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29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

IN ORMACEFIN ORMACEFIN ORMACE
A
R
N
Í

Dávat Bohu, co mu patří. 
To může znamenat pouze jedno: 
je třeba dávat mu všechno. 
Bohu, který nás potkává denně 
a v každé chvíli. 
Dávejme také světu to, 
co nejvíce potřebuje: 
zážitek Boží přítomnosti 
při setkání s bližním. 
Lidé se mohou setkat s Bohem 
naším prostřednictvím. 
To je naše zodpovědnost. 

„Ze stolu Božího slova“

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré 
a v tvých rukou je celý náš život; 
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, 
a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.           Amen

ŽALM 96  Vzdejte Hospodinu slávu a moc!
1: Iz 45,1.4-6               2: 1 Sol 1,1-5b            Ev: Mt 22,15-21 

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



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 17. října Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
úterý 18. října Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí. (Terezie z Avily)

 HODY V JEDLÍ oslaví farníci tuto neděli 16. října. Mše svatá v 9 hod., svátost-
né požehnání v 15 hod. Sbírka této neděle je určena na opravy.   P. František Eliáš

 ČTVRTEČNÍ TICHÁ ADORACE. Počínaje následujícím čtvrtkem (20. října) 
bude vždy v 18 hod. vystavena ve farním chrámu Nejsvětější svátost oltářní. V 19 
hod. bude po krátké modlitbě uděleno svátostné požehnání. Přijďte s důvěrou 
čerpat v den, kdy byla památka naší spásy ustanovena.                         Jáhen Pavel

 ZMĚNA BOHOSLUŽEB V ZÁBŘEZE. Od 17. říj-
na budou začátky bohoslužeb v pondělí a ve středu 
(kvůli dopravě z vesnic) posunuty z 9.30 na 9.40 hod.

   P. František Eliáš

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU bude ve středu 19. října na 
faře v Zábřeze. Ke společnému slavení mše svaté se sejdeme v 9.30 hod.   

P. František Eliáš

 SENIOŘI VE SVÉBOHOVĚ se sejdou v pondělí 24. října v 17 hod. v klubovně 
obecního domu.                            Marie Šanovcová

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 Příznivce dechovky a jihočeských písniček zveme na 
sobotu 22. října na odpoledne s dechovou hudbou 

KERAMIČKA z Tábora.
Začátek ve 14 hodin. Vstupné 90 korun. Po skončení koncertu Vstupné 90 korun. Po skončení koncertu 
posezení u burčáku a harmoniky.

Na setkání s Vámi na kterékoliv akci 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



 MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKA-
DEMIE 
Pobočka Moravskoslezské křes-
ťanská akademie v Zábřeze, 
Obec Drozdov a Římskokatolic-
ká farnost Jedlí pořádají v pon-
dělí 17. října v Drozdově verni-
sáž výstavy akademického so-
chaře Petra Váni, který je auto-
rem tamějšího obětního stolu. Na Zábřežsku je znám 
několika dalšími uměleckými realizacemi. Ze Zábře-
ha bude do Drozdova vypraven autobus v 15.30 hod. 
z Valové.                  Ing. Anna Krňávková, Josef Klimek

 ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Česká křesťanská akademie, místní skupina Zá-
břeh a Město Zábřeh pořádají v pátek 21. října 
v 17 hod. v Galerii Tunklův dvorec besedu s auto-
gramiádou básníka PhDr. Zdeňka Rotrekla SVĚT-
LO PŘICHÁZÍ POTMĚ. Vstupné dobrovolné.

                                 Ing. Mgr. František Srovnal

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A PAMÁTKA VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH

 DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI v neděli 30.10: Svébohov 14.00, 
Jedlí 15.00, Drozdov pondělí 31.10 v 16.00 hod. 

 DUŠIČKOVÝ KONCERT SBORU AVE KROMĚŘÍŽ bude v ne-
děli 30. října v 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. 
NEZAPOMEŇTE, v neděli 30. září přecházíme na zimní čas. 

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

 SBÍRKY z neděle 9. října: Lubník 525; Tatenice 1.190; Hoštejn 820; Ko-
sov 280 Kč.   „Pán Bůh zaplať.“                                                         P. Jaroslav Přibyl

 ZMĚNY BOHOSLUŽEB: 
* Ve středu 19. října v 16.30 hod. bude v Lubníku při mši svaté udělována svátost 
pomazání nemocných. Tatenice 19. října mše svatá nebude. 
* Ve čtvrtek 20. října bude udělována svátost pomazání nemocných v Hoštejně při 
mši svaté v 17.30 hod.

Přijetím svátosti pomazání nemocných se můžeme připravit na blížící se SLAV-
NOST VŠECH SVATÝCH A VZPOMÍNKU VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH. 

 Děkuji všem, kteří se pod vedením pana Luďka Diblíka jakkoliv podíleli na 
opravách a úklidu hoštejnského kostela.                                         P. Jaroslav Přibyl  

Kroměříž



 SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 9. 10. 2005: Zábřeh 10.740; Jedlí ; Zvole 3.210; 
Klášterec 1.580; Postřelmůvek 500; Svébohov 2.000 + na rekonstrukci oken 500 Kč. 
 Dary Haiti 6.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.          P. František Eliáš

LÉKAŘKA A ZDRAVOTNÍ SESTRA
SE PŘIPRAVUJÍ NA HAITSKOU MISI
Lékařka Věra Stuchlíková ze Šumperka a zdravotní sestra Jana Smyčková z Uničovska trá-
ví několik měsíců ve francouzském Lyonu, kde na specializovaném institutu Association 
Medicale Missionnaire studují tropickou medicínu. Začátkem příštího roku by pak měly 
odletět na vzdálené Haiti, aby tam pomohly s vybudováním ošetřovny. 
Náklady na vzdělání obou zdravotnic částečně hradí sponzoři a přispívají také farníci zá-
břežského děkanátu. Vrátit by se měly těsně před vánočními svátky. Úroveň zdravotní péče 
Náklady na vzdělání obou zdravotnic částečně hradí sponzoři a přispívají také farníci zá-
břežského děkanátu. Vrátit by se měly těsně před vánočními svátky. Úroveň zdravotní péče 
Náklady na vzdělání obou zdravotnic částečně hradí sponzoři a přispívají také farníci zá-

je na Haiti katastrofální, respektive není žádná, nejsou základní léky, chybějí zařízené or-
dinace. Navíc je v této zemi možné setkat se běžně s chorobami, které se v Evropě nevy-
skytují. Proto si zdravotnice nejdříve musí doplnit potřebné znalosti, aby na Haiti mohly 
poskytovat v rámci možností co nejodbornější pomoc.
Na vybavení ošetřovny v zapadlé vesnici na Haiti hodlá zábřežská farnost vyhlásit peněži-
tou sbírku a oslovit rovněž sponzory.
Dary věnované do pokladny na Charitě Zábřeh pro farnost Baie de Henne ke dni 12.10.2005: Cot-
kytle 1.050; Červená Voda 7.659; Horní Studénky 3.000; Jakubovice 967,50; Jedlí 4.000; Klášte-
Dary věnované do pokladny na Charitě Zábřeh pro farnost Baie de Henne ke dni 12.10.2005: Cot-
kytle 1.050; Červená Voda 7.659; Horní Studénky 3.000; Jakubovice 967,50; Jedlí 4.000; Klášte-
Dary věnované do pokladny na Charitě Zábřeh pro farnost Baie de Henne ke dni 12.10.2005: Cot-

rec 4.130; Loštice 5.000; Mohelnice 6.781; Písařov 1.777; Svébohov 5.270; Štíty 3.500; Úsov 1.639; 
kytle 1.050; Červená Voda 7.659; Horní Studénky 3.000; Jakubovice 967,50; Jedlí 4.000; Klášte-
rec 4.130; Loštice 5.000; Mohelnice 6.781; Písařov 1.777; Svébohov 5.270; Štíty 3.500; Úsov 1.639; 
kytle 1.050; Červená Voda 7.659; Horní Studénky 3.000; Jakubovice 967,50; Jedlí 4.000; Klášte-

Studená Loučka 1.580; Moravičany 5.000; Zvole 22.630 Kč; Zábřeh 210.235; Římskokatolické far-
rec 4.130; Loštice 5.000; Mohelnice 6.781; Písařov 1.777; Svébohov 5.270; Štíty 3.500; Úsov 1.639; 

Římskokatolické far-
rec 4.130; Loštice 5.000; Mohelnice 6.781; Písařov 1.777; Svébohov 5.270; Štíty 3.500; Úsov 1.639; 

nosti celkem 284.219,50; od jednotlivců 4.459; od firem 25.000 Kč. Ceková částka: 313.678.
                                                                          Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh

 HOSTEM MARKA EBENA V PO-
ŘADU NA PLOVÁRNĚ, který vysílá Čes-
ká televize, bude český misionář na Hai-
ti P. Roman Musil. Pořad se bude vysílat 
na ČT2 v úterý 18. 10. 2005 ve 20.00 a ve 
středu 19. 10. v 8.35, na ČT1 pak v pátek 
21. 10. v 3.35 hodin.                                  red.

 ZE ZÁPISNÍKU NAŠICH ČTENÁŘŮ. Jsme rádi, že se mnozí naši čtenáři posilují du-
chovní četbou. A ještě větší radost máme z toho, že se někteří chtějí o myšlenky, které je 
oslovily, podělit s námi a tedy i s Vámi čtenáři FI.Berme tento příklad jako výzvu a možnost 
sdílet naši duchovní formaci s ostatními ve farnosti. Pokud se i Vy chcete zapojit do této 
rubriky, uvítáme Váš příspěvek a otiskneme ho v této rubrice v dalších číslech FI.   redakce
Bože můj, dej mi, prosím, vše, co mne k Tobě přivede.
Bože můj, vezmi mi vše, co mne od Tebe vzdaluje.
Bože můj, vezmi mi i mne samu a odevzdej mě jen Tobě, a to beze zbytku.
Myslím, že druhým můžete pomáhat, když si budete co nejméně lámat hlavu s tím jak jim 
vlastně konkrétně pomoci a když budete naopak co nejpřirozenější a nejradostnější.
z knihy Edity Steinové: Myšlenky a meditace (Trinitas 2000)

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník
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.



 SBÍRKA Z NEDĚLE 9. ŘÍJNA: Postřelmov 2.680; Les-
nice 2.430; Dlouhomilov 190 Kč. Všem dárcům ať odplatí 
Pán. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. Příští neděli 23. říj-
na jsou hody v Chromči, mši sv. budeme slavit v 8 hodin 
v kapli sv. Jana Nepomuckého, mše sv. v Postřelmově bude 
v ten den v 11 hodin. 

 Farnost Lesnice připravuje setkání věřících na téma 
„ROK FARNOSTI V TÉ NAŠÍ“ Již podruhé 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 POUT-
NÍ ZÁJEZD NA MARIAHILFE u Zlatých Hor, plánujeme také 
návštěvu Rejvízu a společný oběd ve Zlatých Horách. Před-
běžná cena do 160 Kč + 100 Kč oběd. (dle vlastního rozhod-
nutí) Přihlášky u paní Matějové do středy 12. října, telefon: 
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. 

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: zveme všechny, kteří se připravují k přijetí svá-
tosti biřmování, ale i ostatní věřící k adoraci do kostele sv. Matouše v neděli 23. 
října v 19 hodin večer. 

 Na pátek 28. října (státní svátek) připravujeme pro děti našich farností spo-
lečný výlet. Jeho program bude ještě upřesněn. 

 Úmysly mší svatých na I. půli roku 2006 se budou zapisovat v neděli 13. listo-
padu po mších svatých.        P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 9. ŘÍJNA: Štíty 1.920; Cotkytle 720; Hor-
ní Studénky 1.350 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí.                P. Stanislav Suchánek

 Hody a 250. výročí posvěcení kostela ve Štítech oslavíme 
v neděli 16. října při mši svaté v 9 hod. Svátostné požehnání 
bude ve 14.30 hod. 

 V Cotkytli budou hody v neděli 23. října. Mše svatá v 11 hod. hody v neděli 23. října. Mše svatá v 11 hod. hody

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO



Drazí misijní přátelé, 
v chudé farnosti na Jamajce se stalo, že při rozdávání jídla potřebným 
čekal v řadě také jeden chlapec. Když dostal svůj příděl, nesnědl ho, ale 
pečlivě zabalil do šátku. Na otázku misionáře, proč se nechoval jako ostatní, kteří se 
do jídla hned s chutí pustili, odpověděl: „Dnes je úterý, to je den, kdy jí moje sestra.“ 
Odhaduje se, že právě kvůli nedostatku potravin, pitné vody a hygienické péče umí-
rá ve světě každou minutu 21 dětí. Kardinál Tomko doplňuje, že dnes neznají Ježíše 
Krista téměř dvě třetiny lidstva, a misijní hnutí přirovnává k teploměru celkového sta-
vu víry.
Bídu a utrpení dnešního světa může vyřešit jedině láska. Bůh, láska sama, se nám 
dává za pokrm jako každodenní chléb. Naším posláním je z tohoto chleba lásky štěd-
ře lámat potřebným. Stále více lidí v naší vlasti toto chápe a dělí se o svůj chléb s hla-
dovými. Patříte mezi ně vy, kteří přispíváte do sbírek na Misijní neděli, i vy, kteří se 
stáváte sponzory misií nebo se v Misijní růži denně modlíte desátek za misie. V Misij-
ním klubu spoříte týdně doslova na „chléb pro misie“. Velikou radostí jsou např. i děti 
z Misijního klubka, které vyrobily pro ostatní pěkné keramické pokladničky. Svateb-
čané zase proměnili tradiční akci Papežských misijních děl Misijní koláč ve svatební 
misijní koláčky. Kromě toho, že si na koláčcích pochutnali, věnovali dar na misie. Do-
konce i účastníci pohřbu na přání zemřelého místo květinových darů přispěli na mi-
sie. Při loňské Misijní neděli jste darovali přes 15 milionů Kč. Spolu s vašimi dary pro 
bohoslovce a chudé děti v misiích jste za celý rok věnovali přes 19 milionů Kč, a tak 
skrze Papežská misijní díla přispěli na kvalitní, systematickou pomoc nejpotřebnějším 
v 1 100 diecézích světa, na které se podílí téměř 650 000 biskupů, kněží, řeholníků 
a řeholnic, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. Za tuto pomoc, pode-
přenou modlitbou a obětí, Vám patří upřímný dík. 
„Světová misijní neděle,„ jak nám napsal ještě Sv. otec Jan Pavel II., „nás v letošním 
roce Eucharistie zve ke kontemplování Ježíše v ,lá-
mání chleba‘, nabízeného pro celé lidstvo, pomáhá 
nám plněji pochopit význam misií a vede každého 
věřícího, aby byl ,chlebem, lámaným pro život svě-
ta‘. My, kteří se sytíme Tělem a Krví ukřižovaného 
a vzkříšeného Pána, si nemůžeme nechat tento dar 
jen pro sebe. I dnes Kristus vyzývá své učedníky: ,Vy 
jim dejte jíst!‘ (Mt 14, 16) Znovu připomínám cen-
nou službu Papežských misijních děl a žádám Vás 
všechny, abyste je štědře podpořili svou duchovní 
i materiální spoluprací. 
Věřím, že nás slova Sv. otce povedou k tomu, aby-
chom při lámání našeho chleba pro misie měli od-
vahu dát třeba i ze svých posledních „železných zá-
sob“. Bůh na naši lásku jistě štědře odpoví.

P. Jiří Šlágr národní ředitel PMD

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl 
k misijní neděli 23. října 2005


