
15. 11. 2004    Ročník XI.    
číslo 46

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
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Marána thá! 
Přijď pane Ježíši.
Ten den už je tady 
a ten den přijde. 
Je už tady: 
Bůh soudí a zachraňuje, 
dnes a nyní. 
Přijde: 
čas se ubírá ke svému 
konci a završení. 
Naděje a věrnost 
se završí v Božím jasu. 

 „ze stolu Božího slova“

Věčný 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,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 98 Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva
1: Mal 3,19-20a  2: 2 Sol 3,7-12   Ev. Lk 21,5-19
 

Ordinárium: Ebenovo č. 504  příští neděli: latinské č. 509 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 17. listopadu  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
Neděle 21. listopadu  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Ve farních kostelích se dnes koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení 
lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

 TUTO NEDĚLI 14. LISTOPADU v 16.30  hod. pořádá v kostele 
sv. Bartoloměje  ZUŠ Zábřeh a Charita Zábřeh SVATOMARTINSKÝ 
KONCERT. Účinkují:  Dechový orchestr ZUŠ Šumperk, Dechový or-
chestr ZUŠ Zábřeh, zpěv: Bára Smýkalová a Karel Ozorovský. 
Jeho výtěžek je určen na podporu Emmanuela Sekitolekiho - charitou „adop-
tovaného“ školáka v Ugandě. Přijďte, prosím, benefici podpořit svou účastí
a nezapomeňte vzít s sebou někoho z rodiny.                      Jiří Karger 

 TUTO NEDĚLI 14. LISTOPADU v 16 hod. se uskuteční v Obecním domě ve 
Svébohově HARFOVÝ KONCERT  Jany Bouškové. 

* OREL JEDNOTA ZÁBŘEH Vás zve tuto neděli 14. lis-
topadu na POUŤ KE SVATÉMU MARTINOVI. Odjezd 
z Valové ve 12.36 hod. do Olšan. Odtud pěšky ke kap-
ličce na Olšanských Horách. Mše svatá ve 14 hod. Zpět 
v 17.07 z Horních Studének nebo 17.10 ze Zborova. 

 V SOBOTU 20. LISTOPADU v 15 hod. Vás NADACE PRO 
TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ  srdečně zve do koste-
la sv. Bartoloměje  na II. BENEFIČNÍ KONCERT. Účinkuje: 
Camerata Quintet ZUŠ Zábřeh. Koncert organizuje pan Pa-
vel Špička ve spolupráci s Římskokatolickou farností Zábřeh, Charitou Zábřeh, 
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. 

 DIVADÉLKO NA OKRAJI VÁS ZVE NA PŘÁTEL-
SKÉ POSEZENÍ a malé pohoštění, při kterém může-
te zhlédnout dvě scénky – „Jak se stát spisovatelem“  - 
účinkují: B. Hamplová, G. Tillová, M. Jašková a Z. Krieg-
lerová a „Jak se dělá divadlo“ z pera Josefa Čapka. Účin-
kují: J. Stejskal, J. Michalčík, H.Lexmanová, S. Badal, A. 
Pátek, J. Černá, M. Lexmanová, B. Hamplová, M. Mi-

chalčíková. Toto posezení se uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu od 18 hodin v Ka-
tolickém domě. 



OSLAVA 750 LET MĚSTA A 250 LET KOSTELA 
Možnost zhlédnout snímky, spojené s letošním 
rokem oslav 750 výročí města, přináší v sobotu 
20. a neděli 21. listopadu kino Retro. Zatímco so-
botní blok je věnován oslavám města, v neděli je 
možno si připomenout jak toto výročí, tak slav-
nostní mši svatou, celebrovanou otcem arcibisku-
pem 29. srpna.
 Srdečně Vás proto zveme v neděli  21. listopadu na 13.30 hodin, kdy  

kino Retro promítne „Rok oslav 750 let Zábřehu“ (vstupné 15 Kč) a především pak  
15.30 hodin, kdy můžete zhlédnout  „Dokumentární záznam slavnostní mše svaté na 
Masarykově náměstí 29. 8. 2004“ (vstupné 15 Kč).                        Mgr. Milan Kratochvíl

 DUCHOVNÍ OBNOVA S OTCEM LVEM V ZÁBŘEZE A V JEDLÍ. V týdnu od 
pondělí 15. listopadu do soboty 20. listopadu včetně si 
můžete naplánovat předadventní duchovní obnovu s ot-
cem Lvem. 
V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze se můžete každé do-
poledne účastnit mše svaté a  přednášky otce Lva. Začá-
tek dopoledního bloku bude v 7.45 hod.  modlitbou rů-
žence. První přednáška 8.10 – 8.40 hod., druhá 9 – 9.30 
hod. Mše svatá v 9.30 hod. 
Stejný program pak bude odpoledne v kostele sv. Jana 
Křtitele v Jedí.  
Po skončení dopoledního programu bude dobré vytvo-
řit si individuální  program dle vlastních možností (půst,  
skutek radosti pro jiného člověka, pomoc v přípravě na 

přijetí svátosti pomazání nemocných tomu, kdo sám do chrámu přijít nemůže a třeba 
i zajistit dopravu..., atd...), tak aby  tento týden byl  pro vás skutečnou obnovou du-
cha i těla.
 Duchovní obnova bude zakončena v Zábřeze v sobotu dopoledne slavnostní mší 
svatou a společným udílením svátosti pomazání nemocných.             P. František Eliáš

AVIZUJEME

SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS
OPĚT V ZÁBŘEZE

První letošní adventní koncert
v kostele sv. Bartoloměje

v pondělí 29. listopadu 2004 v 19 hod. 
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Poděkování
patří všem, kteří od jara do podzimu darovali květiny ze svých  zahrádek 
na výzdobu našeho farního kostela. Odměnou ať je Vám nejen radost věří-
cích z květinové výzdoby, ale i Boží požehnání.                      

Marie Hackenbergerová  

 VÁNOCE SE BLÍŽÍ. První zkouška na Rybovu mši bude už 16. listopadu 2004 v 17 ho-
din v sále ZUŠ Zábřeh, Farní ulice pod vedením dirigenta Pavla Doubravy, ředitele ZUŠ. 
Přijďte všichni, kteří rádi zpíváte, vítáni budou i začátečníci (je dosti času na nácvik).   
                                               Dagmar Braunerová  

 SENIOŘI  se  sejdou  ve  Svébohově (v klubovně) v  pondělí  22.  listopadu v 16 hodin 
s P. Františkem Líznou.                                                                                    Marie Šanovcová  

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA NA CHARITU Z NEDĚLE 7. LISTOPADU: Postřelmov 10.000 Kč (Postřelmov 
5.910 Kč + 2.710 Kč dary, Chromeč 1.380 Kč), Lesnice 6.000 Kč (z toho 2.000 Kč dar), Dlou-
homilov Kč 1.500 Kč (Dlouhomilov 1.290 Kč Hrabišín 210) Kč. Celkem Kč. Všem dárcům 
Pán Bůh zaplať.

 Od pondělí 8. listopadu je z důvodu oprav podlahy uzavřen kostel Všech svatých 
v Dlouhomilově. Mše svaté budou bývat v neděli v 17 hodin v budově bývalé školy.

 P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 EVANGELNÍ OBRÁZKY. Od příští neděle, Slavnosti Krista Krále mi mohou děti ode-
vzdávat vybarvené obrázky z cyklu „C“, které dostávaly o nedělích po celý rok. Na obál-
ce uveďte jméno a věk a dovnitř vložte minimálně10 různých obrázků.Vše ostatní bylo už 
uvedeno v FI před třemi týdny. Uzávěrka soutěže bude 2. neděli adventní tj. 5.12.2004.
 

 NEZBEDA. Ti, kteří budou pro své děti chtít odebírat časopis Nezbeda v roce 2005, mi 
nejlépe v obálce se svým jménem, předají předplatné 150,- do neděle 28. 11. 2004.
 

 VOLBY. Farníkům ve Štítech připomínám, že mohou své návrhy na kandidáty na zvo-
lení do pastorační rady vhazovat na lístcích do krabičky v kostele označené slovem „VOL-
BY“ naposledy v neděli 21.11.2004                                      P. Radomír Šidleja

 SBÍRKY NA CHARITU
Zábřeh 14.210,- ;  Postřelmůvek 750,-; Hněvkov 500,-; Rovensko 1.510,-;   Zvole 6.580,-; 
Svébohov 1.200,-;  Jedlí 3.800,-; Drozdov 500,- ; Tatenice 1.215,-;  Hoštejn 1.350,-; Kosov 
540,-; Lubník 893,- 
DARY ZÁBŘEH: na misie 100,-; na bible pro Kongo 940 Kč. 
Z Rovenska bylo na konto Likvidace lepry odesláno 3.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                              P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl



ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU

 DNES, TO JE V NEDĚLI 14. LISTO-
PADU OD 14.30 hodin, Vás Spolek Meto-
děj Zábřeh zve na šálek dobré kávy a po-
vídání se sestrou Zdenkou Švédovou a její-
mi spolusestrami z Kongregace Dcer Panny 
Marie pomocnice (sester Salesiánek Dona 
Bosca), při kterém nám představí svoji kongre-
gaci a podělí se s námi o své zážitky z práce mezi 
mládeží z nejspodnějších sociálních vrstev.

 NA ÚTERÝ 16. LISTOPADU ZVEME PŘEDE-
VŠÍM VŠECHNY SENIORY (ale nejenom je) na „Zábavné ODPOLEDNE“ s hud-
bou a tancem. Melodie věčně zelené zahraje duo Vašek a Petr. Začátek v 15.00 ho-
din. Občerstvení zajištěno.

 HERCI DIVADELNÍHO STUDIA ŠUMPERK zahrají ve středu 17. listopadu, 
pod režijním vedením Zdeňka Stejskala komedii Noela Cowarda „ROZMARNÝ 
DUCH“. Začátek představení v 18 hodin. Vstupné 30 korun.

 VŠECHNY PŘÍZNIVCE DECHOVKY zveme na neděli 21. listopadu od 14. 
hodiny do Katolického domu na Posezení s Veselou kapelou. Vstupné dobrovol-
né, občerstvení zajištěno.

 Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA – takto jsme nazvali povídání s P. Františkem 
Líznou. O své zážitky z pěší pouti do Santiago de Compostella se s námi podělí 
o první neděli adventní, to je 28. listopadu, od 14.30 hodin.
           Na setkání s Vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH
16. 11.  Klub maminek – volný program   9.00
18. 11.  Dětský klub Barvínek   9.30
23. 11.  Klub maminek   9.00
            Vyrábíme adventní věnce, materiál si vezměte s sebou. Kdo nemá žádné                
            zkušenosti, tomu  nejen radou pomůže  naše odbornice.
24. 11.  Cvičení pro ženy a dívky 19.00  
25. 11.  Dětský klub Barvínek   9.30
30. 11.  Klub maminek, připravujeme vánoční dílnu   9.00

NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME:
3.12. Vánoční dílna                        16.00
         Jako každý rok  zveme děti i rodiče, aby si společně přišli vyrobit 
         dekorace, přáníčka, nebo drobný dárek pro sebe i své nejbližší.
         Materiál a pracovní pomůcky jsou zajištěny. Příspěvek na akci  20 Kč.



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2005:
Milí přátelé, blíží se zima a pro nás na charitě to znamená, že tento du-
šičkový čas již   po šesté spojujeme s přípravou  „Tříkrálové sbírky“, kte-
rá vznikla na základě staré tradice.Ve středověku se v dávných dobách 
hrály hry o Svatých třech králích, které se později rozšířily na průvody. 
Chudé děti oblečené za tři krále chodily na svátek Zjevení Páně po do-
mech, zpívaly koledu a psaly na dveře nám známá písmena K+M+B, zároveň s požehnáním 

domu. To se potom nemohlo obejít bez 
odměny kterou si koledníci zasloužili.
V dnešní době získala tato sbírka nový 
rozměr. Bohu děkujeme za to, že v našich 
zemích mají lidé ve většině případů, co 
obléci na sebe a kde bydlet. I u nás jsou 
však lidé, kteří tento základ postrádají. 
Našim cílem je jim pomoci a aspoň čás-
tečně nahradit životní strádání. Chceme 
tedy oslovit lidi dobré vůle, přinést jim ra-
dostnou zvěst o narození Ježíše, který je i 
jejich světlem. Finanční pomoc, které se 
docílí, použije Česká katolická Charita na 
pomoc potřebným  u nás i v zahraničí.

          koordinátor TS 2005 Krejčí Miroslav

CO TO ZNAMENÁ BÝT KONVERTITOU?
 Podle Maxe Kašparů existuje dvojí konverze – uvěříme, že Bůh je anebo uvěříme Bohu – Jemu. 
Bůh nás volá, uvěřit znamená povolání k víře a uvěřit je poslání. Konverze je spíše stav než oka-
mžik. Zřídka jde o „náhlé vzplanutí lásky“ nebo o radikální změnu života: konverze člověka se děje 
spíše za určité životní situace než během nějaké konkrétní události. To, co člověku umožní obrátit 
se k evangeliu je často velice banální: dobré přijetí nějakým křesťanem, touha po modlitbě, smrt ně-
koho blízkého, zrození lásky... Konvertita se dostává do zvláštní situace, když v dospělosti přijme 
víru. Umí se vcítit do lidí, kteří víru nemají a rozumí lidem nevěřícím. Konvertita má také jednu 
vadu – snaží se vidět to, co poznal lépe, kvalitněji a noblesněji, než to ve skutečnosti je. Časem člo-
věk více poznává a nakonec jej drží jen víra v Krista. Když si však člověk stále klade otázky, zna-
mená to, že je na cestě. Proč je život s Kristem výhodnější než bez Krista? Víra rozšiřuje o duchovní 
rozměr (jako třeba umění, či vzdělání). Já, konvertita nejsem lepší než atheista, ale mám rozšířený 
obzor o jiný pohled. 
 Tímto malým článkem bych chtěla upozornit nejen na konvertity, ale zároveň je požá-
dat o spolupráci. Zajímám se zvláště o konvertity v posledních 10 letech, to je od roku 1994 
– 2004. Je pro mne velmi těžké všechny je vyhledat a osobně oslovit. U některých jsem tak 
již učinila a obdrželi ode mne malý dotazník o jejich životě v katolické církvi. Přesto bych 
chtěla oslovit i ty, kteří se za „pravé konvertity“ (to je byli pokřtěni v dospělosti) považují a 
požádat je o spolupráci. Má-li někdo z vás  zájem o mou práci, stačí, když se ozvete na ad-
resu uvedenou v tiráži těchto FI či na e-mail, případně na můj mobil: 602 776 292. Již nyní 
děkuji a pokud by byl zájem, můžete se o životě konvertitů dozvědět více.    

Marta Lexmanová Dis.
P.S. Tipnete si, kolik zhruba konvertitů žije ve farnosti Zábřeh?   


