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30. 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
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Dnešní velké přikázání 
je velkou zkouškou. 
Když v bližním nepotkáváme 
Krista, 
jak ho můžeme potkat
ve svátosti?

„Ze stolu Božího slova“

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož
naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ,
aby se na nás splnilo, co slibuješ. 
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 18 Miluji tě, Hospodine, má sílo!
TUTO NEDĚLI BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE
1: Ex 22,20-26  2: 1 Sol 1,1-5b   Ev: Mt 22,15-21  
ordinárium: latinské  č. 509   příští neděli Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pátek 28. října Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 STÁTNÍ SVÁTEK – den vzniku samostatného Československa
MŠE SVATÉ: Zábřeh 6.55 a 18 hod, Zvole 16.30 hod

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

Ve středu 26. října v 17.30 hod., v důsledku školních prázdnin nebude mše svatá 
pro děti a rodiče.                                                                               P. Vratislav Kozub

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
JEDLÍ – KAPLE V DROZDOVĚ

Výstava akademického sochaře Petra 
Váni, která spolu s výstavkou prací dětí 
z mateřské školy byla v drozdovské kap-
li vernisáží zahájena v pondělí 17. října. 
potrvá do 3. listopadu 2005.

Tuto neděli 23. října ve 14.30 hod. můžete do kaple přijít 
na koncert komorního souboru učitelů ZUŠ Zábřeh Ca-
merata quintet.
  

Zveme všechny ZPĚVÁKY a zpěvačky do chrámového sboru sv. Bartoloměje. Zveme všechny ZPĚVÁKY a zpěvačky do chrámového sboru sv. Bartoloměje. Zveme všechny ZPĚVÁKY a zpěvačky
Zkoušky jsou přesunuty na úterý na 17 hod. na faře.  Těší se na Vás manželé Ozo-
rovští. Případné dotazy směřujte na tel: 608 444 943, email:Kaja.Ozorovsky@seznam.cz

INZERÁT. Muž 27 let v invalidním důchodu, hledá práci sedavého typu. Výborná 
znalost práce na PC, komunikativnost, spolehlivost, flexibilita. Řidičský průkaz 
skupiny B; tel: 731 626 522

NEZAPOMEŇTE, v neděli 30. září přecházíme na zimní čas.

PODĚKOVÁNÍ A DOPORUČENÍ
Místní skupina České křesťanské akademie děkuje všem, kteří 

se zúčastní přednášky s PhDr. Zdeňkem Rotre-
klem v Tunklově Dvorci v Zábřeze v pátek 21. 
10. 2005.
Ti z Vás, kteří se nemohli setkat s tímto vzác-
ným člověkem, nabízíme videokazetu z naší besedy a upo-
zorňujeme na nový Katolický týdeník č. 43, kde na poslední 
stránce najdete rozhovor s panem PhDr. Zdeňkem Rotre-
klem.                                              Ing. Mgr. František SrovnalIng. Mgr. František SrovnalI



SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A 
PAMÁTKA VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH DUŠIČKOVÉ POBOŽNOST

Odpoledne 1. listopadu a po celý den 
2. listopadu je možno při návštěvě 
kteréhokoli kostela či kaple získat pl-
nomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. Kromě tří ob-

vyklých podmínek: svaté zpovědi (nejvíce 20 dní předem), sv. přijímání, modlitby na 
úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vy-
znání víry. 
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomoc-
né odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se 
tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lez takto získat odpustky částečné. 

MŠE SVATÉ:
Pondělí 31. října  Jedlí 16 hod.; Drozdov 16 hod. (po mši pobožnost na hřbitově) 
Úterý 1. listopadu  Zábřeh 9.40 a 17.30 hod.; 
  Zvole 16.30 (po mši pobožnost na hřbitově)
Středa 2. listopadu  Zábřeh 9.40 a 17.30; Klášterec 15.30 (po mši pobožnost na hřbitově)
Čtvrtek 3. listopadu  Jedlí 18 hod.; Svébohov 18 hod. 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ:
Neděle 30. října  Svébohov 14 hod.; Jedlí 15 hod.
Pondělí 31. října  Drozdov po mši svaté 
Úterý 1. listopadu  Zvole po mši svaté  
Středa 2. listopadu Klášterec po mši svaté       

Na zábřežském hřbitově budou bohoslužby po celý týden a to v časech: 1. – 4. lis-
topadu  v 16 hod. v sobotu 5. a v neděli 6. listopadu ve 14.30 hod. 

DUŠIČKOVÝ KONCERT SBORU AVE KROMĚŘÍŽ bude v pondělí 31. října  v 18 
hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. 
O pěveckých kvalitách sboru AVE vypovídá náročný program na 
desítkách koncertů a festivalů v zahraničí.  Mimořádným úspě-
chem sboru je vítězství v mezinárodní soutěži katedrálních sbo-
rů a pěveckých škol ve francouzském městě Saint-Quentin 2000. 
K 10. výročí založení školy natočil sbor své první CD - Salve, Re-
gina. Vytříbená hlasová kultura je zárukou pravidelné účasti na 
celonárodní pouti 5. července na Velehradě. 
V červenci 2001 udělila Česká biskupská konference pěveckému sboru AVE pod 
uměleckým vedením Františka a Filipa Mackových děkovné uznání, které je pro 
všechny i pobídkou k další činnosti. Posledním mimořádným úspěchem sboru je 
vítězství na mezinárodním festivalu A. Tučapského ve Vyškově v září  2005. Sbor-
mistři: Mgr., MgA. Filip Macek, Mgr. František Macek.   P.S. v Zábřeze jsme sbor 
přivítali již v roce 2003.                                                                                     redakce

Kroměříž



 SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 16. 10. 2005: Zábřeh  9.340; Jedlí 10.000 (na opra-
vy); Zvole 3.820; Klášterec 2.120; Postřelmůvek 1.960; Svébohov 4.650 (dary na opra-
vu oken 27.000) Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                                  P. František Eliáš

Z DOPISU OTCE ROMANA: 
Zdravím vás v Zábřehu a přeji vše dobré.
Blažej dorazil v pořádku i s trkačem (čerpadlem), který mu ovšem 
pěkně znepříjemnil cestu. Na každém letišti ho musel vybalit, pro-
tože si prý všude mysleli, že je to bomba. Užil si s ním docela pěk-
nou legraci a při poslední kontrole mu jím rozbili skoro všechny věci 
v batohu. Jinak ve farnosti běží vše dobře, stavba školy stále pokraču-
je a Blažej se rozkoukává, s čím by tady mohl pomoci…        Žehnám a zdravím, Roman

SETKÁNÍ LEKTORŮ MLUVENÉHO SLOVA
Vážení a milí přátelé, lektoři, 19. listopadu 2005 proběhne v Olo-
mouci 2. setkání lektorů, začátek v 10 hod., předpokládaný konec 
v 15 hod. Toto setkání je pro zástupce lektorů jedné či více farnos-
tí, kteří chtějí rozvíjet a prohlubovat svou lektorskou službu a jsou 
schopni a mají zájem své nabyté schopnosti a zkušenosti předávat 
ostatním lektorům svých nebo i jiných farností. Svou účast, pro-
sím, potvrďte do 14. listopadu 2005 e-mailem nebo dopisem a ne-
zapomeňte uvést kontaktní telefonní číslo a adresu poštovní nebo 

e-mail. Na zástupce lektorů všech děkanátů olomoucké diecéze se těší MgA. Martina 
Pavlíková pastorační asistent, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 00 
Olomouc, mobil: 603 977 711, tel.: 585 220 319  e-mail: pavlikova@arcibol.cz nebo 
MarPav.49@seznam.cz
Setkání se týká i těch, kteří nebyli na uskutečněném vzdělávacím kurzu lektorů a na 
prvním červnovém setkání lektorů v Olomouci. Program setkání bude u všech děka-
nů olomoucké diecéze.

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 LEV SALONU aneb sportovní příprava na pleso-LEV SALONU aneb sportovní příprava na pleso-LEV SALONU
vou sezónu je název pro cyklus tanečně-sportovních 
podvečerů v Katolickém domě, při kterých Vám manželé podvečerů v Katolickém domě, při kterých Vám manželé 
Kolčavovi (trenéři a porotci III. třídy) pomohou při zdokona-Kolčavovi (trenéři a porotci III. třídy) pomohou při zdokona-
lení Vašeho umění společenských tanců. První setkání proběhne lení Vašeho umění společenských tanců. První setkání proběhne 
v sobotu 29. října, další pak 12.11., 19.11. a 3.12. vždy od 18. hodin. Společenský 
oděv, není podmínkou, stejně jako absolvování celého cyklu. Cena za 1 lekci je 300 
korun za taneční pár. Občerstvení zajištěno. Přihlášky přijímá a případné Vaše dotazy 
zodpoví Josef Klimek, Katolický dům Zábřeh, tel. 583 412 108, mob. 731 465 717, e-
-mail spolek.metodej@tiscali.cz, nebo Petr Kolčava, mob. 604 436 752.

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

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.



 SBÍRKY Z NEDĚLE 9. ŘÍJNA: Štíty 2.380; Cotkytle 660; Horní 
Studénky 1.050 Kč. 

Všem dárcům ať Pán odplatí P. Stanislav Suchánek

HODY V CRHOVĚ oslavíme v neděli 30. října při mši svaté v 15 hod.

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

BlahopBlahopB řánílahopřánílahop
V příštím týdnu oslaví 80 roků svého života pan Jan Turek, varha-

lahop
V příštím týdnu oslaví 80 roků svého života pan Jan Turek, varha-

lahop
ník v Horních Studénkách. Děkujeme mu za jeho službu pro 

naši farnost a za péči o chod věžních hodin  
A přejeme mu do dalších let hodně Božího požehnání.

P. Stanislav Suchánek s farníky

PODĚKOVÁNÍ DO HORNÍCH STUDÉNEK
Srdečný dík všem, kteří se dosud zapojili a ještě zapojí prací nebo finanční po-
mocí do opravy fary v Horních Studénkách. 

Děkuji chrámovému sboru v Horních Studénkách za to, že přispěli k důstojné 
oslavě hodové mše svaté a výročí 250 let vysvěcení kostela ve Štítech.
Děkuji chrámovému sboru v Horních Studénkách za to, že přispěli k důstojné 
oslavě hodové mše svaté a výročí 250 let vysvěcení kostela ve Štítech.
Děkuji chrámovému sboru v Horních Studénkách za to, že přispěli k důstojné 

P. Stanislav Suchánek

PAMÁTKA VŠECH ZEMŘELÝCH –  2. LISTOPADU - DUŠIČKY 
Ottův slovník naučný k historii tohoto svátku doslova uvádí: Je to den věnovaný pa-
mátce duší v očistci či dušiček, připadá na 2. listopad nebo, je-li ten den neděle, tak 
na 3. listopad. Památka tato zakládá se již v citu srdce lidského, kteréž chová lásku 
a vděčnost i k zemřelým, hlavně však na článku víry a obcování svatých, dle něhož 
můžeme duším v očistci obětí mše svaté, modlitbou a jinými skutky dobrým prospěti, 
aby jim byly časné tresty odpuštěny nebo zmírněny. Církev katolická konala proto již 
od první doby modlitby a oběť mše svaté za zemřelé. Zvláštní den pak však ustanovil 
k památce jejich teprve benediktinský opat Odillo v Clugny roku 998 a to pro klášte-
ry svého řádu. Zřízení to bylo pak brzy po celé církvi zavedeno. Po církevním nařízení 
konají se v ten den všecky mše svaté zádušní, kromě mše konventní. Každý kněz pak 
povinen jest modlit se hodinky (nešpory, jitřní a chvá-
ly) za zemřelé. Mimo to konají se přímluvy za zemře-
lé, a věřící se vyznávají, aby i jinými skutky dobrými ze-
mřelým pomáhali. 
Za zmínku stojí poznámka, že „dušičky“ bylo rovněž 
pečivo, které se na den Dušiček peklo v pekárnách. 
Bylo uděláno na způsob jedné nebo dvou přes sebe po-
ložených kostí a někde se nazývalo „boží kosti“.  zdroj: 
www.regionalist.cz - internetový deník                                                     Ladislav VILÍMEK
ložených kostí a někde se nazývalo 
www.regionalist.cz - internetový deník                                                     Ladislav VILÍMEK
ložených kostí a někde se nazývalo .  zdroj: 
www.regionalist.cz - internetový deník                                                     Ladislav VILÍMEK

.  zdroj: 



 SBÍRKY z neděle 16. října: Lubník 1.200; Tatenice 1.210; Hoštejn 7.150; 
Kosov 300 Kč.                                                                                           „Pán Bůh zaplať.“  „Pán Bůh zaplať.“  „Pán Bůh zaplať.“

ZMĚNA BOHOSLUŽEB: 
*  v Lubníku ve středu 26. října nebude mše svatá.
*  v Tatenici ve středu 26. října  mše svatá v 17.30 hod. spojená se společným  udělová-
ním svátosti pomazání nemocných. Od 16.30 možnost přijetí svátosti smíření.
                                                                                                                    P. Jaroslav Přibyl        

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 16. ŘÍJNA: Postřelmov 4.260 Kč + 
1.500 Kč dary, Dlouhomilov 2.150 Kč. Všem dárcům ať odplatí 
Pán. Tuto neděli je sbírka na misie. 

Ve čtvrtek 27. října bude mše sv. také v Lesnici. Začne v 17.30 
hodin a po ní jste zváni na Obecní úřad na diskusní setkání 
věřících na téma „ROK FARNOSTI V TÉ NAŠÍ“

Na pátek 28. října (státní svátek) jsme pro děti našich farnos-
tí připravili společný výlet, podrobnosti dostali děti na po-
zvánkách. 

Příští neděli začíná zimní čas.                                                                         P. Jiří Putala

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 9. října: Mohelnice 5.847; Úsov  626; Studená Loučka 265 Kč
 SBÍRKY Z NEDĚLE 16. října: Mohelnice 5.560; Úsov  401; Studená Loučka 620 Kč

 „Pán Bůh zaplať.“ P. Petr Šimara 

 ARCIBISKUP MONS. JAN GRAUBNER PŘIJEDE DO MOHELNICE
1. září 2005 začalo v Mohelnici fungovat nově vzniklé zaříze-
ní Okýnko – centrum denních služeb. Centrum Okýnko, jehož 
zřizovatelem je zábřežská Charita, se zaměřuje na poskytování 

služeb osobám s kombinovaným nebo zdravotním postižením. V úterý 25. října 2005
proběhne slavnostní otevření centra Okýnko. Svou účast přislíbil i olomoucký arci-
biskup Mons. Jan Graubner. Samotnému ceremoniálu, jehož základem bude žehnání 
prostor Okýnka, bude předcházet mše svatá v kostele Sv. Tomáše Becketa v Mohelni-
ci. Začátek mše je stanoven na 9 hod. a všichni jste srdečně zváni.

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem dárcům, kteří nám na naši výzvu, kterou jsme uveřejnili ve Far-
ním zpravodaji, darovali různé hračky, stavebnice, společenské hry a knížky. Vše 
poslouží našim klientům a za projevenou štědrost jsme velice vděčni.                                                             

Mgr. Miloslava Šotolová - vedoucí centra Okýnko
poslouží našim klientům a za projevenou štědrost jsme velice vděčni.

Mgr. Miloslava Šotolová - vedoucí centra Okýnko
poslouží našim klientům a za projevenou štědrost jsme velice vděčni.


