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31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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„Miluj mě...“
Když budeš čekat na to, 
až budeš andělem, 
aby ses mohl povznést k lásce, 
nikdy mne nebudeš milovat. 
Miluj mě prostě takový, jaký jsi. 
Chci lásku tvého ubohého srdce. 
Když budeš čekat na to, 
až budeš dokonalý, 
nikdy mne nebudeš milovat.“ 

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 18 Miluji tě, Hospodine, má sílo! 
1: Dt 6,2-6              2 : Žid 7,23-28        Ev: Mk 12,28b-34 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příští neděli Břízovo č. 503 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 9. listopadu  Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Pátek  10. listopadu Památka sv. Lva Velikého, papeže
Sobota 11. listopadu Památka sv. Martina Tourského, biskupa

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE

 10. listopadu roku 1754 byla v kostele sv. Bartoloměje poprvé sla-
vena mše svatá, při které byl kostel posvěcen. Tedy tento den slavíme 
posvěcení, čili jak se taky někde říká posvícení. 
 Na místech dnešního farního kostela stál od nepaměti farní kos-
tel. Povstal ve XIII. století současně s městem Zábřehem. Byl mnohem 
menší, jeho podoba se dochovala pouze schématicky na zábřežských 
vedutách. Zubem času a válečnými poměry za 30leté války byl hodně 
poškozen. 
Roku 1670 byl založen fond na stavbu nového farního kostela.
Roku 1740 bylo rozhodnuto začít se stavbou, ale zabránila tomu pruská válka.
Roku 1751 přichází vrchnostenské svolení ke stavbě od patrona Josefa Václava Liechten-
steina. Plán vypracoval knížecí architekt Martinelli. Stavbu provedl v letech 1751 – 1754 
stavitel Kraus z Krnova. Rozpočet obnášel 16.000 zlatých, byl však zvýšen na 22.000 zla-
tých. 
Roku 1754 dne 10. 11. zábřežští poprvé slavili v novém, ještě nedokončeném farním kos-
tele mši svatou.
Roku 1764 byla pořízena první dlažba. Na ní je od roku 1934 položena dlažba z umělého 
kamene. Roku 1770-73 byl postaven hlavní oltář, dva boční oltáře a kazatelna s křtitelnicí. 
Obrazy na hlavním oltáři a na bočním oltáři u kazatelny maloval Tadeáš Super z Moravské 
Třebové a obraz na druhé strana u křtitelnice namaloval Kašpar Sambach z Vídně. Řezby 
prováděl Florián Tomášek z Jedlí. 
Roku 1772 byl postaven kůr a pořízeny varhany. Za otce Stanislava Sedláka byla provede-
na roku 1954 přestavba kůru pro nové varhany. V roce 1955 byly postaveny nové varhany 
o 47 rejstřících. 
V minulém týdnu byly varhany kompletně prohlédnuty Mgr. Jiřím Krátkým, pedagogem var-
hanářské školy v Krnově a varhanářem Petrem Strakošem. Výsledkem (výstupem) prohlídky je 
seznam závad, které během podzimu 2006 a příštího roku 2007 budeme postupně odstraňovat. 
Tedy varhany projdou generální údržbou: celkové čistění stroje - včetně umytí píšťal, oprava 
hracího stolu, ošetření dřevěných prvků proti škůdcům dřeva, vyintonování neznějících a ne-
funkčních píšťal atd. S údržbou začneme již příští týden. Náklady se sníží, pokud najdeme dost 
ochotných rukou ku pomoci při čištění. 

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. listo-
padu 2006, které ve 14.30 hod. požehná P. Pavol Kavec, člen misijní kongregace lazaristů. 
Slavnost bude pokračovat koncertem katedrálního varhaníka z Opavy, Petra Čecha a jeho 
padu 2006, které ve 14.30 hod. požehná P. Pavol Kavec, člen misijní kongregace lazaristů. 
Slavnost bude pokračovat koncertem katedrálního varhaníka z Opavy, Petra Čecha a jeho 
padu 2006, které ve 14.30 hod. požehná P. Pavol Kavec, člen misijní kongregace lazaristů. 

hosta, který jej doprovodí na trubku. 
 Záštitu nad koncertem převzal Ing. Ivo Vykydal, předseda Sdružení pro pomoc men-
tálně postiženým České republiky, generální sekretář Inclusion Europe. Poté jste zváni do 
 Záštitu nad koncertem převzal Ing. Ivo Vykydal, předseda Sdružení pro pomoc men-
tálně postiženým České republiky, generální sekretář Inclusion Europe. Poté jste zváni do 
 Záštitu nad koncertem převzal Ing. Ivo Vykydal, předseda Sdružení pro pomoc men-

kulturního domu, kde při malém pohoštění bude program pokračovat.  



 SETKÁNÍ VYUČUJÍCÍCH NÁBOŽENSTSVÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU za-
čne ve čtvrtek 9. listopadu v 19 hodin ve farním kostele sv. Bartoloměje. Zábřežské 
prosíme, aby s sebou vzali aktuální seznamy žáků. Účast všech vyučujících nábožen-
ství v děkanátu Zábřeh je nutná.       P. František Eliáš, děkan a P. Pavel Kaška, kaplan

KATOLICKÝ DŮM 
 Nejenom seniory zveme na úterý 7. listopadu na ZÁBAVNÉ OD-
POLEDNE S HUDBOU A TANCEM, při kterém oblíbené melodie za-
hraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek tradičně ve 14. hodin. 
Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.

 MRTVÝ PŘIŠEL NA NÁVŠTĚVU je název divadelního před-
stavení, 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 Mi-
chalčíkovou, Hanu Lexmanovou a Jana Stejskala. Text sleduje Ka-

rel Nepožitek.                              Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

 Místní skupina Moravsko-slezské křesťanské akademie pořádá 
přednášku plk.v.v. Ing. Františka Valdštýna na téma Počátky Pře-
myslovských Čech - doba Svatováclavská. Přednáška se uskuteč-
ní 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 názvu 
nese jméno zakladatele české státnosti a největšího z Přemyslovců. 
Zveme Vás tedy na neděli 12. listopadu do Kulturního domu ve Václavově. Začátek 
v 15 hod., vstupné dobrovolné. Odjezd linkového autobusu ve 13.24 hod. z Valové, 
zpět v 16.57 hod. z Václavova.        Josef Klimek

 JAKOU KAMERU KOUPIT? Jaké jsou nejčastější 
chyby a jak se jich vyvarovat? Jak záznam vhodně dopl-
nit o hudbu, či titulky? Odpovědi na tyto a mnohé další 
otázky dostanete při setkáních s názvem Jak vzít do ruky 
kameru, které připravuje Místní skupina Moravsko-slez-
ské křesťanské akademie a Spolek Metoděj Zábřeh. 
O své bohaté zkušenosti z dlouholeté praxe s kamerou 

v ruce se s námi podělí Jan Šmíd. Protože tato problematika je nesmírně široká, bude 
povídání na toto téma rozděleno do dvou částí, které na sebe budou navazovat. 
První setkání proběhne v úterý 14. listopadu a druhé hned o týden později, tj. v úte-
rý 21. listopadu. Začátek vždy v 17. hodin. Povídání bude doplněno i praktickými 
ukázkami a uskuteční se ve farní knihovně v Zábřeze. Protože prostor je kapacitně 
omezen, nahlaste svoji účast u pana Josefa Klimka na telefonu 583 412 108, mobil 
731 465 717, e-mail spolek.metodej@tiscali.cz. V případě většího zájmu bychom akci 
přesunuli do větších prostor.



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.

SBÍRKA Z NEDĚLE 29. října: Zábřeh 10.680; Postřelmůvek 890; Jedlí 2.150; Kláš-
terec 1.210; Svébohov 1.500 Kč. 
Dary Zábřeh: na Haiti 2.600 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.             P. František Eliáš

Na chrám sv. Barbory bylo v říjnu vybráno 2.500 Kč. Celková částka od počátku 
činí 227.235 Kč. Pán Bůh zaplať.                                 Jitka Karešová a Marie Hrubá

SBÍRKA TUTO NEDĚLI 5. LISTOPADU JE URČENA
NA ARCIDICÉZNÍ CHARITU

Drazí bratři a sestry.
Jako křesťané se snažíme nejen prohlubovat svou lásku ke Kristu, ale také 
k lidem, zvláště k chudým, slabým a trpícím. Svatý otec Benedikt XVI. ve 
své encyklice „Bůh je Láska“ napsal: „Církev nesmí opomíjet službu lás-
ky, stejně jako nesmí opomíjet vysluhování svátostí a službu slova“ (čl.22). 

A dále: „Lásky – caritas - bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti. 
Vždy bude existovat utrpení, které volá po útěše a pomoci. Vždy bude existovat osa-
mělost. Vždy se budou vyskytovat také situace materiálního nedostatku, v nichž je ne-
zbytná pomoc jako výraz konkrétní lásky k bližnímu... Uvedená láska neposkytuje li-
dem pouze materiální pomoc, ale také občerstvení pro duši a péči o ni, což bývá často 
potřebnější nežli materiální podpora“ (č. 28 odst. B).
 Charita, jako největší laická aktivita církve, zaměstnává dnes jen v naší arcidiecézi 
víc jak tisíc pracovníků, využívá ochoty stovek dobrovolných spolupracovníků a slouží 
tisícům potřebných. Tuto neděli bude „dušičková sbírka“ na Arcidiecézní charitu Olo-
mouc, která pomáhá Farním a Oblastním charitám v naší arcidiecézi po stránce kont-
rolní, organizační, koordinační a mnoha dalšími způsoby. Upřímně děkuji vám všem, 
kteří štědře podporujete charitní aktivity, a tak pomáháte charitnímu dílu. Kéž Pán 
Vaši štědrost bohatě odmění!       

+ Jan Graubner arcibiskup olomoucký a metropolita moravský 

 Tuto neděli doprovodí  liturgii večerní mše svaté Rytmická schola od sv. Barto-
loměje.                                Radomír Friedl

 SCHOLA PICCOLA od sv. Bartoloměje a hosté pořádají v sobotu 11. 
listopadu v kostele sv. Barbory v Zábřeze v 17 hod. benefiční koncert SKÁ-
LA VĚKŮ. Vstupné dobrovolné. 
                               Všichni jste srdečně zváni.                                

Ohlášky
Svátost manželství přijmou v sobotu 11. listopadu 2006 

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



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka z neděle  29. října: Hoštejn 8.550; Kosov 600; Lubník 550; Tatenice 1.160  Kč.
  „Pán Bůh zaplať“.              P. Jaroslav Přibyl

 V pátek 10. listopadu v 18.45 hod. zvu všechny, kteří se scházeli na přípravu 
k biřmování na faru v Tatenici.                                                     P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírka  z neděle 29. října: Štíty  1.890; Horní Studénky 1.100; Cot-
kytle 1.200 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.     P. Stanislav Suchánek

HORNÍ STUDÉNKY 
 Zveme na hody, které budou tuto v neděli  5. listopadu. Mše sv.  
v 10.30 hod. 

 Adorační den, den vzájemných modliteb farnosti Horní Stu-
dénky a bohoslovců kněžského semináře bude v pondělí 6. listopadu. Začátek 
v 11.00 hod., společné zakončení 17.30 – 18.00 hod.               P. Stanislav Suchánek

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 29. října: 3.080 Kč. Dárcům ať Pán odplatí  svým požeh-
náním.         P. František Janhuba

Pamatujte na naše zemřelé po celý listopad a zvláště od 1. do 8. listopa-
du. Naši zemřelí budou našimi přáteli pro naši věčnost.
         P. František Janhuba

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 SBÍRKA NA MISIE Z NEDĚLE 22. října: Postřelmov: 
16850,- (a dar 8000,-) Chromeč: 3196,- Sudkov: 2360,- Lesni-
ce: 3345,- (a dar 1000,-) Dlouhomilov: 1252,- 

 Sbírka na kostel při hodové bohoslužbě v Chromči byla 
4170,-    Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 Farníci z Kolšova oslaví své hody mší svatou v neděli 12. lis-
topadu v kapli v Kolšově.

P. Vladimír Jahn

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 29. října: Mohelnice 5.902; Úsov  580; Studená Loučka 360 Kč. 
  „Pán Bůh zaplať“                   P. Petr Šimara



L I S T O P A D   v   K a t o l i c k é m   d o m ě   v   Z á b ř e h u
6. 11. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00Kondiční cvičení pro seniorky 17.00Kondiční
7. 11. Klub maminek 9.00
7. 11. Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Taneční melodie nejenom 
 pro seniory hraje Vašek a Petr. Vstupné 30 Kč. 14.00
8. 11. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
9. 11. Dětský klub Barvínek 9.30
10. 11. Mrtvý přišel na návštěvu. Premiéra krimikomedie v podání 
 herců Divadélka na okraji. Vstupné 40 Kč.  19.00
12. 11. Čas pro tebe. Pravidelné setkání pořádané Apoštolskou církví, tentokrát s 

podtitulem Život s trumpetou. Hostem setkání je americký 
 trumpetista Scott Brookins. 15.00
13. 11. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
14. 11. Klub maminek 9.00
15. 11. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
16. 11. Dětský klub Barvínek 9.30
18. 11. Svatohubertské slavnosti. Benefiční akce Řádu sv. Huberta se 
 sídlem v Kuksu. Bližší informace na plakátech 11.00
20. 11. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
21. 11. Klub maminek. Malování na sklo (svícínky) – materiál zajištěn. 9.00
22. 11. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
23. 11. Dětský klub Barvínek 9.30
26. 11. Setkání dechovek a jejich příznivců. Účinkují Veselá kapela, Jedeláci, 
 Veselka a slovácká dechová hudba Buchlovjané. 14.00
27. 11. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
28. 11. Klub maminek - příprava vánočních dekorací, recepty vánočního 
 cukroví (zaručené od maminky) 9.00
29. 11. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
30. 11. Dětský klub Barvínek 9.30

Na prosinec připravujeme
5. 12. SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM – tradiční Mikulášská nadílka na Masarykově 

náměstí
8. 12. ČESKÁ CÍRKEV V MULTIMEDIÁLNÍ SPOLEČNOSTI DNES A ZÍTRA 

– přednáška Petra Koláře SJ
9. 12. MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA – taneční zábava se skupinou ATOM
13. 12. MADALEN – tradiční vánoční vystoupení známé hudební formace
14. 12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKA – určeno nejen pro Mateřské školy
27. 12. KOŠT VÍNA – ochutnávka mladých vín spojená s posezením u cimbálu
31. 12. SILVESTROVSKÁ VESELICE – bujará silvestrovská noc se skupinou 
 F-BAND

Více informací najdete na www.katak.cz



DEN SVATÉHO HUBERTA
V ZÁBŘEZE V SOBOTU 18. LISTOPADU 2006

V sobotu 18. listopadu mohou 
slavit všichni, kteří mají v úctě 
svatého Huberta „dny mysli-
vosti“ v Zábřeze. 
Program bude bohatý a den 
začne troubením na náměstí 
v 8.30 hod. s průvodem mysliv-

ců do chrámu sv. Bartoloměje, kde v 9.00 hod. 
budeme slavit mši svatou, kterou doprovodí tru-
bači na lesní rohy.
V Katolickém domě v Zábřeze pak bude slav-
nost pokračovat od 11 hod. ochutnávkou vín čes-
ké provenience. Odpolední program začne ve 13 
hod. Během odpoledne se můžete těšit na imi-
tátora hlasů zvěře, na svatohubertské troubení 
a od 16 hod. začne souboj dechovek o svatomar-
tinskou husu. Odpoledne zakončí „myslivecká 
veselice“ se zvěřinovou tombolou.
 Srdečně zvou pořadatelé: Řád sv. Huberta 
v Kuksu, Hospitální nadace F.A. Šporka, Děka-
nát Zábřeh, Město Zábřeh a Agentura rozvojové 
a humanitární pomoci Olomouckého kraje. 

Výtěžek z této celodenní akce bude použit na projek-
ty zalesňování zdevastované krajiny a získávání pit-
né vody v nejchudší části světa západní polokoule – 
HAITI. 

Při příležitosti svatohubertských slavností bude 
od 11. listopadu probíhat v katolickém domě 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ známého fotografa 
Antonína Říhy. 

 Tuto neděli 5. listopadu se koná „Druhá svatohubertská pouť v údolí Desné“. 
Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně začne mysliveckým HA-
LALI v 8.45 hod., v 9 hod. bude slavnostní mše svatá s hudebním doprovodem 
„Hubertovy mše“ v provedení chrámového sboru Rapotín. Slavnost bude pokra-
čovat ve Vikýřovicích ukázkami mysliveckých dovedností, troubením a výstava-
mi.                 Zvou pořadatelé



OHLÉDNUTÍ A ZAMYŠLENÍ 

Ještě jednou ze „Dnů Josefa Zvěřiny“ v Praze. Přednášející P. Marek Pieńkowski,OP nám 
předal MALÝ EVROPSKÝ KATECHISMUS ( 2000) od Stefana Wilkanowicze, který Vám 
předkládám k zamyšlení:
*  V čem spočívá budoucnost Evropy? - Především v kvalitě samotných Evropanů.
*  Jaké Evropany potřebuje Evropa? - Aktivní a tvůrčí, kteří mají smysl pro společné dob-

ro, lidi solidární, odpovědné, schopné empatie a spolupráce. 
*  A jací tedy jsou? – Na Východě poznamenáni sovětským neomanicheismem (černo-bí-

lý obraz světa, hledání nepřítele), na Západě kultem peněz a zábavy. 
*  Co nám hrozí, budou-li formováni jinak, než Evropa potřebuje? – Vážná krize, morální 

a politický regres, marginalizace Evropy. 
*  Kdo je může dobře formovat? – Všichni, kteří chápou základní potřeby Evropy. 
*  Jaké křesťany Evropa potřebuje? – Hluboce oddané Kristu, tedy ekumenické. 
*  Jaké vyznavače judaismu potřebuje Evropa? – Kteří kladou důraz na universalismus 

Bible. 
*  Jaké vyznavače islámu potřebuje Evropa? – Takové, kteří kladou důraz na jeho duchov-

ní podstatu, navazující na jeho mystické směry. 
*  Jaké buddhisty potřebuje Evropa? – Takové, kteří soucit chápou aktivně. 
*  Jaké nábožensky indiferentí lidi potřebuje Evropa? – Takové, kteří uznávají důstojnost 

člověka a kteří věří v hodnotu nezištné péče o něj. 
*  Co chybí evropské kultuře? – Kompetence a solidarita. 
*  Na jaké tradice bychom měli navazovat? – Na západní aktivitu a racionalitu, na východ-

ní kontemplaci a mystiku. 
*  Co je naším nejnaléhavějším a nejtěžším úkolem? – Naučit se spolupracovat.

 Ing. Mgr. František Srovnal 
P.S. Každou neděli na ČT 2 od 18:45 hod. běží televizní seriál P. Tomáše Halíka a M. 
Kratochvíla o pěti velkých světových náboženstvích

 Úvodní přednáška zimního semestru České křesťanské 
akademie – místní skupiny Zábřeh s následnou diskuzí byla 
poutavým exkursem do životních příběhů křesťanů, kteří se 
nasadili v těžkých podmínkách totality pro šíření Božího krá-
lovství a nehleděli na údery ze všech stran, riskovali své živo-
ty a podstoupili věznění a nejrůznější útrapy. Jsou to hrdino-
vé a mučedníci nové doby, kteří žijí mezi námi a svědčí svým 
nasazením. Ing. Jan Kofroň se nezaměřil na minulost, ale po-
ukázal především na budoucnost církevní obce. Mimořádné 
podmínky ohrožení církve (s nejistou a mlhavou perspekti-
vou) přinesly též jisté pozitivní plody, z nichž se lze poučit 
pro dnešek: pocit zodpovědnosti jednotlivců za církev a z to-
ho plynoucí aktivity (malé skupinky zaměřené na život z modlitby, liturgie, studium, 
sdílení duchovních i materiálních statků), nutnost jít ke kořenům, k věcem podstat-
ným pro život z víry. Přínos minulosti pro dnešek, to je to dobré, co jsme zažili v ko-
munismu – spolehlivost, obětavost, jednota ducha – to jsou úroky z pokladů víry, kte-
rý nám svěřil Pán do úschovy.                        Ing. Mgr. František Srovnal


