640 Kč
DARY ZÁBŘEH: na misie – pomoc Haiti 11.000 Kč; DARY ZVOLE: na potřeby farnosti 5.000 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                 P. Jaroslav Přibyl a P. František Eliáš

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE A VLASTIVĚDNÉ 
MUZEUM Vás srdečně zvou na přednášku „VÝCHOVA SOUČASNÉ MLADÉ 
GENERACE“.
Přednášející: Doc. Dr. P. Rudolf Smahel, Th.D. Termín: 13. října (středa) 2004. 
Začátek v 18 hodin Místo: Vlastivědné muzeum v Šumperku.
Obsah přenášky: První roky života dítěte. Výchova dítěte v předškolním věku.
Máme doma školáka. Dítě v pubertě. Adolescent se dívá do života. Na co se ro-

diče nejčastěji ptají.                                                                                       RNDr. Jiří Schubert

SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE: Štíty 1.990; Klášterec 2.600; Horní Studénky 1.500; Cot-
kytle 1.180 Kč

POUTNÍ „SEZÓNA“ NA ŠTÍTECKU
23.10.  15 hod. Vyšehoří 29.10. 18 hod. Heroltice  17.10. 10.45 hod. Cotkytle
17.10.  15 hod. Zborov 24.10. 7.20 hod. Klášterec 24.10. 9.00 hod. Štíty
24.10. 15 hod. Crhov
 

DĚKOVNÁ POUŤ ZA MISIE 2000 DO KRÁLÍK
Především bych chtěl poděkovat všem, kteří se rozhodli k pouti na sv. Václava připojit. 
Bylo výborné, že se nás sešlo téměř 130! Škoda, že nebylo víc nás pěších, protože Pán nám 
již tradičně načasoval počasí příhodné (mezi dvěma dešti). Budu rád, když pastorační rady 
obou farností (Horní Studénky a Štíty) „začerstva“ přijdou s nápady a organiz. připomínka-
mi pro příští rok. Leccos může být jinak, jen je třeba se rozhodnout, neboť v obou radách se 
o poutě v příštím roce bude starat „poutní referent“. Děkuji i těm, kteří se za pouť modlili, 
nebo sami zvali druhé. Omluvit bych se chtěl 33ti členné skupině za neodhadnutí času při 
křížové cestě a velmi zrychlený přesun k vlaku. Prosím Pána, aby všechny, - nejen fyzické- 
újmy proměnil v duchovní dobro.                                                                          otec Radomír

PŘIPOMÍNÁM OČEKÁVANÉ SBÍRKY: 17. 10. na opravy, 24. 10. na misie, 31. 10. dušičko-
vá na Charitu, 24. 11. na opravy, 5. 12. na Bible pro křesťany z Konga

Blahopřání
V sobotu dne 9. října 2004 se dožívá 75 let
paní Eva Popelková ze Zábřeha. 

Hodně Božích milostí, ochranu Panny Marie a Andělů strážných. Za lásku, starosti a tr-
pělivost děkují manžel, dcery Eva, Pavla, Marta a syn Josef s rodinami, 12 vnoučat a 2 
pravnuci, jakož i farní společenství. Do dalších let přejeme hodně požehnání od Pána 

Boha, zdraví, spokojenost a dostatek času pro naplnění aktivit ve farním společenství. 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO



� 3. října: Slavnost sv. Václava v Leštině a Sudkově, Slavnost sv. Michaela v Hrabišíně. 

� SBÍRKA Z NEDĚLE 26. ZÁŘÍ: Postřelmov 14.000 Kč – sbírka byla věnována na 
rádio Proglas, Lesnice 1.450 Kč + 1.000 Kč dar, Dlouhomilov 580 Kč. Všem dárcům Pán Bůh 
zaplať. Tuto neděli je měsíční sbírka na opravy v Postřelmově a v Lesnici. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v pondělí 4. října bude mše sv. v Brníčku výji-
mečně už v 17 hodin. V sobotu 9. října bude ve Strupšíně mše sv. při příležitosti svátku sv. 
Františka – patrona kaple v 15.30 hodin. 

� POZVÁNKA NA „MINI“ POUŤ. V sobotu 9. října bude tak jako každou druhou ne-
děli v měsíci slavena mše svatá v Kostelíčku nad Bludovem. Začíná ve 14 hodin a bude obě-
tována za mládež Šumperského a Zábřežského děkanátu. Stejně jako před rokem, i letos 
vás zvu na putování ke kostelíčku, spojené s procházkou podzimní přírodou. 

� SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNICE: bude ve středu 13. října 
po mši svaté tj. asi v 19 hodin na faře u Bartošů. 

� FARNÍ POUTNÍ ZÁJEZD PŘIPRAVUJE FARNOST POSTŘELMOV na 1. sobo-
tu v listopadu - tj. 6. XI. Plánujeme prohlídku památek v Kroměříži, mši svatou, prohlídku 
arcibiskupských vinných sklepů s ochutnávkou a také návštěvu P. Bedřicha Jagoše. Před-
běžná cena asi 200 Kč. Přihlášky přímá paní Božena Matějová telefon: 583 437 456. 

� Velké Poděkování všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu slavnosti sv. Matouše v Po-
střelmově.                                                                                                           P. Jiří Putala 

CHARITA ZÁBŘEH přijme „človíčka“ na organizaci a zajištění 
Tříkrálové sbírky 2005. Na dobu od října 2004 do února 2005 na-
bízíme zaměstnání na plný úvazek. Pracovní náplní bude komuni-
kace se zástupci obecních úřadů (povolení sbírky v cca 50 obcích), 
komunikace s vedoucími skupinek z předchozích let (cca 220 lidí 
v databázi), vyhledávání nových vedoucích tříkrálových skupinek 
(hustější pokrytí ve městech i na vesnicích), komunikace se spole-

čenstvími působícími v děkanátu a kněžími, práce s veřejností a propagace sbírky 
v médiích, tvorba návrhu scénáře koledování, sbírání námětů na využití vykole-
dovaných financí, náměty na další práci s koledníky během roku, organizace se-
tkání koledníků a bohoslužby před zahájením vlastního koledování. Přestože se 
jedná o velké množství úkolů, bude možné navazovat na dobré i negativní zkuše-
nosti z předchozích let. 
Požadavky: komunikativnost, kreativnost, flexibilita (v době vánočních svátků ča-

sová i co do zvládání širokého rozsahu činností), hlubší 
znalost výpočetní techniky (vedení seznamů v MS Ex-
cel), řidičský průkaz sk. B (aktivně). Osobní zkušenost 
s koledováním vítána. 
Svůj zájem, prosím, projevte sepsáním přihlášky a jejím 
doručením na zábřežskou Charitu do pondělí 11. října. 
Bližší informace rád podá Jiří Karger, tel. 777–654340.

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO



POZDRAV Z ARCHY
V současné době pomalu končí můj 
dvouměsíční pobyt na Arše Tecklen-
bourg, kde působím jako dobrovolník 
– asistent pro lidi s postižením. Proto 
jsem se rozhodl napsat pár řádků, kte-
ré by mohly být inspirující pro mladé 
lidi. 
Archa – to je především společenství, 
které tvoří lidé s postižením a asistenti.  
Všichni mají společnou domácnost. Archa začala v roce 1964, tehdy k sobě Jean 
Venier a P. Thomas Philippe vzali dvě duševně postižené osoby, Raphaela Simi 
a Philippe Seux. Toto první společenství vzniklo ve Francii v rámci římsko – kato-
lické tradice. V dnešních dnech žijí v mnoha zemích společenství Archy spojující 
věřící různého vyznání. 
V Tecklenbourgu byla Archa založena v roce 1986, dnes má dva domy a uvažu-
jí o třetím pro lidi v důchodu. Ve všední dny jezdí obyvatelé pracovat do chráně-
né dílny, nebo spíš statku, který vedou evangelíci. Městečko patří do německé-
ho Westfálska (v nedalekém Osnabrücku byl uzavřen Westfálský mír) a zdobí jej 
plno staveb postavených technikou hrázděného zdiva. V okolí je plno kostelů se 
středověkým původem, které doposud mají své gotické Madony a Kříže. 
Dobrovolnictví nabízí vedle možnosti pomoci potřebným, která je sama o sobě 
pro pomáhajícího vždy obrovským obohacením, také příležitost pro mladé lidi 
zdokonalit se v cizí řeči a poznat mnoho nového.  
Pro případné zájemce: http://www.larche.org.                           Mgr. František John

SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI,  KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ  NA 
1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ BUDE V NEDĚLI 17.10. V 15 hod. V KATOLICKÉM DOMĚ.

 P  Ján Čukáš 
AGÁTA – dívčí kreativní studio vás zve na své další setkání, které bude v Katolickém 
domě v úterý 5. října v 15 hod. Tentokrát budeme vyrábět ozdobné svícny z dýní. S sebou 
si nezapomeňte vzít ostré nůžky a 30 Kč.                                                         Ludmila Ryšavá

 „MÁRTY“ - DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DĚVČATA od 14 let bude 15.-17. října na 
Olšanských horách. Přihlášky a bližší informace nejpozději do 11.10. v knihkupectví Bar-
borka.                                                                                                            Mgr. Jana Nováková

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE SE SVATÝM OTCEM
V příštím roce od 11. do 21. srpna proběhne v německém Kolíně nad 
Rýnem Světové setkání mládeže se Svatým otcem. Ačkoli je tento ter-
mín ještě zdánlivě daleko, na internetu je k již k dispozici stránka, na 
níž můžete nalézt základní informace o tomto setkání. Její adresa je 
http://kolin2005.signaly.cz Ti, kteří jsou zdatní v němčině, si mohou in-
formace vyhledat také na oficiální stránce setkání www.wyd2005.org  

Příloha
k číslu 40/2004
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