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28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

ŽALM 98 Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
1: 2 Král 5,14-17  2: 2 Tim 2,8-13 Ev. Lk 17,11-19 
V NEDĚLI 17. 10. SBÍRKA NA OPRAVY VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA

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

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost,
aby nás vždycky předcházela a provázela
a stále nás vedla ke konání dobra.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.     Amen

Bývá nám zatěžko o něco prosit, 
a ještě těžší za to poděkovat. 
Musíme se to učit. 
Bdělí a milující lidé nečekají, 
sami prosbě předcházejí. 
V tom jsou podobni Bohu. 
Bůh dává i těm, kteří neprosí, 
protože je dobrý. 
Ten však, který neděkuje, 
stává se neschopným přijmout dar. 

„ze stolu Božího slova“



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pátek 15. října   Památka sv. Terezie od Ježíše panny a učitelky církve 
sobota 16. října   VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE JANA PAVLA II.

HODY
*  V DROZDOVĚ tuto neděli 10.10. Mši svatou bude celebrovat v 10.30 rodák 
 P. Anastáz.
*  V JEDLÍ v neděli 17. října. Mše svatá v 9 hod.
*  VE SVÉBOHOVĚ v neděli 17. října. Mše svatá v 10.30 hod. 

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 13. říj-
na. Mši svatou v 9.30 hod. bude koncelebrovat P. František Lízna, který se nedávno 
vrátil z pěší pouti do španělského Santiaga de Compostela.              P. František Eliáš

 SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI, které se připravují na 1. 
svaté přijímání bude v neděli 17. října v 15 hod. v Katolickém domě.   

P  Ján Čukáš 
KONCERTY
*  V sobotu 16. října jste srdečně zváni do kostela sv. Bartoloměje na spo-
lečný koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh spolu s pěveckým soubo-
rem Chor der Modellschule Obersberg. Začátek v 17 hod.
*  V neděli 17. října ve 14 hod. v sálu Obecního úřadu ve Svébohově na 
HOUSLOVÝ KONCERT v podání: František Novotný – housle a Bohumil 
Smejkal – housle, viola. 

KOUZELNÁ POUŤ
Dne 3. října jsme se zúčastnili pouti k Panně 
Marii do Pivonína. Vyrazili jsme ve 13 hodin 
od kostela sv. Bartoloměje. Byli jsme plní ra-
dosti a sil s chutí vyjít do přírody v čele s ot-
cem Čukášem vstříc náruči naší nebeské ma-
minky Panny Marie. Počasí nám umožnilo 
vychutnávat pravý podzim. Cestou jsme po-
zdravili všechny kříže a obrázky - k naší rado-
sti jich bylo dost. V „růžovém údolí“ otec Jan 
posvětil restaurovaný obraz Panny Marie. Po-
tom jsme již zamířili směr Pivonín, kde jsme 
se zúčastnili mše svaté za doprovodu Rytmic-
ké scholy. Přidalo se k nám i mnoho místních 
farníků, kteří nám připravili milé pohoštění 
a přijetí. Byl to nádherný den a zážitek pro 
všechny poutníky. Královno posvátného rů-
žence, oroduj za nás                      Mirek Krejčí
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ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
 Spolek Metoděj Zábřeh připravil na neděli 10. 
října od 14.00 hodin koncert populární slovácké de-
chovky V L Č N O V J A N K A. Po skončení koncer-
tu můžete ještě posedět při harmonice a při burčáku. 
Vstupné 90 Kč. Autobus na tento koncert odjíždí ve 
13 hod. z Jedlí, 13.15 hod. ze Svébohova, 13.20 hod. 
z Rovenska, 13.30 hod. z Nemile.

 STŘELECKÝ KROUŽEK se sejde ve čtvrtek 
14.10. v 16 hod. Zveme mezi sebe mladé zájemce o 
sportovní střelbu. Informace a přihlášky na tel. 583 412 108, mob.731 465 717.

 V neděli 17. 10. v 15 hodin hrajeme pro děti od 4 let a jejich rodiče pohádku JENÍK 
A ADÉLKA V ŘÍŠI POHÁDEK. Vstupné 15 Kč.

 Na čtvrtek 28. října připravujeme zájezd na nejnavštěvovanější muzikál BÍDNÍCI 
do pražské GOJA MUSIC HALL. Účastnický poplatek (vstupné+doprava) 900 Kč. In-
formace a přihlášky na tel. 583 412 108, mob. 731 465 717.

Na setkání s Vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek.

 Podzimní burza dětského oblečení, sportovních hraček a potřeb 
 11. 10. - 13. 10. 2004
 Příjem zboží  Po  11.10.      9.00 – 12.00        13.30 – 19.00
 Prodej zboží Út  12.10.      9.00 – 12.00        13.30 – 18.00
 Výdej zboží  St  13.10.     17.00 – 18.00
V tomto roce nepořádáme sbírku ošacení.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

EKONOMICKÁ REKAPITULACE PŘECHODU Z „AKUMULAČEK“ ČI BEZ 
TOPENÍ (COTKYTLE A ŠTÍTY) NA ELEKTRICKÉ .TOPENÍ V LAVICÍCH.
Termín instalace listopad 02-leden 03. Uvedena spotřebovaná veškerá elektřina za rok:
obec/období 2/01-02 2/02-03 2/03-04
Klášterec 11.460,- 13.150,- 6.620,-
Horní Studénky 19.700,- 13.500,- 4.800,-
obec/období 9/00-01 9/01-02 9/02-03 9/03-04
Cotkytle 1.970,- 2.350,- 3.230,- 3.750,-

obec/období 1/01-02 1/02-03 1/03-04  
Štíty 8.920,- 9.530,- 13.540,-

 VOLBY PASTORAČNÍ RADY V KLÁŠTERCI. Do neděle 17. 10. (včetně), bude 
v kostele umístěna schránka, do které můžete vložit lístek se jmény věřících, o nichž 
předpokládáte, že budou ochotni a bude prospěšné farnosti, aby pracovali v naší pas-
torační radě.  Následně dle stanov bude pokračovat proces voleb tak, aby do prosince 
mohla nová rada začít fungovat.                                                                     otec Radomír

 POUŤ: HEROLTICE - JIŽ V 16 hod.     ŠTÍTY 9 hod.



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

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

SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 9.000; Zvole 2.090; Svébohov 1.650; Postřelmůvek 430; Jedlí 2.200 Kč; Tatenice 
1.070  + 3.000 Kč dary; Hoštejn 1.630; Kosov 520; Lubník 620 Kč.
DARY ZÁBŘEH: na misie – pomoc Haiti 1.000 Kč, na opravy kostelů 4.000 Kč na opra-
vu kostela sv. Barbory 2.020 Kč (celková částka za dobu trvání sbírky 154.945 Kč)
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                       P. Jaroslav Přibyl a P. František Eliáš

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 2. ŘÍJNA: Postřelmov 
4.340 Kč, Leština 2.840 Kč, Dlouhomilov: 570 Kč 
(včetně Hrabišína). Příští neděli bude v Dlouho-
milově měsíční sbírka na opravy.

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: hody v 
Chromči budou jako obvykle IV. říjnovou neděli, 
tj. 24. října.

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

 Jednota Orla a KDU-ČSL v Postřelmově Vás všechny srdečně zvou na již tra-
diční 4. JIŘINKOVÝ BÁL, který se koná v sobotu 16. října 2004 v sále tělocvičny 
TJ v Postřelmově. Začátek ve 20.00 hod. Hraje taneční skupina „Nová Olšanka“.
Chutná jídla, občerstvení a tombola zajištěny. Předtančení provedou špičkoví 
tanečníci z TK Orel Telnice. Vstupné 50 Kč. Místa možno zamluvit u p. Aloise 
Rýznara na tel.č. 605 743 742. Na shledanou s Vámi se těší pořadatelé.

 FARNÍ POUTNÍ ZÁJEZD připravuje farnost Postřelmov na sobotu 6. listo-
padu. Plánujeme návštěvu P. Bedřicha Jagoše, mši svatou, prohlídku památek v 
Kroměříži, prohlídku arcibiskupských vinných sklepů s ochutnávkou. Předběž-
ná cena je 250 Kč (doprava + vstup do arcibiskupských sklepů). Přihlášky přijímá 
paní Božena Matějová telefon: 583 437 456. 

Dostal jsem toto poděkování: 

Milý otče Jiří, přijmi prosím ještě touto cestou poděkování za milé přijetí 
u vás v Postřelmově a zejména za významnou finanční injekci pro Proglas,

kterou jsme si pořádně uvědomili až doma. Bylo to velmi milé setkání.
Pozdravuji i farníky a spolupracovníky. 

Dobré dny přeje a vyprošuje  P. Martin Holík



PAVLINA HOSKOVA - AYUDA PLANETA - BARRIO EL LLANITO - 2ª. AVENIDA 1-135, ZONA 4
APARTADO POSTAL 01 – CUILAPA - DEPARTAMENTO SANTA ROSA - GUATEMALA

PAVLÍNA HOŠKOVÁ OPĚT NA MISIÍCH
Je ráno pátek devátého července roku 2004, já sedím za počítačem v malé místnosti přízem-
ního domu v Cuilapa, patřícího humanitární organizaci Ayuda Planeta. Po několika prvních 
dnech člověk přivyká životu tady a začíná chápat. Opět s novými otázkami nad životem dru-
hých. Opět na cestě poznání…Přesun z místa na místo. Neustálá škola tolerance, respektu, 
trpělivosti a porozumění, budovaná na víře v dobro, v naději, s pevnou vůlí, ochotou pomoci 
a s láskou. 
GUATEMALA V ČÍSLECH: počet obyvatel: 13 909 384, průměrná délka života je 
65.23 roků, 80% obyvatelstva žije v chudobě a 60% obyvatelstva v absolutní chudobě 
/šesté místo ve světě, přičemž procento chudoby je vyšší ve vesnicích a mezi původ-
ním obyvatelstvem/. V Guatemale se mluví španělsky, a dalšími 20 místními jazyky. 
Hlavní náboženství je křesťanství a přírodní náboženství. Procento nákazy HIV/AIDS 
se zvyšuje, dle odhadu žije 50-60.000 lidi s HIV/AIDS. Guatemala je hlavní tranzitní 
zemí kokainu a heroinu, producentem zakázaného opia. “Praní peněz” a korupce jsou 
hlavními problémy /dvacáté místo ve světě/.
OKRES CUILAPA Projekt Ayuda Planeta působí v provincii Santa Rosa, okrese Cui-
lapa. Santa Rosa je zemědělskou oblastí, kde se pěstuje především káva a citrusové 
plody. 
Santa Rosa tvoří 14 měst, spravuje 64 komunit /”fincas, caserios y aldeas”- vesnice/,
které se nacházejí v údolích a na pahorcích hor. V každé komunitě se nacházejí malé 
obchody /”krámky”/ a opravna aut. Věšina lidí pracuje v zemědělství. Lidé v komuni-
tach nemají často přístup k pitné vodě. Zdravotní podminky vetšiny rodin jsou špatné. 
Lidé neznají a nepraktikují základní hygienicke návyky. Fazole a kukuřice jsou hlav-
ními potravinami. 
Domy jsou postaveny ze dřeva a vlnitého eternitu, podlaha je nedlážděná. Většina ro-
din vlastní malý dům s jednou místností sloužící jako kuchyň, jídelna i ložnice. Exis-
tuje stále mnoho rodin, které nemají ani latriny. To má spolu s dalšími faktory, jako 
třeba hromaděním odpadků, za následek šíření hmyzu přenášejícího infekční nemo-
ci. Ženy pracují v domácnosti, starají se o děti /průměrný počet dětí 4.8 na 1 ženu/ a 
pomáhají na polích. 
PROJEKT AYUDA PLANETA byl založen v únoru 2000, je neziskovou a necírkevní, 
humanitarni organizaci působící v provincii Santa Rosa, v okrese Cuilapa. Zaměstná-
vá 1 pracovnika, 2 pracovniky na částečný úvazek. Vedoucim projektu je volunteer. 
Organizuje vzdělávací a zdravotnické programy, materiálně a finančně podporuje roz-
voj vesnic, rodin i jednotlivců. 
Ayuda Planeta je odkázána na mistní, národní a mezinárodní finanční a materiální
pomoc institucí i jednotlivých dárců. Proto se na Vás obracím s prosbou o spolupráci. 
S Vaší finanční či materiální pomocí bych chtěla podpořit projekty, které jsou pod pa-
tronací organizace Ayuda al Planeta, kde jako dobrovolnice pracuji. Se srdečným po-
zdravem Pavlína Hošková.

P. S. Pro více informací mne můžete kontaktovat prostřednictvím mé emailové adresy 
/PAVLINA.HOSKOVA@SEZNAM.CZ/. 



Příloha
k číslu 41/2004

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 10. 10. 2004
Kontakt: luna.prispevky@post.cz   

OHLÉDNUTÍ
ZA TANEČNÍM ROZLOUČENÍM
S LÉTEM 
A SVATOVÁCLAVSKÝM
BRAMBORÁKEM
*  Začátkem tohoto týdne bylo v Kato-
lickém domě rušno. Probíhala zde totiž 
1. zábřežská benefice, jejíž součástí bylo
několik akcí. Jednou z nich bylo i Taneční 
rozloučení s létem, kterou pořádal Spolek 
Metoděj spolu s Junior klubem křesťanských demokratů. Mile nás překvapila účast - 
140 platících návštěvníků je velmi příznivý počet. Naši akci přijeli kromě mnoha mla-
dých ze všech koutů podpořit i přátelé z olomouckého a šumperského Juniorklubu. O 
zábavu se dobře a vytrvale starali DJ Radek a André. Součástí programu byla i scénka, 
ve které jsme jako herci vyjadřovali radosti právě končícího léta. 

*  Na večerní zábavu navázala v úterý, na svátek sv. Václava další akce - Svatováclav-
ský bramborák. Původně se měla konat na zahradě za Katolickým domem, ale kvůli 
nejistému počasí byla přesunuta dovnitř. I přes to nezůstala stranou zájmu farníků. K 
dobré pohodě hrála hudba jak dechová, tak elektronická. Nechybělo dobré jídlo a pití. 
Myslím si, že kdo navštívil tyto dvě akce, nelitoval. Navíc podpořil dobrou věc, proto-
že výtěžek bude díky nadaci Divoké husy zdvojnásoben a použit na vybudování bez-
bariérového vstupu do Katolického domu.  Petr Krňávek

NABÍDKA Z CENTRA PRO MLÁDEŽ:  Taneční víkend – proběhne 28.- 30. 10. 
2004 v Hulíně. Víkend pro všechny, kteří už zapomněli taneční kroky. Cena 400/300 
Kč. Věk nerozhoduje. Uzávěrka přihlášek je 20. října 2004 na adrese centra pro mlá-
dež (Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc  kurz pro vedoucí mládežnických schol - 
5 setkání od listopadu 2004 do června 2005 za účelem zdokonalení zpěvu a rozšíření 
repertoáru. Informace a přihlášky na adresu Mgr Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství 
olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc

Více informací o obou akcích najdete také na nástěnce v zábřežském kostele.


