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32. 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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1: Mdr 6,12-16 2: 1 Sol 4,13-18 Ev: Mt 25,1-13

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

Čekat na Boha, 
znamená čekat na setkání, 
které je smyslem našeho života 
a smyslem dějin. 
Pro křesťana to znamená 
čekat na Krista. 
Přijde na konci času 
a přichází každý den. 
Přichází, když to nečekáme 
a přichází způsobem, 
který určuje on sám. 

„Ze stolu Božího slova“

Všemohoucí a milosrdný Bože,
dej nám sílu překonávat všechno, 
co se nám staví do cesty, 
ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek 
svobodně sloužit. 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 63    Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 9. listopadu Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Čtvrtek 10. listopadu  Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Pátek  11. listopadu  Památka sv. Martina Turského, biskupa
Sobota 12. listopadu Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

 POBOŽNOSTI NA ZÁBŘEŽSKÉM HŘBITOVĚ. Neděle 6. listopadu ve 14.30; 
pondělí 7. listopadu v 16; úterý 8. listopadu v 16 hod. 

 Tuto neděli 6. listopadu bude v Kulturním domě v Lošticích MISIJNÍ ODPO-
LEDNE. O poznatky z misií na Haiti a v Hondurasu se s vámi podělí misionáři sv. 
Vincence P. Pavol Kavec CM a P. Stanislav Bindas CM.

 RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ. První zkouška s dirigentem Pavlem Doubravou, 
ředitelem ZUŠ Zábřeh se uskuteční v úterý 8. listopadu od 17 hodin v sále ZUŠ 
Zábřeh-Farní ulice. Další zkoušky budou vždy v úterý v 17 hodin. Přijďte všichni, 
komu záleží za slavné oslavě narození Páně a kteří rádi zpíváte. 

Dagmar Braunerová

 Aby se naše zkoušky nekřížily s nácvikem vánoční mše „Hej mistře vstaň bys-
tře“ od Jakuba Jan Ryby, začneme zkoušet od 3. ledna 2006.

Manželé Ozorovští
Případné dotazy směřujte na tel:608444943, email:Kaja.Ozorovsky@seznam.cz 

 DUCHOVNÍ OBNOVA V DROZDOVĚ. Ve dnech 9.- 13. listopadu povzbudí 
křesťany v Drozdově misionáři sv. Vincence /lazaristé/ P. Pavol Kavec CM a P. Sta-
nislav Bindas CM, kteří toho času působí ve farnosti Loštice. 

 NA SETKÁNÍ U KAPLIČKY 
SV. ANEŽKY VE VÁCLAVOVĚ vás 
zve v neděli 13. listopadu farnost 
Svébohov, Zábřeh a občanské sdru-
žení Václav. 
 Po skončení krátké pobožnos-
ti, která začíná v 16 hodin přímo 
u kapličky bude setkání pokračovat 
v prostorách kulturního domu ve 
Václavově čtením ze životopisu sv. 
Anežky české.  

P. František Eliáš

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RA-
DY FARNOSTI ZÁBŘEH bude 
v pondělí 14. listopadu v 18.30 v Ka-
tolickém domě v Zábřeze.                        

P. František Eliáš 



 Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh a Město Zábřeh pořádají 
v úterý 15. listopadu 2005 v 17 hod.v sále Střední odborné školy sociální péče Zá-
břeh, P. Bezruče konferenci s P. Janem Rybářem, SI „Jsme out?“ Všichni jste sr-
dečně zváni.             Ing. Mgr. František Srovnal

 Setkání kněží děkanátu Zábřeh bude ve středu 16. listopadu. P. František Eliáš 

 DIVADÉLKO NA OKRAJI vás zve v neděli 20. listopadu 
jubilejní 5. Přátelské posezení do Katolického domu. Začátek 
v 16.30 hod, vstupné dobrovolné. 
Na programu budou scénky z her autorů G.B. Shawa, Jiřího 
Suchého, V. Klicpery, A. P. Čechova, V. Štecha, Koliery, a C. 
Goldoniho, v nichž vystoupí Eva Suchánková a Jarmila Hlavá-

čová z divadla Historia Prostějov, Dana Pešková členka ND Brno, Josef Michalčík 
z Divadélka na okraji. Lenka Hadová ze ZUŠ Zábřeh doplní vystoupení zpěvem. 

 Od pondělí 21. do pátku 25. listopadu budeme mít v kostele sv. 
Bartoloměje v Zábřeze obvyklou předadventní duchovní obnovu. 
Tentokrát s jezuitou P. Františkem Líznou. Na závěr této duchovní 
obnovy nemocní budou moci přijmout svátost pomazání nemoc-
ných.                 P. František Eliáš

Katolický dům v Zábřeze
 LEV SALONU. Všechny, kteří se chtějí zdokonalit ve 
společenských tancích, zveme na sobotu 12.11. do Kato-
lického domu na další tanečně-sportovní podvečer pod 
vedením manželů Kolčavových. Začátek v 18. hodin. Spole-vedením manželů Kolčavových. Začátek v 18. hodin. Spole-
čenský oděv není podmínkou. Cena za 1 lekci je 300 korun za čenský oděv není podmínkou. Cena za 1 lekci je 300 korun za 
taneční pár. Občerstvení zajištěno.
 Čtvrtek 17. listopadu je v České republice dnem pracovního volna. Spolek Me-
toděj Zábřeh si Vás dovoluje pozvat od 14. hodin k přátelskému posezení při akci 
nazvané TŘEBOŇSKÝ KAPR. Jak už název napovídá, budeme nabízet speciality 
z výlovu největšího třeboňského rybníka Svět (výlov probíhá ve dnech 10.-15.11.). 
Kromě tradičního smaženého kapra budete moci ochutnat například uzeného 
tolstolobika, či pstruha na másle. K dobré pohodě zahraje skupina H&Z Band. 
Vstupné dobrovolné.

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

PONDĚLÍ PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI,
28. LISTOPADU

V ZÁBŘEZE OPĚT PŘIVÍTÁME
SCHOLU GREGORIÁNU PRAGENSIS



SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 30. 10. 2005:
 Zábřeh 10.920; Jedlí 2.000; Zvole 3.110; Klášterec 1.510; Svébohov 1.650 Kč. 
 Dary Zábřeh: misijní most dětí 1.400; bible pro Etiopii 1.480; misie 500; misie na 
Haiti 15.000; Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
 Na kostel sv. Barbory jste v měsíci říjnu věnovali 1.970 Kč a 5 zlotých. Celková část-
ka činí 195.366 Kč. Pán Bůh zaplať. Jitka Karešová a Marie Hrubá
 Dary na lepru. Za farnost Zábřeh byla dne 23.10.2005 předána částka 4.950 Kč 
a osobní dar 5.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh.“ Marie Zíková 

Charita Zábřeh hledá spolupracovníka na dohodu o provedení práce 
(vhodné pro nezaměstnané i pracující) pro zajištění rozvozů klientů z Do-
movinky (Leštinská 16, Zábřeh)movinky (Leštinská 16, Zábřeh)movinky  a večerní pečovatelské služby v Zábřehu.
Rozvozy jsou realizovány dodávkovým vozidlem VW Transporter ve všed-
ních dnech, rámcově v době od 14.45 do 16.30 hod. Večerní pečovatelská 

služba se koná 2 týdny v měsíci, ve všední dny v době od 17.00 do 18.15 hod.
Požadavky: řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení motorového vozidla (odpověd-
nost za přepravované osoby); lidský a empatický přístup ke klientům; vítána zkuše-
nost s péčí o člověka s handicapem, s ošetřováním ležícího nemocného člověka. Zá-
jemci o nabízenou práci se mohou s přihláškou a životopisem hlásit na sekretariátu 
Charity u Evy Poláškové (tel. 583 412 587).

ROZLOUČENÍ S PANEM ANTONÍNEM PASTRNEKM 
V pátek 4. listopadu jsme se ve farním chrámu sv. Bartoloměje rozloučili s panem 
Antonínem Pastrnkem, dlouholetým zábřežským varhaníkem a regenschorim, 
který na věčnost odešel v neděli 30. října ve věku nedožitých 88 roků. S úctou 
a vděčností vzpomínáme na jeho dlou-
holeté působení v naší farnosti. V polo-
vině 50 let se zasloužil spolu s tehdejším 
děkanem P. Stanislavem Sedlákem o in-
stalaci nových varhan ve farním kostele 
sv. Bartoloměje. 
Arcibiskup Jan Graubner mu předal za 
jeho celoživotní dílo při arcidiecézní 
pouti 8. května 1999 v olomoucké kated-
rále pamětní medaili Jana Sarkandra. 
Naše modlitby, prosby a přímluvy ho 
doprovází do Božího království. 
     Za zábřežskou farnost P. František Eliáš

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.

Poděkování.
Děkujeme všem, kteří s námi vytvořili společenství modlitby za zdar operace 

a zdraví naší malé Moniky. Pán Bůh zaplať! Manželé Sittovi. 



Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

 SBÍRKY z neděle 30. října: Lubník 690; Tatenice 1.170,- (+ DARY NA OPRA-
VU FARY 11.000,-); Hoštejn 650 (+ dary na opravu kostela); Kosov 400 Kč (+ dary 
na Křížovou cestu za říjen 5.500). „Pán Bůh zaplať.“          P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 30. ŘÍJNA: Postřelmov 3.740 Kč + 
3.000 Kč dary, Lesnice 1.870 Kč + 1.000 Kč dar, Dlouhomi-
lov 470 Kč + 500 Kč dar. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán. 

 Pobožnosti na hřbitově tuto neděli: Dlouhomilov v 15 
hodin, Postřelmov v 16.30 (začátek pobožností v kostele). 

 Příští neděli, tj. 13. listopadu, oslavíme v Kolšově pa-
trona kaple sv. Martina. Mši svatou budeme slavit v kapli 
v Kolšově v 11 hodin dopoledne. 

 Pouť u sv. Martina na Olšanských horách bude v neděli 13. listopadu. Poutní 
mše sv. začíná ve 14 hodin. Možnost občerstvení pro poutníky bude před boho-
službou i po ní. 

 Setkání biřmovanců (skupinka studujících) bude v pátek po mši sv. v učebně 
náboženství na faře v Postřelmově. 

 Úprava bohoslužeb: nedělní mše sv. v Dlouhomilově budou bývat každou ne-
děli v 11 hodin dopoledne, mše sv. v Hrabišíně budou bývat v sobotu v 17 hodin 
(s nedělní platností). 

 Nabízím k zapůjčení magnetofonové kazety se záznamem přednášek z letoš-Nabízím k zapůjčení magnetofonové kazety se záznamem přednášek z letoš-Nabízím k zapůjčení magnetofonové kazety
ní charizmatické konference: Vojtěch Kodet Ocarm – „Když mne to v kostele ne-
baví“, Katka Lachmanová – „Něco jako by bránilo jejich očím“. P. Raniero Canta-
lamessa – „Eucharistie“.        P. Jiří Putala

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 30. října na misie: Mohelnice 5.769; Úsov 648; Studená 
Loučka 380 Kč. „Pán Bůh zaplať.“                 P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 30. října: Štíty 2.500; Cotkytle 1.250; Horní Studénky 
1.150 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí.

 Příští neděli 13. listopadu se budou po mši svaté ve farnostech Štíty, Horní Stu-
dénky a Cotkytle zapisovat úmysly bohoslužeb na rok 2006. P. Stanislav Suchánek



TUTO NEDĚLI 6. LISTOPADU BUDE SBÍRKA
NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU
Dar Charity dětskému domovu v Bortnikách přinese mnohonásobný 
užitek

 Koncem minulého týdne jsem 
měl příležitost účastnit se spolu 
s ředitelem Arcidiecézní charity 
Olomouc Václavem Keprtem a dal-
šími lidmi mise ACHO na Ukraji-
nu. Výprava vezla lis na mošt pro 
dětský domov. Dětský domov 
komunitního typu, kam výpra-
va směřovala, provozuje v Bortni-
kách řeholní komunita Miles Jesu, 
která se stará o opuštěné chlapce. Podle odhadů jenom v Kyjevě žije na ulici na 15 tisíc 
dětí od 3 do 15 let. Žijí v tlupách, přespávají v kanálech a opuštěných domech. Stát-
ní péče o děti bez domova je nedostatečná. Ve státních zařízeních pro děti bez domo-
va žije obvykle několik stovek dětí pohromadě. Není jím věnována dostatečná pozor-
nost, aby byli připravené na kvalitní samostatný život po opuštění ústavní péče. Za-
ujalo mě především to, co dokázali příslušníci Miles Jesu v tak složitých podmínkách 
vybudovat. Ukrajina je země, která ještě dlouho ponese následky komunistického ex-
perimentu. Sociální péče státu není žádná, či je více než nedostatečná.
 V bortnické komunitě Miles Jesu žije dnes 20 chlapců od 6 do 17 let. Část z nich 
jsou úplní sirotci, o druhou část nejsou rodiče schopni se postarat. Členové komunity 
Miles Jesu je přivedli z ulice, zbědované, často ve špatném zdravotním stavu. 
 Dar Charity má přitom jasnou filosofii – stát se dlouhodobou pomocí, která bude 
mít v místě mnohonásobný efekt. Příslušníci komunity moštováním zpracují vlastní 
produkci ovoce. Navíc budou za úplatu moštovat ovoce také lidem z okolí a získané 
finance pak používat k zajištění chodu zařízení – podobnou zkušenost mají již s trak-
torem, který dostali spolu s příslušenstvím od České katolické charity v roce 2003. Je-
den muž, který sledoval litry vytékajícího moštu prozradil, že založí nový sad. Dar tak 
bude mít i pozitivní dopad i na krajinu.
 Tento realizovaný projekt se může zdát jako kapka v moři. Důležitým aspektem 
projektů rozvojové spolupráce je však také posílení vzájemných vztahů, výchova akté-
rů ke světové odpovědnosti a uvědomění si složitosti globálních vztahů. Příslušníci ko-
munity v Bortnikách z moštárny neskrývali svoji radost. Všem, kteří prostřednictvím 
Charity pomáhají potřebným, máme vyřídit jejich poděkování.      Mgr. František John

NEDĚLE 13. 11. 2005 – DEN BIBLE. Česká biblická společnost vydává 
český ekumenický překlad Bible a pomáhá s šířením Bible i v dalších 
zemích. V letošním roce probíhá sbírka na pomoc křesťanům v Etiopii 
a v kostele sv. Bartoloměje můžete přispět do kasičky, která je u police 
s tiskovinami. Děkujeme za Vaši podporu i za Vaše modlitby a dary.   
                      Red.


