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28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín

Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Bůh pozval hříšníky a pohany. 

Pokud se příliš úzkostlivě ptáme, 

jestli jsme v Církvi 

a také v dobré společnosti, 

mohlo by se nám stát, 

že se ocitneme 

místo uvnitř - 

venku.
„Ze stolu Božího slova“

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

ŽALM 23 

Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy
1: Iz 25,6-10a   2: Flp 4,12-14.19-20   Ev: Mt 22,1-14
 

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



 SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
sobota 15. října Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

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

 VE VYŠEHOŘÍ tuto neděli v 15 hod. udělí jáhen Pavel Hödl svátostné požeh-
nání. 

 V JEDLÍ budou hody v neděli 16. října. Mše svatá jako každou neděli v 9 hod., 
svátostné požehnání v 15 hod. Sbírka této neděle bude určena na opravy. 

 SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V ZÁBŘEZE bude v sobotu 15. října v 16.00 hod. 
udělovat světící biskup olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Hrdlička. 

P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE VÁS ZVE NA:
 Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Oblíbené melodie nejenom pro seni-
ory zahraje v úterý 11. září od 14. hodin Vašek a Petr. Vstupné 30 korun. Občer-
stvení zajištěno.
 Příznivce dechovky a jihočeských písniček zveme na sobotu 22. října na odpo-
ledne s dechovou hudbou KERAMIČKA z Tábora. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 90 
korun. Na setkání s Vámi na akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

 Mateřské a rodinné centrum Zábřeh pořádá v Katolickém domě 
 PODZIMNÍ BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ. 
Podzimní a zimní oblečení (do velikosti S), obuv, sportovní potřeby a hračky mů-
žete nabídnout, či koupit v následujících dnech:
Pondělí  17. 10. Příjem zboží 9.00 – 12.00 13.00 – 19.00
Úterý 18. 10. Prodej zboží 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Středa 19. 10. Výdej zboží   17.00 – 18.00

 NEDĚLNÍ PROHLÍDKA MUZEA VE VĚŽI. V sobotu 17. září 
měli návštěvníci zábřežského podzimního jarmarku možnost na-
vštívit muzeum ve věži kostela sv. Bartoloměje. Kromě stálých ex-
pozic, vybavených v letošním roce popisky jednotlivých exponá-
tů, shlédli i tématickou výstavu Varhany a chrámová hudba, při-
pravenou k 50. výročí posvěcení varhan. Ve dvou vitrínách jsou 
vystaveny hudební nástroje, partitury a jiné tiskoviny související 
s chrámovou hudbou. Pocházejí převážně z doby, kdy ve farním 

kostele působil chrámový orchestr. Na panelech je přiblížena historie varhan od 
poloviny 18. století do současnosti. Během dne se v prostorách muzea a věže vy-
střídalo přes 300 návštěvníků, přibližně stejný počet využil možnosti netradiční-
ho pohledu na město při večerních prohlídkách. Pokud máte o tuto výstavu zájem 
a neměli jste příležitost ji navštívit, můžete tak učinit každou neděli. Sraz k pro-
hlídce je v 9.10 hod. pod věží.       Petr Krňávek



AKTIVITY MORAVSKOSLEZSKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE
 V pondělí 10. října diskusní pořad poslance parlamentu ČR 
Ing. Ivo Vykydala a PhDr. Jaroslava Šturmy na téma „Cesta k li-
dem s postižením“. Besedu moderuje Mgr. Milan Kratochvíl. Za-
čátek v 18. hodin.

Hosté večera: PhDr. Jaroslav Šturma, vysokoškolský učitel 
dětské psychologie a psychopatologie na Karlově univerzitě 
v Praze, řádný člen mezinárodní akademie pro výzkum po-
ruch učení (USA), předseda mezinárodní studijní skupiny pro 
speciální výchovné potřeby ve Velké Británii, člen Papežské 
akademie pro život, dále místopředsedou Mezinárodní spo-
lečnosti pro pevné objetí jako životní styl a terapii. Je také čle-
nem akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělo-

výchovy pro psychologii a pedagogiku na VŠ. Je autorem několika učebnic:„Leh-
ké mozkové dysfunkce“, „Dětská klinická psychologie“ a dalších. Je také zaklada-
telem a ředitelem pražského dětského centra Paprsek a předsedou Českomorav-
ské psychologické společnosti atd.

Ing. Ivo Vykydal poslanec Parlamentu ČR, zřizovatel obecně 
prospěšné společnosti Speciální školy pro žáky s více vadami 
Pomněnka, o.p.s. v Šumperku, předseda Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým ČR, generální sekretář evropské asoci-
ace lidí s mentálním postižením a jejich rodin Inclusion Eu-
rope, člen výzkumného a realizačního týmu evropského pro-
jektu v oblasti lidských práv lidí s mentálním postižením ve 
střední a východní Evropě.

Pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie v Zábřeze, 
Obec Drozdov a Římskokatolická farnost Jedlí pořádají v pon-
dělí 17. října v 16 hod. v Drozdově vernisáž výstavy akademic-
kého sochaře Petra Váni, který je autorem tamějšího obětní-
ho stolu. Na Zábřežsku je znám několika dalšími uměleckými 
realizacemi. Ze Zábřeha bude do Drozdova vypraven autobus 
v 15.30 hod.   

 Zveme všechny zpěváky a zpěvačky, každého kdo rád zpívá do chrámového 
sboru. První setkání ve čtvrtek 13. 10. 2005 v 17 hod. na faře - domluva na pravi-
delné setkávání. 
 Chtěli bychom zpívat na bohoslužbách při svátcích a slavnostech vícehlasý re-
pertoár, proto je potřeba obsadit čtyři hlasové skupiny: soprán, alt, tenor a bas, 
nejlépe po pěti členech. Aktivně se účastnit bohoslužby. „Kdo zpívá dvakrát se 
modlí.“                         Těší se na vás MgA. Karol Ozorovský a Mgr. Lenka Ozorovská



 SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 2. 10. 2005
Zábřeh 10.710; Jedlí 2.200; Zvole 2.820 + 3.000 dar na Haiti; Klášterec 1.180; Postřel-
můvek 549; Svébohov 1.600 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci září věnovali 4.427 Kč. Celková částka činí 193.396 Kč.
 Pán Bůh zaplať.      Jitka Karešová a Marie Hrubá

 SEDMIKRÁSEK. Milé děti, zvu vás na „Sedmikrásek, který bude každou ne-
děli po mši na oratoři! Moc se na vás těší! 

 POZVÁNÍ K TELEVIZI A NA BESEDU. ČT 2 – neděle 9. října 2005 v 16.30 
hod. – Dokument „V týž obraz proměnění“ přináší portrét básníka, prozaika, 
esejisty a především statečného člověka PhDr. Zdeňka Rotrekla, který se 1. října 
2005 dožil 85 let. Za války se musel skrývat před nacisty a komunisté ho později 
ve vykonstruovaném procesu odsoudili k trestu smrti. Rozsudek byl po čase „mi-
lostivě zmírněn“ na doživotí a Rotrekl pak 13 let strávil v těch nejhor-
ších komunistických lágrech.
 ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE – místní skupina Zábřeh 
připravila besedu s tímto hluboce věřícím člověkem v pátek 21. října 
2005 v Zábřehu – místo a čas budou upřesněny v nejbližších FI.

Ing. Mgr. František Srovnal

 NA PLOVÁRNĚ S ROMANEM MUSILEM. Na programu ČT1 
(nebo ČT2 opakování, zkuste sledovat TV program) bude 18. říj-
na 2005 v pořadu Marka Ebena Na plovárně hostem Roman Mu-
sil, misionář z Haiti, zátoky Beie de Hene.   redakce 

Nejen o Haiti a adopci na dálku ve farnosti Baie de Henne se mů-
žete dovědět na panelech Agentury rozvojové a humanitární po-
moci Olomouckého kraje, o.p.s., které jsou od minulého týdne 
instalovány v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. redakce

 BIBLE PRO ETIOPII. Od pondělí příštího týden najdete v kostele sv. Barto-
loměje pokladničku označenou obrázkem etiopské maminky. Do konce měsíci 

října můžete přispívat na bible pro Etiopii, zemi patřící 
k nejchudším ve světě. Etiopie byla druhou zemí na svě-
tě, která přijala křesťanství. Žije zde 62 milionů obyvatel 
a z toho více než 60% jsou křesťané. Chybí jim však pře-
klad bible, kterému by rozuměli. Dodnes používají pře-
klad několik staletí starý a tudíž velmi obtížně srozumi-
telný. Česká biblická společnost (ČBS) prosí o modlitbu, 
ale také o peníze potřebné k vytvoření nového překladu 
bible. 
Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, místopředseda výboru ČBS.

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 neděle 2. října: Lubník 1.170; Tatenice 920; Krasíkov – pouť 435; Hoš-
tejn 1.000; Kosov 400 Kč. „Pán Bůh zaplať.“    P. Jaroslav Přibyl

 OD ŘÍJNA ZMĚNY BOHOSLUŽEB: středa Lubník 16.30; Matenice 17.30; 
čtvrtek Hoštejn 17.30; pátek Matenice 17.30; sobota Koruna 17.00 hod.

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

 SBÍRKY z neděle 2. října: Mohelnice 5.079; Úsov 854; Studená Loučka 415 Kč 
  „Pán Bůh zaplať.“       P. Petr Šimara 

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 2. října: Štíty 3.650 (na opravu fary); Cotkytle 990; Horní Studén-
ky 1.750 Kč. Všem dárcům ať Pán odmění      P. Stanislav Suchánek

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

 Sbírka z neděle 2. října: Postřelmov 3.110 Kč, Sudkov 2.200 Kč, 
Leština 1.470 Kč, Dlouhomilov 570 Kč, Hrabišín 930 Kč. Všem dár-
cům ať odplatí Pán. Příští neděli je měsíční sbírka v Postřelmově 
a v Lesnici. 

 Změna pořadu bohoslužeb: Ve všedních dnech příštího týdne 
bude mše sv. pouze v pátek v 18 hodin v Postřelmově. Mše sv. v Br-
níčku a v Lesnici se o týden posouvají. Sobotní a nedělní pořad bo-
hoslužeb bude beze změn. Příští nedělní mše sv. v Chromči bude 23. října - hodová, 
v Sudkově v neděli 30. října. 

 Příprava na biřmování bude probíhat v Postřelmově ve dvou skupinách: skupinka 
studujících se bude scházet v pátek po mši sv. – první setkání 14. října, skupinka pra-
cujících se bude scházet ve středu v 19 hodin na faře – setkání bude 19. října. 

 Farnost Lesnice připravuje setkání věřících na téma „Rok farnosti v té naší“ Již po-
druhé se chceme sejít a na podnět otce arcibiskupa Jana hledat odpověď na otázky 
související s životem naší farnosti v pátek 21. října večer. 

 Farnost Postřelmov připravuje na sobotu 22. října poutní zájezd na Mariahilf u Zla-
tých Hor, plánujeme také návštěvu Rejvízu a společný oběd ve Zlatých Horách. Před-
běžná cena do 180 Kč + 100 Kč oběd. Přihlášky u paní Matějové do středy 12. října, te-
lefon: 583 437 456. 
Odjezdy autobusu: Zábřeh od polikliniky 6.30; Leština, most 6.35; Lesnice, rozcestí 
6.40; Sudkov kaple 6.45; Postřelmov 7.00; Chromeč 7.05 hod. 

* * *
 Farnost Červená Voda pořádá v sobotu 15. 10. 2005 poutní zájezd do Žarošic spo-
jený s návštěvou vinného sklípku ve Velkých Pavlovicích. Zájemcům bližší informace 
podá P. Pavel Vágner na tel.: 465626355 nebo pan Kudláček na tel.: 465 626 353. 

P. Pavel Vágner

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE



Ř Í J E N  V  K A T O L I C K É M  D O M Ě  V  Z Á B Ř E H U
10. 10. Kondiční cvičení pro seniorky  17.00 
10. 10. Perspektiva služeb pro lidi s postižením 18.00
Diskusní pořad poslance Parlamentu ČR Ivo Vykydala a PhDr. Jaroslava Šturmy 
11. 10. Klub maminek 9.00
 Beseda s pracovnicemi Fondu ohrožených dětí 
11. 10. Zábavné odpoledne s hudbou a tancem  14.00
  Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Vašek a Petr. Vstupné 30 Kč. 
 Občerstvení zajištěno. 
12. 10. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
13. 10. Dětský klub Barvínek 9.30
17. 10. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
19. 10. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
20. 10. Dětský klub Barvínek 9.30
22. 10. KERAMIČKA 14.00
 Odpoledne s populární dechovkou z Tábora. Vstupné 90 Kč. 
24. 10. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
25. 10. Klub maminek 9.00
 Kosmetická a kadeřnická služba pro maminky.  19.00
26. 10. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
27. 10. Dětský klub Barvínek 9.30

NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME
  4. 11. – VEČER SVĚTLUŠEK – lampiónový průvod pro rodiče a děti
  5. 11. – NAŠI FURIANTI – zájezd do Národního divadla v Praze
19. 11. – FREESTYLE MOTOCROSS – zájezd do pražské Sazka arény
22. 11. – ADVENT – přednáška dr. Petra Piťhy
26. 11. – SETKÁNÍ DECHOVEK A JEJICH PŘÍZNIVCŮ – Veselka, Veselá kapela, 
Jedeláci, Rohelanka

Nepřehlédněte na vývěsce kostela sv. Bartoloměje 
akce, které v měsíci říjnu pořádá Centrum pro rodin-
ný život Olomouc pro osamělé matky a osamělé a roz-
vedené rodiče. 
Podzimní víkend s duchovním programem pro osamělé matky. 
Termín a místo: 14.–16. 10. Víkend povede P. Antonín Krasucki OP.
Setkání osamělých a rozvedených rodičů, sobota 22. 10. Na programu bude před-
náška PhDr. Kateřiny Lachmanové a P. Vojtěcha Kodeta OCarm.: Překážky du-
chovního růstu.
Bližší informace lze získat na Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olo-
mouc, tel.: 587 405 250–3, email: rodina@arcibol.cz, www.rodinnyzivot.cz


