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31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec

Štíty, 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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Ten, kdo věří v Boha je svobodný. Nepotřebuje být tím, čím není, 
ukazovat to, co nemá, konat to, na co nemá sílu. „Ze stolu Božího slova“

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, 
abychom ti mohli správně a věrně sloužit; 
zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, 
ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. 
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 131 Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji! 

1: Mal 1,14b - 2,2b.8-10                    2: 1 Sol 2,7b-9.13                       Ev: Mt 23,1-12 
 

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



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 hod.; 
        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, Postřelmůvek 18 hod. 
Středa 2. listopadu Klášterec po mši svaté    

Na zábřežském hřbitově se budeme po celý týden scházet ke vzpomínce 
na naše zemřelé a to v časech: 1. – 4. a 7. – 8. listopadu v 16 hod. v sobotu 
5. a v neděli 6. listopadu ve 14.30 hod.                       jáhen Pavel Hödl 

Odpoledne 1. listopadu a po celý den 2. listopadu je možno při návště-
vě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek: svaté zpovědi (nej-
více 20 dní předem), sv. přijímání, modlitby na úmysl Svatého otce je pod-
mínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. 
Dále je od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých pod-
mínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, 
navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; 
v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

Do Slavnosti všech svatých a následné Památky všech věrných
zesnulých vstoupíme v pondělí 31. října v 18 hod.

koncertem dobré duchovní hudby.
Smíšený studentský sbor AVE

Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži pod vedením sbormistrů 

Mgr. Františka Macka a Mgr., MgA. Filipa Macka,
pro nás připravil

„DUŠIČKOVÝ KONCERT“

 NEZAPOMEŇTE, v neděli 30. září přecházíme na zimní čas. Mění se začátek páteč-
ní bohoslužby v Zábřeze (17.30 hod.) a sobotní mše svaté s nedělní platnoství v Rovensku 
(16.30 hod.)                                                P. František Eliáš



Církevní umění gotiky a renesance
na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku
První výstava nejcennějších církevních památek z obdo-
bí gotiky a renesance v našem regionu z cyklu Ars longa, 
vita brevis ve Vlastivědném muzeu v Šumperku předsta-
vuje kolekci gotických a renesančních památek církevního 
umění z našeho regionu. Většina těchto předmětů je dnes 
bezpečně uložena v depozitáři Arcibiskupství v Olomouci, 
jiné jsou součástí muzejních expozic. Pořadatelům se po-
dařilo zajistit téměř kompletní soubor movitých sakrálních 
památek (vyjma zvonů, které tvoří nejpočetnější skupinu). 
Nejstarším exponátem je kamenná románská křtitelnice ze 
Stříteže pocházející z 2. poloviny 13. století (ve Stříteži u Vy-

šehorek byla tedy v té době farnost). Z okruhu farností čtenářů FI je třeba připo-
menout gotický zvon ze Svébohova, Madonu z Hrabové a Madonu Kláštereckou, 
dnes Bojkovickou (14. stol.), Madonu z Tatenice (kolem r. 1450), Zábřežskou Ma-
donu (15. stol., na obrázku), sochu Krista Vítězného z Mohelnice (konec 15. stol.), 
trojici světic z Veleboře (1601), sochu sv. Linharta z Horních Studének (poč. 17. 
stol.), kropenku z Hynčiny (1617), kalich z Hoštejna (1629), kalich z Úsova (1637) 
a monstranci ze Zábřeha (1637). Možnosti prohlédnout si výstavu můžete využít 
do 6. listopadu, na místě je možné zakoupit barevný katalog. Je jen velká ško-
da, že vystavené předměty dnes často z nejrůznějších důvodů ztratily svůj původ-
ní liturgický význam a neslouží svému původnímu určení. I přesto však zůstávají 
svědky vroucí víry předešlých generací.      Mgr. František John

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 Mateřské a rodinné centrum 
zve všechny děti, rodiče a známé na 
osmý ročník průvodu s lampiony VE-
ČER SVĚTLUŠEK. Sejdeme se v pá-
tek 4. listopadu jako obvykle, v 16.30 
u bývalých kasáren. Lampiónky 
a dobrou náladu sebou. Příspěvek na akci 20 Kč. 
                                        Na setkání s Vámi se těší Alena Enterová

 SETKÁNÍ KATECHETŮ zábřežského děkanátu bude ve čtvrtek od 19.00 hod. 
na faře v Zábřeze.            P. Vratislav Kozub 

 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 4. listopadu, můžete od 15.30 hod. přijmout svátost 
smíření v zábřežském kostele sv. Bartoloměje.           P. František Eliáš

 PÁTEČNÍ ADORACE VE ZVOLI ve farním kostele bude 4. listopadu. Čas 
bude upřesněn.                jáhen Pavel Hödl



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 MINULÉ NEDĚLE 23. 10. 2005 na misie: Zábřeh 29.720; Postřel-
můvek 1.590; Rovensko 3.610; Hněvkov 500; Jedlí 6.100; Zvole 27.780; Klášterec 
1.580; Svébohov 4.920 Kč. 
Dary Zábřeh: Haiti 5.500 Kč, na bibli pro Etiopiii 500 Kč.

V chudé farnosti na Jamajce se stalo, že při rozdávání jídla potřebným čekal v řa-
dě také jeden chlapec. Když dostal svůj příděl, nesnědl ho, ale pečlivě zabalil do 
šátku. Na otázku misionáře, proč se nezachoval jako ostatní, kteří se do jídla hned 
s chutí pustili, odpověděl: “Dnes je úterý, to je den, kdy jí moje sestra“. Podle ně-
kterých odhadů umírá na světě právě kvůli nedostatku potravin, pitné vody a hy-
gienické péče každou minutu 21 dětí. (Katolický týdeník č. 43). 

Poděkování patří všem, kteří se o svůj „chléb“ podělili s potřebnými.   P. František Eliáš

 PŘÍŠTÍ NEDĚLI 6. LISTOPADU
 BUDE SBÍRKA NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU
(uvádíme jeden z příkladů, jak Arcidiecézní charita Olomouc používá fi-
nanční prostředky, které ji při sbírce svěříte). 
 Arcidiecézní charita Olomouc vyslala na Ukrajinu humanitár-
ní pracovníky se zásilkou pro dětský útulek v komunitě Miles Jezu 
v Bortnikách. Komunita se stará o 20 opuštěných chlapců školního věku. Výprava 
pracovníků ACHO - ředitele Václava Keprta a humanitárních pracovníků Leoše 
Mrtvého a Františka Johna předá komunitě zařízení pro moštárnu, které jí pomů-
že získat potřebné peníze na provoz. S pomocí zařízení budou zpracovávat vlastní 
produkci a lis zároveň bude za poplatek sloužit i obyvatelům vesnice.
 Pomoc Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) této komunitě je dlouhodobá. 
V roce 2003 dostala komunita od sdružení „Česká katolická charita“ traktor s pří-
slušenstvím, díky kterému je více soběstačná.             redakce 

Úmysly apoštolátu
Úmysl všeobecný – za manžely, aby v denním životě do-
kázali žít podle příkladu svatosti mnoha jiných manžel-
ských dvojic. 
Úmysl misijní – za misijní představené, aby si stále dů-
sledněji byli vědomi své povinnosti péče o stálý duchov-
ní růst svých kněží. 
Úmysl národní – za všechny zemřelé, aby naše modlit-
ba doplňovala lásku, kterou jsme jim nestačili projevit 
za jejich života. 

Erb papeže Benedikta XVI



 SBÍRKY z neděle 23. října na misie: Lubník 740; Tatenice 1.710; Hoštejn 3.220; 
Kosov 500 Kč.            „Pán Bůh zaplať.“ P. Jaroslav Přibyl

ZMĚNY BOHOSLUŽEB: 
*  pondělí 31.10. Tatenice 17.30 + pobožnost na hřbitově.
*  úterý 1.11. Hoštejn 17.30 + pobožnost na hřbitově
*  středa 2.11. Tatenice 16.30, Lubník 17.30 + pobožnost na hřbitově
*  sobota 5.11. Kosov (s nedělní platností) 16.00 + pobožnost na hřbitově 
*  neděle 6.11. v Kosově mše svatá nebude. P. Jaroslav Přibyl 

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

 TUTO NEDĚLI ZAČÍNÁ ZIMNÍ ČAS - večerní mše sv. budou bývat o hodinu 
dřív, mimo pátečních v Kolšově (16.00) a Postřelmově (17.30)

 SBÍRKA Z MISIJNÍ NEDĚLE: Postřelmov 8.170 Kč + 10.000 Kč dary, Chromeč 
6.650 Kč, Lesnice 5.330 Kč, Dlouhomilov 1.800 Kč + 500 Kč dar. Všem dárcům ať 
odplatí Pán. Příští neděli bude sbírka na Charitu. 

 O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH budou mše sv. v Brníčku v 16.30 a v Po-
střelmově v 18.00 hodin. 

 O PAMÁTCE VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH budou mše sv. v Lesnici 
v 16.30 hodin a v Postřelmově v 18.00 hodin. Příští neděli 6. listopadu jsou hody 
v Dlouhomilově, mši sv. budeme slavit v 11.00 hodin v kostele Všech svatých. Mše 
sv. v Chromči bude v sobotu 5. XI. v 17 hodin. 

 POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ budou v Lesnici po mši sv. ve středu o památ-
ce Všech zemřelých a v Postřelmově v neděli 6. XI. v 16.30 (začátek v kostele).  
          P. Jiří Putala 

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 23. října na misie: Mohelnice 15.803; Úsov 2.786; Studená 
Loučka 2.365 Kč.                 „Pán Bůh zaplať.“ P. Petr Šimara 

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

SBÍRKY Z NEDĚLE 23. října na misie: Štíty 4.000; Cotkytle 1.800; Horní Studén-
ky 5.500 Kč.           Všem dárcům ať Pán odplatí 

 DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI
Úterý 1. 11.  Cotkytle, mše svatá 16 hod., po mši pobožnost na hřbitově
Úterý 1. 11.  Horní Studénky, mše svatá 18 hod., po mši pobožnost na hřbitově 
Středa 2. 11.  Štíty, mše svatá 17 hod., po mši pobožnost na hřbitově

 Změnou letního času na zimní, budou začínat bohoslužby ve všední dny o jed-
nu hodinu dříve.        P. Stanislav Suchánek

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE



LISTOPAD V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEHU
  1. 11. Klub maminek – příprava akce Večer světlušek 9.00
  1. 11. Zábavné odpoledne s hudbou a tancem - taneční melodie nejenom pro seniory hra-

je H&Z Band, vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno. 14.00
  2. 11. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
  3. 11. Dětský klub Barvínek 9.30
  4. 11. Večer světlušek – lampionový průvod pro rodiče a děti. Sraz u kasáren. 16.30
  5. 11. Naši furianti – zájezd do Národního divadla v Praze.  7.00
  7. 11. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00
  8. 11 Klub maminek – Jste připraveni poskytnout 1. pomoc? – 1. část
 Odborný výklad MUDr. Anny Pekové 9.00
  9. 11. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
10. 11 Dětský klub Barvínek 9.30
12. 11. REBEKA – kurz drátkování (keramika) 9.00
12. 11. Lev salonu – další z cyklu sportovně-tanečních večerů pod vedením 
 manželů Kolčavových 18.00
13. 11. Čas pro změnu – Tanec nejen pro radost –pravidelné setkání pořádané Apoštolskou 

církví  15.00
14. 11. Kondiční cvičení pro seniorky
15. 11. Klub maminek - Jste připraveni poskytnout 1. pomoc? – 2. část
 Odborný výklad MUDr. Anny Pekové  9.00
16. 11. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
17. 11. Třeboňský kapr – přátelské posezení s bohatou nabídkou ryb.spec. 14.00
19. 11. Freestyle motocross – zájezd do pražské Sazka arény  7.00
19. 11 Lev salonu – další z cyklu sportovně-tanečních večerů pod vedením 
 manželů Kolčavových 18.00
20. 11. Přátelské posezení s Divadélkem na okraji a jeho hosty 16.30
21. 11. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00
22. 11. Klub maminek – výroba závěsné dekorace pro děti  9.00
22. 11. ADVENT – přednáška Petra Piťhy 18.00
23. 11. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
24. 11. Dětský klub Barvínek 9.30
26. 11. Setkání dechovek a jejich příznivců – účinkují Veselá kapela, Jedeláci, 
 Veselka, Zábřežáci, Rohlenka. Více na plakátech. 14.00
28 .11. Kondiční cvičení pro seniorky  17.00
29. 11. Klub maminek – příprava na vánoční dílnu.   9.00
29. 11. Zábavné odpoledne s hudbou a tancem – taneční melodie nejen 
 pro seniory hraje Vašek a Petr. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno. 14.00
30.11. Cvičení pro ženy a dívky 19.00

NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME:
  2.12. Čardášová princezna – zájezd do MD Olomouc
  5. 12. Setkání s Mikulášem – tradiční Mikulášská nadílka na Masarykově náměstí
14. 12. MADALEN – tradiční vánoční vystoupení známé hudební formace
15. 12. Tříkrálová hra – představení Divadélka na okraji
18. 12. Veselka – pořad vánočních melodií v podání populární dechovky
30. 12. SILVESTROVSKÁ VESELICE silvestrovská noc se skupinou F-Band


