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Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Je křesťanství lepší než Izrael? 
Lepší není a bude souzeno 
tím samým soudem. 
V čem je tedy rozdíl? 
Žádný rozdíl by nebyl, 
kdyby nepřišel Kristus. 
Nyní je „Bůh s námi“. 
To však znamená, že my, 
jako církev máme větší 
zodpovědnost. 
Láska zavazuje 
a my jsme stále a vždy dlužníky.

„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 80    Dům Izraelův je vinicí Páně
1: Iz 5,1-7                  2: Flp 4,6-9           Ev: Mt 21,33-43 1: Iz 5,1-7                  2: Flp 4,6-9           Ev: Mt 21,33-43 

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



 SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 4. října Památka sv. Františka z Assisi, adorační den farnosti Svébohov 
pátek  7. října Památka Panny Marie Růžencové

 POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ. Tuto neděli 2. října v 15 hod. bude 
slavena v Pivoníně mše u příležitosti svátku Panny Marie Růžencové. Naše mlá-
dež a ministranti se vydají na pěší pouť ve 13.00 hod.! od fary. Všichni jste srdečně
zváni.                              jáhen Pavel Hödl

 ADORAČNÍ DEN SVÉBOHOVSKÉ FARNOSTI 4. října. V předvečer svátku 
sv. Františka bude od 18.30 hod. vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Spolu s far-
níky budou adorovat svébohovští ministranti. Program adoračního dne bude vyvě-
šen v kostele. Svátostné požehnání bude uděleno v 18.00 hod.        jáhen Pavel Hödl 

 ADORAČNÍ VEČERY VE ZVOLI. Od měsíce října obnovujeme tradici prv-
ních pátků. Přijďte se s důvěrou poklonit Nejsvětějšímu Srdci Páně a prosit za po-
koj a dobro pro dnešní svět. Dne 7. října bude k tiché adoraci Svátost oltářní vy-
stavena od 18.30 hod. V 19 hod. bude po litaniích uděleno svátostné požehnání.

jáhen Pavel Hödl

 SETKÁNÍ KATECHETŮ na faře v Zábřeze se uskuteční ve čtvrtek 6. září od 19 
hod. Prosíme, vezměte s sebou seznamy dětí.         P. Vratislav Kozub

 NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH a starších lidí, kteří si přejí návštěvu kněze bu-
dou ve čtvrtek 6. a v pátek 7. října.          P. Vratislav Kozub

 SVÁTOST SMÍŘENÍ V ZÁBŘEŽSKÉM KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE mů-
žete přijmout v pátek 7. října od 15.30 hod.           P. František Eliáš

 V DROZDOVĚ bude hodovou mši svatou v neděli 9. října  v 10.45 hod. slavit 
s věřícími P. František Lízna SI. 

 VE VYŠEHOŘÍ v neděli 9. října  v 15 hod. udělí hodové požehnání jáhen Pavel E VYŠEHOŘÍ v neděli 9. října  v 15 hod. udělí hodové požehnání jáhen Pavel E VYŠEHOŘÍ
Hödl.                P. František Eliáš

 SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V ZÁBŘEZE bude v sobotu 15. října v 16 hod. udělo-
vat světící biskup olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Hrdlička. P. František Eliáš

 PUBLIKACE DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY ZÁBŘEHA A OKOLÍ. V sou-
časné době dokončujeme publikaci Drobné sakrální památ-
ky Zábřeha a okolí, kterou v letošním roce vydá město Zá-
břeh. Děkujeme všem, kteří se s námi rozdělili o poznatky 
týkající se historie těchto památek. Nemáme však dostatek 
pramenů k některým zaniklým památkám (např. kříž u sýp-
ky v Krumpachu, kříž na Nádražní ulici). Uvítali bychom in-
formace a fotografie nejen těchto památek, ale i památek, 
které po opravách změnily svou podobu (např. Boží muka 
u horního kostela). Předem děkujeme za spolupráci! 

 František John a Aleš Pátek



AKTIVITY MORAVSKOSLEZSKÉ KŘESŤANSKÉ 
AKADEMIE V ŘÍJNU 2005

V pondělí 10. října diskusní pořad poslance parlamentu ČR Ing. Ivo Vyky-
dala a PhDr. Jaroslava Šturmy na téma „Cesta k lidem s postižením“. Bese-

du moderuje Mgr. Milan Kratochvíl. Začátek v 18. hodin.
Hosté večera: PhDr. Jaroslav Šturma, vysokoškolský učitel dětské psycholo-
gie a psychopatologie na Karlově univerzitě v Praze, řádný člen mezinárod-
ní akademie pro výzkum poruch učení (USA), předseda mezinárodní stu-
dijní skupiny pro speciální výchovné potřeby ve Velké Británii, člen Papež-
ské akademie pro život, dále místopředseda Mezinárodní společnosti pro 
pevné objetí jako životní styl a terapii. Je také členem akreditační komise 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro psychologii a pedagogiku 
na VŠ. Je autorem několika učebnic:„Lehké mozkové dysfunkce“, „Dětská 
klinická psychologie“ a dalších. Je také zakladatelem a ředitelem pražského 
dětského centra Paprsek a předsedou Českomoravské psychologické spo-

lečnosti atd.
Ing. Ivo Vykydal poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zřizova-
tel obecně prospěšné společnosti Speciální školy pro žáky s více vadami Po-
mněnka, o.p.s. v Šumperku, předseda Sdružení pro pomoc mentálně posti-
ženým ČR, generální sekretář evropské asociace lidí s mentálním postiže-
ním a jejich rodin Inclusion Europe, člen výzkumného a realizačního týmu 
evropského projektu v oblasti lidských práv lidí s mentálním postižením ve 

střední a východní Evropě.

Pobočka Moravskoslezské křesťanská akademie 
v Zábřeze, Obec Drozdov a Římskokatolická far-
nost Jedlí pořádají v pondělí 17. října v Drozdo-
vě vernisáž výstavy akademického sochaře Petra 
Váni, který je autorem tamějšího obětního stolu. 
Na zábřežsku je znám několika dalšími umělec-
kými realizacemi. Ze Zábřeha bude do Drozdova 

vypraven autobus.
Datum a hodina ještě nejsou úplně jisté. 

Během října a listopadu proběhne cyklus předná-
šek MUDr. Anny Pekové „Umíš pomoci bližnímu“ 
s praktickým výcvikem. V první etapě je tento kurz určen pro členy Mateř-

ského a rodinného centra. 
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 SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 25. 9. 2005
Zábřeh 9.990; Jedlí 2.100; Zvole 2.420; Klášterec 1.670; Postřelmůvek 470; Svébo-
hov 5.270Kč (sbírka na Haiti). Všem dárcům ať odplatí Pán.         P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE NABÍZÍ
 Herec Slezského divadla v Opavě Kamil Koula vystoupí na jevišti Katolické-
ho domu s recitačním pořadem O svatém Františkovi přesně v den, kdy si tohoto 
světce připomínáme, to je v úterý 4. října. Začátek v 18. hodin.

 Ve čtvrtek 6. října jste zváni na koncert skupiny MADALEN nazvaný vzpo-
mínka na kamarády.Začátek v 18. hodin. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude vě-
nován sdružení Dětský svět.

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

 Nejen o Haiti a adopci na dálku ve farnosti Baie de Henne se můžete dově-
dět na panelech Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, 
o.p.s., které jsou od minulého týdne instalovány v kostele sv. Bartoloměje v Zá-
březe.                 redakce

 Zahradnictví ALBRECHT odkoupí ihned větší množství větví různých druhů 
jehličnanů na vazby. Domluva na tel. 583 414 332. 

 SEDMÁ SVATOHUBERTSKÁ POUŤ NA SVATÉM 
HOSTÝNĚ bude v sobotu 15. října. V 9.30 zahájí trubači 
pouť loveckými signály. V 10.15 hod. celebruje mši svatou 
za doprovodu trubačů a sboru Collegium vocale otec arci-
biskup Jan Graubner. Odpoledne se můžete zúčastnit uká-
zek vábení zvěře, výcviku pernatých dravců a koncertu du-
chovní hudby. 

Dráčata, draci a dračice! Děkujeme za společně prožité nedělí odpoledne. 
                                                       Svébohovští farníci

Poděkování
Děkujeme pracovníkům Charity Zábřeh za obětavou pomoc při ošetřování 

našeho tatínka, pana Karla Hohna. Rodina Hohnova 
* * *

Všem, kteří se podíleli na renovaci svatostánku kaple v Rovensku, prací,
finančními dary nebo modlitbami patří velký dík.

Zvláště pak manželům Josefu a Marii Hajtmarovým za jejich obětavou starost 
po celé období opravy.

Pán Bůh odplať všem svým požehnáním. Věřící z Rovenska.



 SBÍRKY z neděle 25. září: Lubník 970; Tatenice 920; Hoštejn 7.600; Kosov 500 + 
1.000 dar. „Pán Bůh zaplať.“

 POZVÁNÍ NA POUŤ. Srdečně zveme v neděli 2. října na pouť k Andělům Stráž-
ným do kaple v Krasíkově.               P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 25. ZÁŘÍ: Mohelnice 4068,-; Úsov 667,-; Studená Loučka 
270,-  „Pán Bůh zaplať.“                                   P. Petr Šimara

 MINULÝ ŠKOLNÍ ROK V MOHELNICI VZNIKLO PŘI FAŘE MATEŘSKÉ CEN-
TRUM OVEČKA. Toto Centrum Ovečka Mohelnice by chtělo co 
nejsrdečněji pozvat všechny zájemce na program v měsíci říjnu. 
Čtvrtek 6. 10. v 9.00 hod. přednáška Doc. Dr. František Kunetka, 
Th.D. - prožívání adventu a vánoc - pro rodiče
Čtvrtek 13. 10. v 16.00 hod. Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.bude ho-
vořit na téma úloha otce v rodině - srdečně zveme především tatín-
ky, ale i maminky
Čtvrtek 20. 10. v 16.30 - jak použít slaměnky, šípky a jiné rostlinky do suché vazby 
nám pomůže svázat pí. Diana Trnková
Čtvrtek 27. 10. v 9.00 hod. - musí křesťanská rodina používat antikoncepci? - přednáší 
manželé Kolčavovi (je možnost dopředu si napsat anonymní otázky)

 za Mateřské centrum Ovečka Mohelnice Mgr. Petra Bartošová

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 25. září: Štíty 2.230; Cotkytle 840; Horní Studénky Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odmění

 ZMĚNY V ROZPISU BOHOSLUŽEB. Od této neděle 2. října budou platit tyto 
změny nedělních bohoslužeb: Horní Studénky 7.30; Cotkytle 11.00 hod. 

P. Stanislav Suchánek
* * *

HUDEBNÍ FESTIVAL POD ZÁŠTITOU OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ 
V NAŠICH FARNOSTECH - koncerty začátkem října

KONCERTY ČESKÉHO TRIA
V NAŠICH FARNOSTECH - koncerty začátkem října

KONCERTY ČESKÉHO TRIA
V NAŠICH FARNOSTECH - koncerty začátkem října

Milan Langer – klavír, Dana Vlachová – housle, Miroslav Petráš violoncello
  středa 5. října v 19.30 hod.  Kulturní dům v Leštině
KONCERT ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO SBORU BRNO
 neděle 9. října v 10.30 hod.  kostel Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli
 neděle 9. října v 15 hod. kostel sv. Tomáše Becketa v Mohelnici
KONCERT JANÁČKOVA KVARTETA
 úterý 11. října v 17 hod. Obecní úřad Svébohov 
KONCERTUJÍ ČENĚK PAVLÍK – HOUSLE, EVA ŠILAROVÁ – KLAVÍR
 středa 12. října v 17 hod.  Obecní úřad Zvole
 pátek 14. října v 17 hod. Mateřská škola Dubicko

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE



ZNÁMKY SE ZVONY PŘIPOMÍNAJÍ VÝZNAM RUČNÍHO ZVONĚNÍ
V září vydalo Ministerstvo informatiky emisi známek Památ-
ky uměleckého řemesla – zvony. V emisi jsou tři poštovní znám-
ky s motivem zvonařství, rodového uměleckého řemesla, které má 
u nás staletou tradici. I přes válečné rekvizice 20. století představu-
jí zvony velkou skupinu památek křesťanského umění, kterým se 
však často nevěnuje patřičná pozornost. Známky mají nominální 
hodnoty 7,50 Kč (nejstarší zvony v Čechách - Benešov 1322, Havlíč-
kův Brod 1335), 9 Kč (Dobrš – zvony Brikcího z Cimperka z let 1561 
a 1596) a 12 Kč (zvony v Olomoucké katedrále z roku 1827). 
 Dva zvony velké věže katedrály sv. Václava v Olomouci sv. Vác-
lav a sv. Petr a Pavel jsou dílem zvonaře Fridrich Seltenhofera, který je ulil ve Vídni 
v roce 1827. Větší z nich zvon sv. Václav má průměr 2,4 m, ladění F a váží přes 8 tun. Je 
největším zvonem na Moravě a třetím největším zvonem v ČR. Tímto zvonem se ruč-
ně zvoní na Nový rok, Boží hod velikonoční, o slavnosti sv. Václava, před půlnoční na 
Štědrý den, na Boží hod vánoční a při mimořádných událostech. 
 Známky byly vydány za účelem propagace zvonické tradice a ručního zvonění 
jako nejlepšího možného přístupu člověka ke zvonům.                    Mgr. František John

Oprava usnesení ČBK 38 – XIII (církevní přikázání)
ČBK na svém 38. zasedání upravila znění církevních přikázání takto:
PATERO PŘIKÁZÁNÍ CÍRKEVNÍCH:
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše sv. a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.
3. Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.

ZASVĚCENÉ SVÁTKY:
Slavnost Narození Páně (25. prosince) 
a slavnost Matky Boží, Panny Marie (1. ledna).
 Církev doporučuje stejně slavit i Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla a Kr-
ve Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie, sv. Josefa, sv. 
Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a Všech svatých.
Liturgický kalendář bude u jmenovaných svátků uvádět: „Zasvěcený svátek„ nebo 
„Doporučený svátek„.

POSTY:
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy 
v jídle.
Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. 
Každý pátek, pokud na něj nepřipadne liturgická slavnost nebo významná oslava, je 
dnem pokání. Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.
Celá doba postní je časem kající praxe církve. 
Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst alespoň hodinu.


