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33. 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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Bůh dává každému odměnu 
ne podle jeho zásluh, 
ale podle toho, 
co je schopný přijmout. 
I v eucharistické hostině 
všichni dostáváme živý chléb; 
ale nakolik je pro nás živý, 
určuje míra naší víry a lásky. 

„Ze stolu Božího slova“

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; 
vyslyš naše prosby a dej, 
ať služba tobě je naší stálou radostí, 
neboť opravdové štěstí člověka je v tom, 
že ti může celým svým životem sloužit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.         Amen

ŽALM 128 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
1: Př 31,10-13.19-20.30-31                2: 1 Sol 5,1-6                             Ev: Mt 25,14-30 
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 SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 17. listopadu  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, státní svátek
Mše svaté: Zábřeh 6.55, Jedlí 9.00, Svébohov 9.00 hod.
Neděle  20. listopadu  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Není snadné vnímat velikost Ježíšovu a velikost jeho Otce, který ho mezi nás poslal, prá-
vě v příklonu k nepatrným, trpícím a jinak neslavně žijícím lidem. Křesťané jsou stále 
pokoušeni, aby si Boha představovali především jako nejslavnějšího ze slavných, nej-
nápadnějšího z nápadných. Vždyť na takovéto Boží okázalé slávě bychom si sami mohli 
přihřát polívčičku své vlastní touhy po slávě! Evangelium nás ale znovu a znovu staví na 
zem v případě, že chceme dosáhnout nebe. Ukazuje, že dveře do něho vedou právě skrze 
lidskou potřebnost a obyčejnost života. Vnímat neobyčejnou Boží lásku uprostřed oby-
čejnosti života a Boží velikost skrze lidská trápení je celoživotní úkol křesťana. Naštěstí 
známe mnohé svědky, kteří ukazují, že to možné je – od svatého Františka přes Matku 
Terezu a její sestry až po nenápadné a ušlechtilé bližní v našem okolí.         www.vira.cz

 NA SETKÁNÍ U KAPLIČKY SV. ANEŽKY VE VÁCLAVOVĚ 
vás zvou v neděli 13. listopadu farníci z Václavova, ze Zábřeha 
a občanské sdružení Václav. Po skončení krátké pobožnosti, kte-
rá začíná v 16 hodin přímo u kapličky bude setkání pokračovat 
v prostorách Kulturního domu Václavov čtením ze životopisu sv. 
Anežky české.                                                    P. František Eliáš

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ZÁBŘEH bude v pondělí 14. lis-
topadu v 18.30 v Katolickém domě v Zábřeze.           P. František Eliáš 

 UPOZORNĚNÍ A POZVÁNÍ. Místní skupina České křesťanské 
akademie v Zábřehu upozorňuje na Katolický týdeník č. 45, kde na 
straně 4 najdete rozhovor s P. Janem Rybářem, SI. Živě se s tímto 
pozoruhodným člověkem, P. Janem Rybářem,SI, můžete setkat na 
besedě v Zábřehu dne 15. listopadu 2005 v 17 hod. v aule Střední 
odborné školy sociální péče (vedle prodejny Albert) v Bezručově uli-
ci č. 2a. Všichni jste srdečně zváni! Vstupné dobrovolné.  

                                 Ing. Mgr. František Srovnal

 Setkání kněží děkanátu Zábřeh bude ve středu 16. listopadu. Mši svatou bu-
deme společně slavit v 9.40 hod. P. František Eliáš 

 SETKÁNÍ KATECHETŮ TŘÍ DĚKANÁTŮ (Zábřeh, Šumperk a Svitavy) s pra-
covníky katechetického centra v Olomouci bude v sobotu 19. listopadu v Kato-
lickém domě v Zábřeze. Začátek v 9 hod. Programem setkání budou přednášky 
i praktické ukázky katecheze, beseda, společný oběd a mše svatá. Předpokládané 
zakončení v 16 hod. 
Předpokládaný závěr v 16 hod. Zvaní jsou všichni katecheté, absolventi teologické 
fakulty a kurzů pro katechety. Případné dotazy František Deutsch 737 440 891.



PŘEDADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
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 nemocných.

Exercicie přivedly sv. Ignáce k hlubokému poznání Boha i sebe a vedly k zá-
sadnímu obrácení jeho života, což mělo později vliv na vývoj celé Evropy.
První týden duchovních cvičení nám umožňuje lépe poznat nás samotné. Du-
chovní cvičení pomáhají účastníkovi spatřit neuspořádanost jeho počínání, 
hloubku hříchu s jeho ničící silou, která proniká do všech nejdůležitějších 
sfér: směřuje proti Bohu, proti bližnímu i proti člověku samotnému. Účast-
ník odhaluje sám sebe, odkrývá v sobě chaos, časté rozpory v motivech svého 
počínání, to co ho ničí, zraňuje a ponižuje. Velké dobrodiní spočívá v tom, že 
se neděje pouze v ovzduší lidské vize člověka a pod zorným úhlem psycholo-
gie, ale ve světle Božího slova a v ovzduší modlitby. Nejdůležitějším činitelem 
není člověk, leč Bůh sám, který „se sděluje jemu odevzdané duši tím, že ji při-
vine ke své lásce a chvále a disponuje pro tu cestu, na které mu od té chvíle 
bude moci sloužit.“                      P. František Eliáš

Program od pondělí 21. 11. do pátku 25. 11. 2005:
Dopoledne  8.00 – 9.00 přednáška
 9.30 – 10.45  mše svatá s eucharistickým požehnáním punkta
Odpoledne 15.30  eucharistická adorace
 16.00 – 17.00 přednáška
 17.15 – 18.30 mše svatá s eucharistickým požehnáním punkta

V úterý 22. 11. v rámci duchovní obnovy zavítá do naší far-

nosti prof. P. Petr Piťha. Bude celebrantem večerní mše 

svaté. Jak sladíme jeho přednášku o adventu s duchovní 

obnovou vás budeme informovat v příštím čísle FI.

V pátek program pouze dopoledne, zakončený svá-

tostí pomazání nemocných. Kdo se chce zúčastnit 

těchto dnů, ať si nic jiného neplánuje, nenechá se 

rušit ve svém rozjímání zbytečnými vnějšími ak-

tivitami, ať je to pro něj čas usebrání s Ježíšem. 



Dne 14. 11. 2005 se dožívá 85 let naše milá maminka,

paní Anna Floriánová.
Do dalších let ji přejeme hodně zdraví, štěstí, 

Boží ochranu, spokojenost, pohodu a lásku ode všech,
kteří ji máme rádi. 

Synové a dcery s rodinami, s jedenácti vnoučaty a jedenácti pravnoučaty. 

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 NA CHARITU Z NEDĚLE 6. 11. 2005: Zábřeh 18.920; Hněvkov 500; 
Rovensku 1.610; Jedlí 4.800; Zvole 11.140; Klášterec 3.370; Svébohov 2.350; Male-
tín2.810 Kč. Dary na Etiopii 270 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

 DIVADÉLKO NA OKRAJI vás zve v neděli 20. listopadu na 
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 Su-
chého, V. Klicpery, A.P. Čechova, V. Štecha, Molièra a C. Gol-

doniho, v nichž vystoupí Eva Suchánková a Jarmila Hlaváčová z divadla Historia 
Prostějov, Dana Pešková členka ND Brno, Josef Michalčík z Divadélka na okraji. 
Lenka Hadová ze ZUŠ Zábřeh doplní vystoupení zpěvem. 

 KONCERT KE SVÁTKU HUDBY. Základní umělecká škola Zábřeh, 
Veselá kapela a Charita Zábřeh si Vás dovolují v neděli 20. listopadu 
v 15 hod. pozvat do chrámu sv. Bartoloměje na koncert ke svátku hud-
by. Účinkuje: Dechový orchestr ZUŠ Šumperk a ZUŠ Zábřeh. Výtěžek 
koncertu je určen na dostavbu školy na Haiti v rámci rozvojové pomoci 
oblasti Baie de Henne. 

Svátost manželství
přijmou v neděli 19. listopadu 2005
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

Volodymyr a Růžena Dydjakovi.

PONDĚLÍ PO PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI,
28. LISTOPADU V 18 HOD.

V ZÁBŘEZE OPĚT PŘIVÍTÁME
SCHOLU GREGORIÁNU PRAGENSIS

Poděkování všem, kteří doprovodili našeho otce p. Antonína Pastrnka na cestu 
poslední!       Antonín a Pavel, synové s rodinami



Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE

 SBÍRKY z neděle 6. listopadu na arcidiecézní charitu: Lubník 1.260; Tatenice 
1.330; Hoštejn 2.222; Kosov 540 Kč. „Pán Bůh zaplať.“                 P. Jaroslav Přibyl
 V pondělí 14. listopadu v Tatenici mše svatá nebude. 

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA NA CHARITU Z MINULÉ NEDĚLE: Postřelmov 5.940 Kč, Chromeč 
2.300 Kč, Lesnice 6.050 Kč + 700 Kč dary, Dlouhomilov 670 Kč. Všem dárcům ať 
odplatí Pán. Příští neděli bude v Postřelmově a Dlouhomilově sbírka na opravy. 
vPouť u sv. Martina na Olšanských horách bude tuto neděli, tj. 13.listopadu. Pout-
ní mše sv. začíná ve 14 hodin. Možnost občerstvení pro poutníky bude před bo-
hoslužbou i po ní. 

 Biblická hodina: Ve středu 16. listopadu jste zváni k setkání nad Biblí. Po mši 
sv., která začíná v kostele sv. Jakuba v Lesnici jako obvykle v 17 hodin, se přesu-
neme do zasedací místnosti OÚ Lesnice. Začneme tedy asi v 17.45. S sebou Bibli 
a otevřené srdce. 

 Setkání biřmovanců v příštím týdnu: skupinka pracujících se sejde ve středu 
v 19 hodin, skupinka studentů v pátek po mši sv. P. Jiří Putala 

 SILVESTR PRO MLÁDEŽ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU - 
trošku dříve než je obvyklé. Nemáš nic v plánu v sobotu večer 
26.listopadu 2005? Tak neváhej a přijeď do Chromče na SILVES-
TRA. Končí církevní rok, a to stojí za oslavu. Začátek v 19 hodin 
v kapli v Chromči (adorace)… a pak přesun do chromečské tělo-
cvičny, kde bude večerní program. S sebou: kamarády, hrnek, přezův-
ky, jablko, něco na zub pro sebe i pro ostatní, 25 Kč. Přespání – bude 
možné v tělocvičně. V tom případě spacák a karimatku s sebou.

Těší se na Tebe pořadatelé

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 30. října na misie - oprava: Mohelnice 15.803; Úsov 2.786; 
Studená Loučka 2.365 Kč. (v posledních farních informacích jiné údaje) 

 SBÍRKA NA CHARITU z 6. listopadu: Mohelnice 6.149; Úsov 1.732; Studená 
Loučka 1.305 Kč. „Pán Bůh zaplať“                 P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 6. listopadu: Štíty 2.200; Cotkytle 780; Horní Studénky 
8.000 Kč (hody). Všem dárcům ať Pán odplatí 

 Tuto 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



KATOLICKÝ DŮM 
 Čtvrtek 17. listopadu je v České republice dnem pracovního volna. 
Spolek Metoděj Zábřeh si Vás dovoluje pozvat od 14. hodin k přátelské-
mu posezení při akci nazvané TŘEBOŇSKÝ KAPR. Jak už název napo-
vídá, 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 zahra-
je skupina H&Z Band. Vstupné dobrovolné.
 LEV SALONU. Všechny, kteří se chtějí zdokonalit ve společenských tancích zveme na 
sobotu 19. listopadu do Katolického domu na další tanečně-sportovní podvečer pod vede-
ním manželů Kolčavových. Začátek v 18. hodin. Společenský oděv není podmínkou. Cena 
za 1 lekci je 300 korun za taneční pár. Občerstvení zajištěno.
 Všechny příznivce dechovky zveme na sobotu 26. listopadu na SETKÁNÍ DECHOVEK 
A JEJICH PŘÍZNIVCŮ. V Katolickém domě od 14. hodin postupně k poslechu, ale i k tanci 
zahrají Veselá kapela, Rohelanka, Dechová hudba města Zábřeha, Loštická Veselka a Jede-
láci. Vstupné 50 korun. Občerstvení zajištěno.

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

ERB PAPEŽE BENEDIKTA XVI.
Papežský erb napříště nebude mít tiáru, ale biskupskou mitru a pallium ar-
cibiskupů metropolitů pod erbem. Papežský znak napříště charakterizuje in-
fule, pallium a Petrovy klíče. Svatý otec, stejně jako jeho předchůdci, zacho-
val po volbě na Petrův stolec svůj dosavadní biskupský erb. V aktualizované 

podobě je štít rozdělen špicí do tří polí. Heraldicky vpravo (tj. pohledově vlevo) nahoře je 
korunovaná hlava Maura, která je od 14. století erbovním znakem diecéze Freising. Když ji 
arcibiskup Ratzinger přijímal do svého erbu, nenavazoval jen na tradici své diecéze. Ve své 
autobiografické knize „Můj život“ vysvětluje: „Pro mě je výrazem všeobecnosti církve, která
nezná žádné rasové a třídní rozdíly, protože všichni jsme jedním v Kristu, jak píše sv. Pavel 
v listu Galaťanům. Další heraldickou figurou papežského znaku je medvěd. I ten navazuje
na historickou tradici diecéze Freising. Podle legendy první biskup tohoto města, sv. Kor-
binián, putoval přes Alpy do Říma. Jeho mezka cestou roztrhal medvěd. Světec ho donutil, 
aby nesl jeho zavazadla až do Věčného města. V návaznosti na svatého Augustina viděl Jo-
seph Ratzinger v této figuře sebe sama, obtíženého biskupskými povinnostmi. Jak známo,
učení sv. Augustina se nový papež věnoval už ve své doktorské práci. Nepřekvapuje tedy, 
že v jeho erbu nacházíme ještě další narážku na tohoto církevního otce. Biskup z Hippo 
měl vidění dítěte přelévajícího mušlí vodu z moře do jamky v písku. Připomnělo mu to, že 
lidský rozum není s to v plnosti pojmout Boží tajemství. Zachytí vždy jen jejich nevelkou 
část. Mušle má také další symbolický význam. Je znamením poutníků, kteří z celé Evropy 
směřovali k hrobu sv. Jakuba do Santiaga de Compostela Erb Benedikta XVI. je červeno-
-zlatý. Pole s Maurem a medvědem jsou zlatá, obě tyto figury jsou „al naturale“, tj. hnědé;
Maurova koruna a límec, stejně jako břemeno na hřbetu medvěda jsou červené. Mušle je 
zlatá na červeném poli. Klíče ve tvaru Ondřejského kříže jsou jeden zlatý, druhý stříbrný. 
Mitra je stříbrná se zlatými pásky.
Součástí oficiálního papežského znaku není heslo. Benedikt XVI. si nicméně po vzoru
svých předchůdců ponechává své biskupské motto: „Cooperatores Veritatis“. (spolupra-
covníci pravdy)


