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30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

Bůh přijímá („ospravedlňuje“) 

pouze toho, kdo se vzdal 

jakékoliv důvěry ve svoji 

vlastní spravedlnost 

a odevzdává se Boží milosti. 

Kdo patří k chudým, k těm, 

kteří jsou hladoví a 

žízní po spravedlnosti, 

která vychází od Boha.   

 „ze stolu Božího slova“

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, 
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

TUTO NEDĚLI 24.10. SBÍRKA NA MISIE VE VŠECH FARNOSTECH 

ŽALM 34 Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel
1: Sir 35,15a-17.20-22b   2: 2 Tim 3,14 - 4,2   Ev. Lk 18,9-14
 

Ordinárium: latinské č. 509  příští neděli Olejníkovo č. 502 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 28. října    Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů  
Na svátek sv. Šimona a Judy – Den vzniku samostatného Československého státu, bude 
v Zábřeze mše svatá v 9.30 hod. 

� SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY   
 VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Odpoledne 1. listopadu a po celý den 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kos-
tela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě 
tří obvyklých podmínek: sv. zpověď (nejvíce 20 dní předem), sv. přijímání, modlitba na 
úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vy-
znání víry. 
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; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečně.

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED „DUŠIČKAMI“
Čtvrtek  28. října Jedlí 8.00 hod. Zvole 14.00 hod.      Jestřebí 17.00 hod.
Pátek 29. října  Svébohov 16.30 hod. Zábřeh 15.30 hod.
Sobota 30. října  Rovensko 16.30 hod. 
Neděle 31. října Zábřeh  15.00 hod. 

MŠE SVATÉ 
Čtvrtek 28. října Jedlí  9.00 hod. Zábřeh 9.30 hod. 
 Zvole 15.30 hod.  Jestřebí 18.00 hod. 
Pátek 29. října  Zábřeh  6.45, 18.00 hod.  Svébohov 18.00 hod.
Sobota 30. října Zábřeh 7.00 hod. 
Neděle 31. října dle nedělního rozpisu 
Pondělí 1. listopadu Zábřeh 9.30 a 17.30 hod. Zvole 16.00 hod.         
 Jedlí 16.30 hod. Svébohov 18.00 hod.
Úterý 2. listopadu Zábřeh 9.30, a 17.30 hod. 
 Jestřebí 16.00 hod.     Jedlí 16.30 hod. 
 Svébohov 18.00 hod.   

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ 
Neděle 31. října Zvole-po mši svaté      Svébohov 14.00 hod. 
 Jedlí 15 hod. (začátek v kostele)
Pondělí 1. listopadu Zábřeh 16.15 hod. V týdnu od 1. do 8. listopadu budou na zá-

břežském hřbitově dušičkové pobožnosti denně v 16.15 hod. 
Středa 3. listopadu Pivonín po bohoslužbě slova v 17.30 pobožnost na hřbitově

� SETKÁNÍ SENIORŮ ve Svébohově proběhne  v  pondělí  25.  října  v  17  hod.v 
klubovně obecního domu.                                                               Marie Šanovcová



� SBÍRKY NA OPRAVY: Štíty 2.100; Klášterec 2.900; Horní Studénky 
1.030; Cotkytle 1.710 Kč. 

� V KLÁŠTERCI je možno tuto neděli naposledy vhodit do krabičky na 
posledních lavicích v kostele lístek s navrženými kandidáty do pastorační 
rady. Případně do úterý 25.10. do schránky na faře. 

� NA POUŤ KE SV. LEONARDOVI vás zveme v neděli 7. listopadu do 
Horních Studének. Mši svatou v 9.30 bude sloužit a svátostné požehnání 
ve 14.30 udělí arcibiskupský kancléř P. Antonín Basler. 

� POUŤ KE SVATÉMU MARTINOVI NA OLŠANSKÝCH HORÁCH 
 v neděli 14. 11. ve 14.00 hod.
V případě příznivého počasí (nebude-li lít) jste zváni na pěší pouť ke sv. 
Martinovi. Odchod ze Štítů „od mostu“ v ulici Za Vodou ve 12.20 hod, od 
Trojice ve 12.40 hod. a od kostela v Horních Studénkách ve 13.15 hod.
Autobus zpět od Štítů jede z Klášterce v 16.28 (18.57) z rozcestí v H. Stu-
dénkách v 16.40 (od kostela 19.13). Celá trasa tam (směrem na Olšanské 
Hory) je 7 km.                                                   otec Radomír a pastorační rada

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
  

� SBÍRKA Z NEDĚLE 17. ŘÍJNA: Postřelmov 2.860 Kč, Lesnice 1.640 Kč, 
Dlouhomilov: 1.890 Kč. Tuto neděli je sbírka na misie.

� PŘÍŠTÍ NEDĚLI 31. 11. BUDE ZMĚNA ČASU, večerní bohoslužby bu-
dou začínat o hodinu dřív. 

� FARNÍ POUTNÍ ZÁJEZD se uskuteční v sobotu 6. listopadu. Navštíví-
me P. Bedřicha Jagoše, budeme mít mši svatou, společný oběd, prohlédne-
me si památky v Kroměříži a také arcibiskupské zámecké sklepy. Cena je 
250 Kč. Přihlášky přímá paní Božena Matějová telefon: 583 437 456. 

� SPOLEČNÉ MODLITBY ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ: 
 Lesnice pondělí 1. listopadu po mši svaté,
 která začíná v 16.30 hod. 
 Postřelmov 2. listopadu po mši svaté,
 která začíná v 17.00 hod. 
 Leština 3. listopadu po mši svaté,
 která začíná v 17.00 hod. 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO



SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 11.810; Zvole 3.190; Svébohov 3050;  Postřelmůvek 480; Jedlí 9.200 Kč; Tatenice 
2.800; Hoštejn 600 + 3.000 dar + 21.531 Kč veřejná sbírka; Kosov 400 Kč; Lubník 2.572 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                       P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl 

DARY NA LEPRU: Ze Zábřeha Byla dne 17. října 2004 předána částka 4.050 Kč. Všem dár-
cům vyslovuji upřímné „Pán Bůh zaplať“. Marie Zíková

ZMĚNA MŠÍ SV. OD NEDĚLE 31.10.  VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH
Z TATENICE
Tatenice  Neděle 8.40; pondělí 8.00; středa 17.30; pátek 17.30 hod. 
Koruna Sobota 17.00 (s nedělní platností)
Lubník Neděle 7.20; středa 16.30 hod. 
Hoštejn Neděle 10.00; čtvrtek 17.30 hod. 
Kosov  Neděle 11.15 hod.   

MŠE SVATÉ A DUŠIČKOVÉ  POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
Pondělí 1.11.  Tatenice  16.30 hod. mše svatá + pobožnost na hřbitově
 Hoštejn   18.00 hod. mše svatá + pobožnost na hřbitově
Úterý 2.11. Lubník   16.30 hod. mše svatá + pobožnost na hřbitově
Středa 3.11. Kosov  16.30 hod. mše sv. (v Lubníku a Tatenici mše nebude) 

P. Jaroslav Přibyl 

� KONČÍ „LETNÍ ČAS“. Příští neděli 31. října přecházíme na zimní čas. V období 
zimního času se mění začátek páteční bohoslužby v Zábřeze, bude začínat v 17.30 hod. 
a sobotní, s neděli platností v Rovensku, bude začínat v 16.30 hod.              redakce

� VÝSTAVY VE VĚŽI CHRÁMU SV. BARBORY. kostel sv. Barbory, 31. října 2004 
od 19:00 do 21:00 – večerní prohlídky věže chrámu sv. Barbory s otevřením nových 
expozic Farního muzea Zábřeh “Zvony kostela sv. Barbory” a “Předměty nalezené při 
úklidu věže kostela sv. Barbory”. Akce se koná při příležitosti výročí 750 let města Zá-
břeha a 390 let zvonu sv. Barbory (ulit v roce 1614), který visí ve věži filiálního chrámu. 
“Dušičkové” datum bylo zvoleno proto, že kostel stojící na bývalém hřbitově je zasvě-
cen sv. Barboře, patronce zemřelých. Projekt zaměřený na zpřístupnění kulturních pa-
mátek podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Město Zábřeh. Vstupné dobrovolné urče-
no na obnovu kostela.                za zvoníky Mgr. František 

� KONCERT K UCTĚNÍ PAMÁTKY ZESNULÝCH bude v neděli 31.10. 2004 v kos-
tele sv. Jana Křtitele v Šumperku. Začátek v 16 hod., dobrovolné vstupné je určeno pro 
charitativní účely. Hrají: Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh, Dechový orchestr ZUŠ Šum-
perk, zpěv: Karel Ozorovský a Barbora Smýkalová, průvodní slovo: Gabriela Sittová.

             Zvou pořadatelé

� JABLKA PĚTI DRUHŮ jsou pro případné zájemce na zábřežské faře. Pokud máte zá-
jem o jablka na uskladnění volejte 608 344 586. Ořechy již nejsou.                   otec Radomír

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.



Příloha
k číslu 43/2004

DÁREK PRO ZÁBŘEŽSKÉ ZVONÍKY
Před několika týdny přišel na adresu 
Františka Friedla, jednoho ze zvoníků 
od Sv. Bartoloměje, zvláštní balíček. 
Když jej otevřel, jeho obsahem byl za-
skočen. V dóze se totiž mezi polysty-
rénovými štěpky skrýval malý, asi čtr-
náctikilový zvon se srdcem. K němu 
byl přiložen dopis tohoto znění: Váže-
ný bratře, velmi si ceníme Vašeho úsilí, 
které jste ochoten věnovat práci na zachování našeho kulturního dědictví v našem 
děkanátu. Jako poděkování za tuto službu jsme se rozhodli zaslat Vám malý dárek 
z našich depozitářů, protože jsme přesvědčeni, že bude v dobrých rukou, které ví, 
jak s tímto darem naložit. Chvála Kristu
 Zvon je vyroben z tzv. bílého bronzu, což je slitina cínu a antimonu. Tento ma-
teriál se používal v době, kdy byl nedostatek bronzu, například ve válkách. Zvon 
má výšku a průměr necelých 30 cm. Na svém povrchu nemá žádné nápisy nebo 
reliéfy, výjimku tvoří několik kruhů vyrytých do jeho povrchu. 
 Není jasné, kdo nám tento zvon poslal. Podpis na dopise je totiž nečitelný a 
zpáteční adresa na zásilce není. Jediným vodítkem 
je pro nás razítko olomouckého arcibiskupství, tak-
že je docela možné, že zvon je darem arcidiecezního 
depozitáře. „Nevím, jak se dozvěděli moji adresu a 
fakt, že se o zvony v Zábřeze zajímám,“ uvedl Fran-
tišek Friedl, kterému není jasné, kdo na jeho adresu 
tento dárek poslal. Za zvon bychom chtěli neznámé-
mu dárci poděkovat a věříme, že důvěru, kterou do 
nás vkládá, nezklameme. Zvon bude i s průvodním 
dopisem k vidění v Muzeu ve věži kostela sv. Barto-
loměje. Petr Krňávek

INFORMACE KE SVĚTOVÉMU SETKÁNÍ MLÁDEŽE V KOLÍNĚ v roce  2005
 Proběhne v Kolíně nad Rýnem 16. –21. srpna 2005. Od 11. srpna však proběh-
ne tzv. Přípravný týden v Německých diecézích (olomoucké diecézi byla přiděle-
na diecéze Limburg). Všichni, kdo se chtějí tohoto setkání zúčastnit, se musí ofi-
ciálně přihlásit (nejlépe po skupinkách) u nás jsou za toto zodpovědní především 
sekce pro mládež ČBK a diecézní centra mládeže. Pouze přihlášení dostanou pas 
účastníka. Částka za pobyt bude činit od 123 do 40 eur. Podle toho bude moci 
účastník využívat jednotlivých služeb (ubytování, strava, …). Podrobné informace 
najdete na nástěnce v Zábřežském kostele nebo na www.kolin2005.signaly.cz    

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 21. 10. 2004
Kontakt: luna.prispevky@post.cz



LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR ZDOBNICE 2004
 Nabídka křesťanského letního tábora, který už po desáté pořádá římskokato-
lická farnost Vysoké Mýto, je pro všechny rodiče, kteří uvažují o letním táboře pro 
své děti.
 Areál tábora je umístěn v rekreačním oblasti Orlických hor. Do programu jsou 
zařazeny nejen soutěže a hry, ale také mše svaté a možnost svátosti smíření, ná-
vštěvy biskupů nebo řeholních komunit. Letošní celotáborová hra bude zaměřena 
na Starý zákon. Tábor probíhá ve dvou bězích: I. -  3. až 18. července; II. -  20. čer-
vence až 4. srpna
 Cena 2.800 Kč. Přihlášky jsou k dispozici na faře v Zábřehe. 
 Bližší informace Vykydalovi tel. 583 431 299 

ZPRÁVY Z  KATOLICKÉHO DOMU
Na čtvrtek 28. října připravujeme zájezd na nejna-
vštěvovanější muzikál BÍDNÍCI do pražské GOJA 
MUSIC HALL. Účastnický poplatek (vstupné+do-
pava) 900 Kč. Informace a přihlášky na tel. 583 412 
108, mob. 731 465 717.
        Na setkání  s Vámi se těší Josef Klimek.

DUŠIČKOVÉ ZAMYŠLENÍ 
Umřu na asfaltu nebo v posteli ?
Přede mnou tu cestu prošel Pán. A s ním se přece znám!
 V mém stáří mě Pán připravuje na můj odchod z tohoto světa. Co mám dělat, 
až přijde ten okamžik? Dost mi to vrtalo hlavou, až pak přišla záchrana z textů 
bohoslužby. Ve mši svaté se po modlitbě Otče náš modlíme: „Pomoz nám,... ať ži-
jeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod 
našeho Pána Ježíše Krista.“
  A řekl jsem si: To je ono! Člověka samozřejmě jímá hrůza. Viděl jsem mnoho 
umírání, a některá velmi bolestná. Vydržel bych to? Ptal jsem se. Pak jsem si ale 
uvědomil, že Bůh netvoří lidi v sériích, že každý z nás je jiný. A proto i každý z 
nás bude mít své vlastní umírání, s křížem na vlastní míru. Hlavní je uvědomit si, 
že nebudu sám. Přede mnou šel po té cestě Pán Ježíš, a s tím se přece znám. 
 Nevím, kde umřu, zda na posteli anebo na asfaltu. Ale ocitnu se tváří v tvář 
Kristu, který je Pravda a Láska. Stát před Pravdou, to může pálit, to bude očistec. 
Uvidím se tak, jaký jsem byl, bez masek, které jsem si samolibě nasazoval. Ale zá-
roveň padnu do náručí neskonalé Lásky, do plnosti Života. 

(Podle Jaroslava Škarvady. 
Z knížky „Svedl jsi mě Hospo-
dine“, kterou vydalo Karmeli-

tánské nakladatelství). 




