
29. 10. 2006 Ročník XIII. 
číslo 44

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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Jsou lidí, kteří jsou slepí 
vůči každému dobru 
ze kterého nemají osobní prospěch. 
Jsou lidé, kteří jsou slepí 
vůči každé pravdě, která 
je víc než to, nač si mohou sáhnout. 
Jsou lidé, kteří jsou slepí 
vůči prazákladu všech věcí, 
kterým je Bůh. 
Proto jsou velmi potřební lidé,  
které  víra učinila vidoucími 
a kteří jsou schopní vést druhé, 
nacházející se  v temnotě. 

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 126: Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
1: Jer 31,7-9     2: Žid 5,1-6     Ev: Mk 10,46-52 
Ordinárium: latinské  č. 509
příští neděli Olejníkovo č. 502 



 Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420 tak 
se jmenuje první díl publikační řady, jejímž autorem je profesor 
Miloslav Pojsl z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Pa-
lackého v Olomouci, která byla vytvořením soupisu pověřena. La-
tinské slovo sepulkrum značí náhrobník (desku položenou na hro-
bě) či náhrobek (desku postavenou). V úvodní části autor mimo 
jiné seznamuje s historií pohřbívání ve starověku a středověku. 
Druhá část pak představuje vlastní katalog dochovaných, nedo-
chovaných a sporných památek. Stojí za připomenutí, že na území 
děkanátu Zábřeh se nacházejí dva náhrobníky z druhé poloviny 
14. století, uvedené v publikaci. Náhrobník Jindřicha ze Zvole z ro-
ku 1361 je dnes umístěn v boční kapli kostela ve Zvoli. Náhrobník 
Anny z Kunštátu, která zemřela roku 1371, v kostele Všech svatých 
ve Vyšehorkách.  Mgr. František John              Náhrobník ve Zvoli

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Sobota 4. listopadu  Památka sv. Karla Boromejského 

DRUHÝ DUŠIČKOVÝ KONCERT V ZÁBŘEZE
V úterý 31. října o vigilii Slavnosti všech svatých pro nás připravil smí-
šený studentský sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži „Du-
šičkový koncert“. Začátek v 18 hod. ve farním kostele sv. Bartoloměje. 
Vstupné dobrovolné.              redakce

 SCHOLA PICCOLA od sv. Bartoloměje a hosté pořádají v sobotu 11. listo-
padu v kostele sv. Barbory v Zábřeze v 17 hod. koncert SKÁLA VĚKŮ. Vstup-
né dobrovolné.  Všichni jste srdečně zváni. 

FARNOST JEDLÍ SLAVÍ. Letos uplynulo již 220 let od 
postavení a požehnání farního kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí. Oslavy 
uzavřeme slavnostní inaugurací nově opravených varhan, v neděli 5. 
listopadu 2006, které ve 14.30 hod. požehná P. Pavol Kavec, člen mi-
sijní kongregace lazaristů. Slavnost bude pokračovat koncertem ka-
tedrálního varhaníka z Opavy, Petra Čecha a jeho hosta, který jej do-
provodí na trubku. Záštitu nad koncertem převzal Ing. Ivo Vykydal, 
předseda Sdružení pro pomoc mentálně postiženým České republi-
ky a generální sekretář Inclusion Europe. Poté jste zváni do kulturní-

ho domu, kde při malém pohoštění bude program pokračovat.           P. František Eliáš

Členka „živého růžence“, která se řadu let stará o farní kostel sv. Jana Křtitele,

paní Anna Juránková se 31. října dožívá 75 roků.
K tomuto životnímu jubileu jí přejeme pevné zdraví, přímluvy Panny Marie,

které tolik potřebuje jak pro sebe, tak i pro celou rodinu.
Boží požehnání ať ji stále doprovází. 

 Přejí jedelští farníci, členové živého růžence a rodiny Juránkova a Šínova. 



SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A PAMÁTKA VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
 DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI V NEDĚLI 29. října:
Zábřeh – hřbitov v 16 hod, Svébohov – hřbitov ve 14 hod, Jedlí – z kos-
tela v 15 hod.
 Na zábřežském hřbitově budou pobožnosti po celý týden a to v ča-
sech: 1. – 3. listopadu v 16 hod. v sobotu 4. a v neděli 5. listopadu ve 
14.45 hod. 
 Slavnost všech svatých v Zábřeze ve středu 1. listopadu, mše svaté v 9.40 
a v 17.30 hod. o Památce všech věrných zemřelých 2. listopaduv 9.40 a 18 hod.

 KATOLICKÝ DŮM 
 SPRÁVNĚ VEDENÁ KRONIKA. Dobré vedení kroniky, ať už 
rodinné, spolkové, farní, či jiné v sobě skrývá nemalá úskalí. S po-
znatky a zkušenostmi o správném vedení kroniky se s vámi rozdě-

lí pracovnice Státního okresního archivu Šumperk.PhDr. Hana Jarmarová se svou 
kolegyní Janou Veberovou. Svou přednášku doplní praktickými ukázkami z kronik 
okresu Šumperk. Přijďte všichni, kdo se nechcete učit pouze ze svých chyb, v úterý 
31. října v 16 hod. do Katolického domu v Zábřeze.  P. František Eliáš a Josef Klimek

 Příští ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM se zábřežskou dvo-
jicí Vašek a Petr plánujeme na úterý 7. listopadu. Začátek tradičně ve 14. hodin. 
Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.

 MRTVÝ PŘIŠEL NA NÁVŠTĚVU je název divadelního předsta-
vení, na které vás zve Divadélko na okraji v pátek 10. listopadu v 19 
hod. do Katolického domu v Zábřeze. V detektivní hře pod režijním 
vedením Josefa Michalčíka uvidíte: Magdu Schwarzovou, Stanislava 
Badala, Leoše Krátkého, Janu Kubíčkovou, Mariku Michalčíkovou, Hanu Lexma-
novou a Jana Stejskala.        Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

 Místní skupina Moravsko-slezské křesťanské akade-
mie pořádá přednášku plk.v.v. Ing. Františka Valdštýna 
na téma Počátky Přemyslovských Čech - doba Svatovác-
lavská. Přednáška se uskuteční symbolicky v předvečer 
svátku sv. Anežky Přemyslovny a jako připomínka výročí 
posvěcení kapličky zasvěcené právě této světici. Rovněž 
místo konání je symbolické – v obci, která ve svém ná-
zvu nese jméno zakladatele české státnosti a největšího 
z Přemyslovců. Zveme Vás tedy na neděli 12. listopadu do 
Kulturního domu ve Václavově. Začátek ve 14.30, vstupné 
dobrovolné. V případě většího zájmu je možné ze Zábře-
ha vypravit mimořádný autobus.

 Setkání katechetů nebude 2. ale až ve čtvrtek 9. listopadu.         P. Pavel Kaška
 První pátek v měsíci, svátost smíření v Zábřeze od 15.30 hod.  P. František Eliáš



SBÍRKA NA MISIE Z NEDĚLE 22. ŘÍJNA: 
Zábřeh 35.920; Rovensko 3.420; Ráječek 2.500; Hněvkov 500; Jedlí 4.750; Drozdov 
570; Klášterec 4.670; Vyšehoří 1.070; Svébohov 5.650; Hynčina 280; Kč. 
Dary Zábřeh: na opravy 3.000; papežské misijní dílo 7.000; na Haiti 11.500 Kč.
Dary Klášterec: na Haiti 1.500 Kč. Dary kaple Drozdov: na Haiti 5.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.               P. František Eliáš

OHLÉDNUTÍ A ZAMYŠLENÍ 
Misijní neděle v Zábřeze měla tentokrát velmi silný náboj, o který se přičinil misio-
nář z Haity oblát P. Roman Musil. Jeho dopolední série mší sv. a odpolední vystou-
pení v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze povzbudilo všechny, kteří touží evangelium 
nejen číst, ale i žít. Ten, kdo evangelium vykládá a dosvědčuje svým životem je blízko 
Božího království. Vyjádření otce Františka –„Všichni jsme na jedné lodi“, korespon-
duje s předchozími dny, když jsme mohli zažít XIV. Zvěřinovy dny, které žily aktuel-
ním tématem „Evropa mezi fundamentalismem a sekularismem.“ Přednášející P. Ma-
rek Pieńkowski,OP z Krakowa v závěru nastínil tyto otázky:
1.  Jaké vnímáme hrozby, ohrožení v dnešním světě?
2.  Co můžeme dělat, abychom těmto hrozbám mohli čelit?
3.  Co už děláme v našem společenství, co se snažíme dělat, aby naše zkušenost byla 

lepší?
Česká křesťanská akademie tak plně prezentovala pozváním přednášejících teologů 
jak z východu, tak západu, že křesťanství je náboženstvím dialogu a spolupráce. 

 Ing. Mgr. František Srovnal 

 V neděli 5. listopadu se koná „Druhá svatohubertská pouť v údolí 
Desné“. Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně začne 
mysliveckým HALALI v 8.45 hod., v 9 hod. bude slavnostní mše sva-
tá s hudebním doprovodem „Hubertovy mše“ v provedení chrámové-
ho sboru Rapotín. Slavnost bude pokračovat ve Vikýřovicích ukázkami 
mysliveckých dovedností , troubením a výstavami. Zvou pořadatelé

 DEN SVATÉHO HUBERTA V ZÁBŘEZE V SOBOTU 18. LISTOPADU 2006.
V sobotu 18. listopadu mohou slavit všichni, kteří mají v úctě svatého Huberta „dny 
myslivosti“ v Zábřeze. Program bude bohatý a den začne troubením na náměstí v 8.30 

hod. s průvodem myslivců do chrámu sv. Bartoloměje, kde 
v 9.00 hod. začne slavnostní mše svatá, doprovázená tru-
bači na lesní rohy.

Po bohoslužbě bude následovat bohatý program zakonče-
ný „mysliveckou veselicí“.

Výtěžek z této celodenní akce bude použit na projekty zalesňo-
vání zdevastované krajiny a získávání pitné vody v nejchudší 
části světa západní polokoule – HAITI. 

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.



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka na misie z 22.10.: Hoštejn 2.750; Kosov 560; Lubník 1.290; Tatenice 2.350 Kč.
 „Pán Bůh zaplať“.                P. Jaroslav Přibyl

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI: 
Hoštejn úterý 31. října  17.30 hod. mše svatá ze slavnosti Všech svatých 
Tatenice středa 1. listopadu 16.30 hod. mše svatá
Lubník středa 1. listopadu  17.30 hod. po mši svaté pobožnost na hřbitově Lubník středa 1. listopadu  17.30 hod. po mši svaté pobožnost na hřbitově Lubník
Tatenice čtvrtek 2. listopadu 16.30 hod. po mši svaté pobožnost na hřbitově
Hoštejn čtvrtek 2. listopadu 18.00 hod. po mši svaté pobožnost na hřbitově 
Kosov  neděle 5. listopadu 14.30 hod. pobožnost na hřbitověKosov  neděle 5. listopadu 14.30 hod. pobožnost na hřbitověKosov

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírka na misie z neděle 22. října: Štíty 5.070; Horní Studénky 4.000; Zborov 1.070 
Cotkytle 2.890Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

CRHOV– Zveme na hodovou mši svatou na tuto neděli 29. října v 15.00 hod.

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ: 
Štíty ve středu 1. listopadu po mši svaté, asi v 17.45 hod. 
Horní Studénky ve čtvrtek mše svatá v 17.00 hod. a po ní pobožnost. Horní Studénky ve čtvrtek mše svatá v 17.00 hod. a po ní pobožnost. Horní Studénky
Cotkytle ve středu 1. listopadu mše svatá v 16.00 hod. a po mši svaté pobožnost.

HORNÍ STUDÉNKY
 Zveme na hody, které budou v neděli 5. listopadu v 10.30 hod. 
 Adorační den, den vzájemných modliteb farnosti Horní Studénky a bohoslovců 
kněžského semináře, bude v pondělí 6. listopadu. Začátek v 11.00, společné zakonče-
ní 17.30 – 18.00 hod. 

 KONČÍ LETNÍ ČAS. V období zimního času se mění začátky bohoslužeb: 
Cotkytle v pondělí v 16 hod., Strážná v pondělí v 17 hod., Horní Studénky ve čtvrtek 
v 17 hod., Zborov v sobotu v 17 hod.                        Stanislav Suchánek

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka na misie z neděle 22. října: 12.550 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.        
P. František Janhuba

 NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ ve Zvolské farnosti se koná pravidel-
ně v 10.15 hod.
 POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ
Ve Zvoli v sobotu 28. a v neděli 29. října ve 14 hodin ve farním 
kostele, po skončení pobožnosti přejdeme na místní hřbitov. 
V Jestřebí v sobotu 28. října v 15.30 hod. v kapli. V Jestřebí v sobotu 28. října v 15.30 hod. v kapli. V Jestřebí
V „dušičkové“ dny (středa, čtvrtek a pátek) budou ve Zvoli mše V „dušičkové“ dny (středa, čtvrtek a pátek) budou ve Zvoli mše V „dušičkové“ dny
svaté v 16.40 hod. 



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

KE SPOLEČNÉ MODLITBĚ ZA DUŠE V OČISTCI
VÁS ZVU PŘI POBOŽNOSTECH NA HŘBITOVĚ

Středa 1.listopadu: Lesnice 15, Chromeč 16.30, Postřelmov 18, Dlouhomilov 17 hod.,
Čtvrtek 2. listopadu: Leština 15, Sudkov 16.30, Postřelmov 18, Dlouhomilov 17 hod.
Neděle 5. listopadu: Postřelmov - z kostela 14.30, Lesnice 15.30, Dlouhomilov 16 hod.
 Na první pátek 3. listopadu bude v Postřelmově od 15 hod. adorace a příležitost ke sv. 
zpovědi, v 17 hod. mše svatá.
 Na první sobotu 4. listopadu bude v Postřelmově od 8.00 „mariánská pobožnost – ve-
čeřadlo“ a mše svaté ke cti Panny Marie.

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY NA MISIE: Mohelnice 19.242; Úsov 2.591; Studená Loučka 1.810 Kč. 
  „Pán Bůh zaplať“    P. Petr Šimara

   
  „Pán Bůh zaplať“    

   
  „Pán Bůh zaplať“    

   
UPOZORNĚNÍ - SVĚTOVÝ DEN MISIÍ. Možná si někteří z Vás 
pamatují na Zábřežské hody – svátek patrona města sv. Bartolo-
měje, kdy se v hodovém odpoledni setkali dva velikáni zahranič-
ních katolických misií. Na podiu Katolického domu si podali ruce 
oblát Panny Marie P. Zdeněk Čížkovský – misionář kmene Zulu 
v Jižní Africe, později ředitel Papežského Misijního díla v České 
republice a jezuita P. Prof. Ludvík Armbruster – misionář Tokia 
v Japonsku, nynější děkan Katolické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, nositel nejvyššího rakouského státního vyzname-
nání. Zesnulého Otce Čížkovského jsme již v televizi viděli, pro-
fesora Armbrustera uvidíme v České televizi na programu ČT1 
v neděli, 29. října 2006 v oblíbeném pořadu nedělního odpoledne 

„Cesty víry“! Nenechte si tuto příležitost ujít!             Ing. Mgr. František Srovnal

M ateřské a rodinné centrum Zábřeh pořádá VEČER SVĚTLUŠEK
 Sraz u bývalých kasáren v pátek 3. listopadu 2006 v 17 hodin, příspěvek na akci činí 
20 Kč.
Všechny děti, rodiče a přátele zveme na tradiční, letos v pořadí již 8. ročník lampiónového prů-
vodu, který se bude konat v parku u bývalých kasáren a povede přes hráz směrem k Bille. Pro 
děti je připravena společná soutěž a samozřejmě odměna pro všechny šikuly. Přijďte s dětmi 
prožít příjemné chvíle, které pak mohou mít dozvuky doma u teplého čaje a společného vyprá-
vění v rodinném kruhu. Nezapomeňte lampiónky !

Krásný podzim všem přeje Alena Enterová

Ohlášky
Svátost manželství přijmou v sobotu 11. listopadu 2006 

v kapli Narození Panny Marie v Rovensku 
Jana BEZDĚKOVÁ a Jiří JANÍČEK ze Zábřeha

P. Prof. 
Ludvík Armbruster


