
31. 10. 2004    Ročník XI.    
číslo 44

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

Jen to málo...
Dej mi jen trochu z pout, 
kterými mne spoutala 
tvá vůle,
a tvůj záměr se v mém 
životě vyplní – 
pouta tvé lásky.    

(Rabíndranáth Thákur)

Všemohoucí a milosrdný Bože,
 ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, 
abychom ti mohli správně a věrně sloužit; 
zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, 
ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 7. 11. SBÍRKA NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU VE VŠECH FAR-
NOSTECH 

Žalm 145 Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
1: Mdr 11,22-12,2 2: 2 Sol 1,11-2,2  Ev. LK 19,1-10 

Ordinárium: Olejníkovo č. 502   příští neděli: Břízovo č. 503 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 1. listopadu SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

úterý 2. listopadu  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

čtvrtek 4. listopadu Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
MŠE SVATÉ 
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)
1. – 8.  listopadu Zábřeh 16.00 hod. Začátek vždy na hřbitově u kříže.
Středa 3. listopadu Pivonín po bohoslužbě slova v 17.30 pobožnost na hřbitově

 VÝSTAVA VE VĚŽI CHRÁMU SV. BARBORY. Kostel sv. Barbory, 
31. října 2004 od 19 do 21 hod. – večerní prohlídky věže chrámu sv. Bar-
bory s otevřením nových expozic Farního muzea Zábřeh “Zvony koste-
la sv. Barbory” a “Předměty nalezené při úklidu věže kostela sv. Barbo-
ry”.                                              za zvoníky Mgr. František John 

 SETKÁNÍ KATECHETŮ se uskuteční na zábřežské faře ve čtvrtek 4. listopadu 
od 19 hod.                P. František Eliáš

 SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku v měsíci, můžete přijmout v zábřežském 
farním kostele 5. listopadu od 15.30 hod.                                        P. František Eliáš

SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ KAPLIČKY 
V DOLNÍ ČÁSTI OBCE VÁCLAVOV.
Kaplička bude zasvěcena Svaté Anežce České v 
předvečer výročí jejího svatořečení v pátek 12.listo-
padu v 17 hod. Kapličku posvětí a mši bude celeb-
rovat biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička.
Program:
17.00 hodin – vysvěcení kapličky
17.15.-17.30- přesun do kulturního domu
17.30- slavnostní mše svatá v kulturním domě. 
Po mši sousedské posezení při kávě a koláčích.



 NADACE PRO TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ Vás 
srdečně zve na II. BENEFIČNÍ KONCERT, který se koná  ve 
středu 20. listopadu v 15 hod. v chrámu sv. Bartoloměje. 
Účinkuje: Camerata Quintet ZUŠ Zábřeh. Koncert organizuje 
pan Pavel Špička ve spolupráci s Římskokatolickou farností Zábřeh, Charitou Zá-
břeh, KVDC Zábřeh, Keramikou-Hloušková a Junákem-středisko Skalička.
Chcete-li Nadaci podpořit, můžete tak učinit i pomocí SMS zprávy ve tvaru: 
DMS_KOSTNIDREN zaslané na tel. č. 87 777. K tarifní ceně za Vaši SMS bude při-
počtena částka 30 Kč včetně DPH. Nadace od Vás takto obdrží 27 Kč. Číslo je platné pro 
všechny operátory. 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
 

 SBÍRKA NA MISIE Z NEDĚLE 24. ŘÍJNA: Postřelmov 27.140 Kč (Postřelmov 
8.720 Kč, Chromeč 8.920, Sudkov 4.000 Kč, dary 5.500 Kč), Lesnice 7.830 Kč (z 
toho 2.000 Kč dar), Dlouhomilov 1.700 Kč (Dlouhomilov 1.330 Kč Hrabišín 370) 
Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude v našich farnostech sbírka na 
Charitu. 

 TUTO NEDĚLI ZAČÍNÁ ZIMNÍ ČAS, večerní bohoslužby v sobotu až čtvrtek 
budou začínat o hodinu dřív, páteční bohoslužby budou: Kolšov 16 hod. (1x za dva 
týdny) a Postřelmov 17.30 hod. 

 PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ před dušičkovým týdnem bude v Postřelmo-
vě v neděli 31. října od 15 do 16 hodin. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v pondělí 1. listopadu budou mše sv. v 
16.30 hod. v Lesnici a v 18 hod.v Postřelmově. V úterý 2. listopadu budou mše sv. 
v 15.30 v Brníčku a v 17 hod. v Postřelmově. 
Příští neděli je poutní slavnost Všech svatých v Dlouhomilově, mši svatou budu 
slavit v 11 hodin, proto mše svatá s nedělní platností bude v Chromči v sobotu ve-
čer. V Sudkově bude v sobotu 6. listopadu bohoslužba slova v 16.45 hod.  

SPOLEČNÉ MODLITBY ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ: 
Lesnice   
pondělí 1. listopadu  po mši svaté která začíná v 16.30 hod. 
Postřelmov  
úterý 2. listopadu  po mši svaté která začíná v 17 hod.
Leština   
středa 3. listopadu  po mši svaté která začíná v 17 hod. 
Dlouhomilov  
neděle 7. listopadu  v 15 hodin. 

 DLOUHOMILOV: od pondělí 8. listopadu bude z důvodu oprav podlahy uza-
vřen kostel Všech svatých v Dlouhomilově. Mše svaté budou bývat v neděli odpo-
ledne v Hrabišíně.       P. Jiří Putala 
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SBÍRKY NA MISIE
Zábřeh 21.210; Ráječek 1.350,-; Rovensko 2.710,-; Postřelmůvek 1.340,-; Hněkov 1.000,-
; Zvole 15.080,- ; Svébohov 5.500,- + dar 1.000,-;  Jedlí 6.400 Kč; Tatenice 2.025; Hoštejn 
2.270,-; Kosov 800 Kč; Lubník 1.231 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                      P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl 

JEŠTĚ K MISIJNÍ NEDĚLI
Moji milí českomoravští přátelé,
utrhnul jsem si teď několik minut svého drahocenného času 
a tak se pokusím vás trochu informovat o situaci u nás v 
„Haitské džungli“.
Situace na Haiti je velice komplikovaná. V poslední době 
se tu přehnalo několik katastrof různého druhu za sebou, 
povodně, hurikány, státní převrat. To vše srazilo, už tak zu-
božený lid, do ještě větší bídy, jak materiální, tak duchovní 
i duševní.
Lidé tady nemají mentalitu, něco s tím dělat, spíše zůstanou 
sedět na místě a nečině trpí těžkou situací. Dokumentuje 
to to, že po poslední veliké povodni po hurikánu ve městě 
Gonaives, při kterém zahynulo více než 3.000 lidí nenastala 
vůbec žádná mobilizace ani evakuace, jen velmi sporadické 
pokusy o pomoc. Lide sedí ve zničeném městě, ve kterém se nedá žít a nečině trpí vznik-
lou situací.
Někdy si říkám, že tu vynakládám zbytečnou energii, protože lidé si změnu změnu ani ne-
přejí. Je to opravdu práce a život pro ty nejchudší po všech stránkách, lidi bez kultury a bez 
cíle, potomky otroků, kteří teď nedokáží společně něco podniknout.
Život tady je pro mě velikou zkouškou víry a důvěry v Boha, který se skrývá v těch nejdrs-
nějších podmínkách a situacích. Jsem paradoxně velice vděčný za to, že mohu působit prá-
vě tady a za těchto okolností. Je to doslova bezradné sezení před Kristem na kříži, který je 
obraný úplně o všechno, majetek, kulturu, šaty, jídlo, vzdělání, který nemá žádná práva, 
jen mlčet a trpět.
Moc se modlím za lidi tady, aby se povznesli k Tomu, který je nechává tak bít.
Modlitba tady má velikou sílu a když se lidé v takové malé, chudé vesnici, jako je ta moje v 
Zátoce slepic,  dají společně do zpěvu, doslova mi vytrysknou slzy do očí. Lidé jsou tady veli-
ce srdeční a přímí a nebojí se o něco prosit. Někdy si myslím, že mají kuráž jen k tomu. Jsou 
to takové „děti“, které jen něco chtějí a když to nedostanou, tak se dokáží pěkně zprčit.
Věřím, že Bůh proniká všechny lidské problémy i okamžiky. A tak naděje v Boží pomoc je 
stále na místě pro ty, kteří v něho doufají. Touto větou bych teď chtěl skončit pár myšlenek, 
které mě tu napadly.

V Kristu a Marii, váš oblát Roman Musil.  Ave

 KONČÍ „LETNÍ ČAS“. Tuto neděli 31. října přecházíme na zimní čas. V období zimní-
ho 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.         



DRAZÍ BRATŘI A SESTRY
příští neděli se v kostelích naší arcidiecéze koná sbírka na Charitu. Proto 
Vám dnes chci především poděkovat za minulou sbírku, která v roce 2003 
vynesla 2 miliony korun, ale za všechny Vaše dary pro Charitu a za kaž-
dou pomoc. Zvláště chci poděkovat všem, kteří charitní dílo podporují 
svou modlitbou, a mezi nimi chci konkrétně vyzvednout naše nemocné, 
kteří ke své modlitbě nabízejí i oběť trpělivého snášení svých problémů a bolestí.
V minulém roce jsme měli problém s registrací Charity jako součásti církve a bylo tře-
ba zdůrazňovat, že nám nejde o podnikání v sociální oblasti, ale o věrohodnost naše-
ho kázání a bohoslužby, které musí doplňovat konkrétní služba lásky. Díky Bohu a ta-
ké rozhodnutí Ústavního soudu, který uznal, že k základním projevům života církve 
patří nejen bohoslužba a hlásání evangelia, ale i služba lásky, je tento problém odstra-
něn. Máme možnost budovat Charitu jako skutečnou součást církve.
Služba lásky opravdu neoddělitelně patří i k životu každé farnosti, má-li být věrohod-
ný. K organizaci této služby je kompetentní především Charita, kterou zřídil diecéz-
ní biskup jako hlaví diecézní nástroj k této službě lásky. Tuto službu může zajišťovat 
i jiná organizace či řeholní společenství, nebo ji neprofesionálně organizuje sám farář 
s pomocí farní rady, ale v každém společenství musí být vidět, že nepřehlížíme po-
třebné a účinně jim pomáháme. Vždyť Pán Ježíš říká: Cokoli jste udělali pro jednoho 
z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali (Mt 25,40), a jinde Písmo praví: 
Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. (1 Jan 
4,20). V dnešní situaci, kdy se málo cení rodina a národ vymírá, si zvláštní pozornost 
i pomoc farnosti zaslouží křesťanské rodiny, které mají odvahu k většímu počtu dětí. 
Farnost a Charita tedy úzce spolupracují, protože jde především o dílo farníků. Mys-
líme však nejen na potřebné z našeho místního společenství, ale i na lidi mimo církve 
a na potřebné na celém světě, zvláště když jde o humanitární katastrofy. Tak se naše 
Charita podílí na konkrétní pomoci třeba v Čečensku, Ukrajině, Moldávii, ale i v Afri-
ce. Mnozí se zapojujete do adopce na dálku, kterou organizují jiné české diecéze.
V charitních zařízeních naší diecéze dnes pracuje více než 900 zaměstnanců. Jejich 
náklady hradí částečně pojišťovny a státní dotace, částečně Vaše dary a příspěvek 
z Tříkrálové sbírky. Sbírka příští neděle je určena především na provoz Arcidiecézní 
charity, která řídí všechna pracoviště v diecézi a poskytuje jim odbornou službu. Na 
tuto činnost nemáme žádnou jinou možnost získat potřebné peníze, než z této sbírky. 
Proto Vás prosím, abyste ukázali svou štědrost a pomohli finančně zajistit fungování
Arcidiecézní charity. 
Ta navíc ještě splácí velký dluh za vybudování Hospice na Svatém Kopečku. V prv-
ních roce činnosti měl hospic 312 klientů. Mnozí z těch, kteří sem byli přivezeni jen 
na několik posledních dnů života, odcházeli na věčnost posíleni svátostmi, které mno-

ho let nepřijímali. I kdybychom viděli jen tyto duchovní plody práce 
pro spásu nesmrtelných duší, museli bychom říct, že naše dary slou-
ží velmi dobře. 
Proto každému z Vás upřímně děkuji už dnes za dar do 
sbírky na Charitu o příští neděli. Kéž sám Pán Vás bohatě 
odmění a on sám se stane Vaší radostí a radost z Boha ať 
je Vaší silou.          K tomu Vám ze srdce žehná arcibiskup



 SBÍRKY NA MISIE: Cotkytle 980,-;  Klášterec 2.700,-; Horní Studénky 2.500,-; 
Štíty 2.000 Kč

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
Neděle 31.10.     Crhov 15 hod. Horní Studénky18 hod.  Cotkytle po mši sv.
Pondělí 1.11.      Klášterec 17.45 hod. 
Úterý 2.11. Zborov 15.45 hod.       Štíty 17.15 hod
              .     

 POZOR: v neděli 7. listopadu bude mše svatá v Cotkytli výjimečně již v 7.30 hod.   

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 klášter-
ce v 16.28 (18.57) z rozcestí v H. Studénkách v 16.40 (od kostela 19.13). Celá trasa tam 
(směrem na Olšanské Hory) je 7 km.                                 otec Radomír a pastorační rada

 VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY V KLÁŠTERCI. Ustavil jsem volební komisi (V. 
Martináková a Petr Rýznar), která sestaví kandidátku z vámi navržených farníků. Ten-
to seznam bude vyvěšen v kostele od 31. října po dobu čtrnácti dnů. Po uplynutí této 
doby proběhnou volby v neděli po mši svaté. Druhá část pastorační rady je (dle stanov) 
jmenována farářem. Termín a způsob voleb bude ještě upřesněn.             otec Radomír

 SOUTĚŽ EVANGELNÍCH OBRÁZKŮ. Připomínám dětem, že se pomalu blí-
ží první adventní neděle a s ní i vyhodnocení obrázků. Podmínky jsou stejné jako 
v minulých letech; to je alespoň 10 různých vybarvených obrázků odevzdat do 5. 
prosince. Obrázky budou rozčleněny podle věkových kategorií. Samozřejmě čím 
více obrázků, a čím lépe vymalované, tím lepší umístění. Nejlépe je odevzdat ob-
rázky v obálce se jménem a věkem. Odměny čekají na všechny.         otec Radomír

 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 arcibiskup-
ský kancléř P. Antonín Basler. 

*  V letošním roce se nebudou v kostelích na Štítecku  
prodávat vánoční pohlednice ale přání    do obálky. Cena 
včetně obálky bude 2 Kč.  
*  Prodej kalendářů bude podobně jako v minulých le-
tech zhruba od poloviny listopadu. 
*  Misijní  kalendář (výrobní náklady 100 Kč – horní li-
mit neomezen) bude se platit do samostatné pokladničky, 
výtěžek jde na misie.                                       otec Radomír

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO


