
12. 11. 2006 Ročník XIII. 
číslo 46

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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Dávat z přebytku, 
není nic zvláštního. 
Dávat však to, 
co je potřebné k živobytí, 
může jen ten, 
který se zcela odevzdal 
do Božích rukou.

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 146 Duše má, chval Hospodina!
1: 1 Král 17,10-16   2: Žid 9,24-28          Ev: Mk 12,38-44 

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



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 13. listopadu  Památka sv. Anežky České
Pátek  17. listopadu Památka sv. Alžběty Uherské

TUTO NEDĚLI 12.listopadu Vás zveme v 15 hod. ke kap-
ličce sv. Anežky na křižovatce ve VÁCLAVOVĚ, která 
byla před třemi lety postavena a zasvěcena sv. Anežce 
České. Po skončení pobožnosti bude program pokračovat 
v kulturním domě. 
Místní skupina Moravsko-slezské křesťanské akademie 
pořádá přednášku plk.v.v. Ing. Františka Valdštýna na 
téma Počátky Přemyslovských Čech - doba Svatováclav-
ská. Občerstvení zajištěno. 
Odjezd linkového autobusu ve 13.24 hod. z Valové, zpět 
v 16.57 hod. z Václavova.                Srdečně zvou pořadatelé

 MALETÍN. Mše svaté ve farním kostele sv. Mikuláše v Maletíně budou tuto ne-
děli 12. listopadu a příští neděli 19. listopadu v 15 hod.            P. František Eliáš

 Vernisáž VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ známého fotografa Jeseníků, Antonína Říhy, Vernisáž VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ známého fotografa Jeseníků, Antonína Říhy, Vernisáž VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
proběhne v rámci svatohubertských slavností v pondělí 13. listopadu v 18 hod. v Ka-
tolickém domě.                                     Josef Klimek

 Setkání kněží zábřežského děkanátu bude ve středu 15. listopadu na faře v Zá-
březe. Ke společnému slavení mše svaté se sejdeme v 9.40 hod.         P. František Eliáš

 V pátek 17. listopadu mše svatá v Zábřeze výjimečně pouze v 8.30 hod. (jako 
v neděli)                              P. František Eliáš

 DEN SVATÉHO HUBERTA V ZÁBŘEZE.V sobotu 18. listopa-
du mohou slavit všichni, kteří mají v úctě svatého Huberta „dny mys-
livosti“ 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. budeme slavit mši svatou, kterou doprovodí trubači 
na lesní rohy. V Katolickém domě v Zábřeze pak bude slavnost po-
kračovat od 11 hod. ochutnávkou vín Během odpoledne se můžete těšit na imitátora 
hlasů zvěře, na svatohubertské troubení a od 16 hod. začne souboj dechovek o sva-
tomartinskou husu. Odpoledne zakončí „myslivecká veselice“ se zvěřinovou tom-
bolou. Srdečně zvou pořadatelé: Řád sv. Huberta v Kuksu, Hospitální nadace F.A. 
Šporka, Děkanát Zábřeh, Město Zábřeh a Agentura rozvojové a humanitární pomo-
ci Olomouckého kraje. 
Výtěžek z této celodenní akce bude použit na projekty zalesňování zdevastované kraji-
ny a získávání pitné vody v nejchudší části světa západní polokoule – HAITI. 

 INFORMACE PRO MINISTRANTY. V sobotu 18. listopadu nebude ministrantská 
schůzka (z důvodu dopoledního programu oslav sv. Huberta).        Marek Hackenberger



Projekt Arcidiecézní charity Olomouc je nadějí pro děti na Haiti
Misionář P. Roman Musil z kongregace oblátů Neposkvrněného početí 
Panny Marie, který působí na Haiti ve farnosti Baie de Henne, navštívil 
také Olomouc, kde se setkal se zástupci Arcidiecézní charity Olomouc. 
Ta už téměř dva roky zabezpečuje projekt Dejte dětem naději - Adop-
ce na dálkuâ-Haiti.
Projekt započal v roce 2005, v současné době registruje 143 „adopto-
vaných dětí“ z Haiti, na které přispívá 156 „adoptivních rodičů“ z celé 
České republiky. Cílem projektu je zajistit dětem takové vzdělání, aby 
byly schopny v dospělosti samostatně pracovat a živit sebe i svou rodinu bez závislosti na 
rozvojové pomoci. 
 Jak řekl P. Roman, díky darům českých občanů už v Baie de Henne dokončili 1. část 
školy, děti se už učí pod střechou. Do dnešního dne bylo pro Haiti vybráno celkem 1 098 
186 Kč, z nichž 11 445 dolarů bylo posláno na Haiti jako jednorázová pomoc. Dalších 1 056 
492 korun činí částka, kterou věnovali dětem na studium čeští „adoptivní rodiče“. 
 Na projektu spolupracuje také Agentura pro rozvoj a humanitární pomoc při Olomouc-
kém kraji, kterou zaštiťuje také Univerzita Palackého Olomouc. Jak informoval její ředitel 
Pavel Nováček, v rámci pomoci Haiti loni Agentura hradila pobyt technického pracovní-
ka, který řídil dostavbu školy. Vesnici Baie de Henne dodali také solární kolektor. „Narazi-
li jsme však na hranice ochoty krajské správy a samosprávy, které nejsou ochotny podpo-
rovat země, nezařazené ministerstvem zahraničí mezi země prioritního zájmu; a to Haiti 
není.“
 Ředitel ACHO Václav Keprt však míní, že Charita vždy najde nějakou možnost Haiti 
pomáhat. V lednu se chystá na Haiti mise, jejímž úkolem bude zjistit přímo na místě pod-
mínky a možnosti další podpory. „Je třeba zjistit možnosti rozšíření projektů do více oblas-
tí a uzavřít s obláty smlouvu o spolupráci. Dosud stál celý projekt pomoci na P. Romanovi, 
ale projekt, který stojí jen na jednom člověku, je vždy ohrožen. Proto uvažujeme o lepším 
systému organizace, o vytvoření místní struktury nejen pro Adopce na dálku. Je třeba sys-
témově podchytit jídlo, zdraví, vzdělání a možná i bydlení.
 K spolupráci na projektu Haiti se přidala také Slovenská republika, konkrétně Univer-
zita Komenského v Trnavě, jejíž děkan Fakulty zdravotnictví a sociální práce Vladimír Krč-
méry vyšle na Haiti dva lékaře, kteří budou pracovat v oblasti Baie de Henne. Arcidiecézní 
charita Olomouc se zase připravuje na návštěvu dvou řádových sester v Olomouci, které 
působí ve škole v Baie de Henne. Návštěva by se měla uskutečnit začátkem prosince a při 
této příležitosti by se mělo konat setkání adoptivních rodičů haitských dětí.   

Ivana Jeništová, ACHO Olomouc (redakčně zkráceno)
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SBÍRKA NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU Z NEDĚLE 5. LISTOPADU: 
Zábřeh 11.410; Jedlí 4.000; Klášterec 2.260; Svébohov 3.700; Hněvkov 500 Kč. 
Dary Zábřeh: od farníků z Rovenska 15.000Kč na opravy. 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.             P. František Eliáš

Dary na lepru: z farnosti Zábřeh byla dne 5. listopadu 2006 předána částka 3.100 
Kč spolu s osobním darem ve výši 7.000 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.                  Marie Zíková

TECHNICKÝ ADMINISTRÁTOR NA DĚKANSTVÍ 
Od 1. listopadu přešel z charity na děkanství do Zábřeha 
Mgr. Luděk Diblík. Bude především děkanátním technikem. 
Bude zajišťovat revize (požární, hromosvodů, elektro, plynu 
atd.). Dále podle potřeby jednotlivých farností bude zajišťo-
vat přípravu a koordinaci oprav jednotlivých objektů, s tím 
související dokumentaci s firmami a pomáhat při jednání s 
orgány státní správy. Dále má za úkol zajišťovat stavební do-
zor při opravách. Od ledna příštího roku se ujme chystaného 
pastoračního kurzu pro děkanát Zábřeh.    
                            P. František Eliáš, děkan

OPRAVY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
CO SE DĚJE ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI SAKRISTIE

V sakristii kostela sv. Bartoloměje probíhá oprava teplovodního podlahového vytá-
pění a výměna doslouživších topidel v sakristii a na oratoři, která byla nahrazena 
novými. Impulsem pro to se stala výměna plynového kotle a jeho přemístění ze sak-
ristie do sklepa. K tomu bylo nutno přikročit z důvodu častého obráceného odtahu 
zplodin z komína do vnitřních prostor kostela, čímž hrozilo nebezpečí nadýchání se 
zplodin. Za pomoc při těchto úpravách děkujeme ochotným farníkům a samozřej-
mě také našemu milému kostelníkovi panu Majstršínovi, 
kterému jsme způsobili nejednu „infarktovou záležitost“, 
a bez kterého by to všechno snad ani nešlo.

OPRAVA VARHAN
Zábřežští, si možná všimli, že se v kostele svítívá do 
pozdních nočních hodin. Leč není to nácvik sboru na 
Rybovu mši vánoční, i když to s tím souvisí. Varhanář 
Petr Strakoš intenzivně pracuje na ošetření našich var-
han spolu s množstvím pomocníků z farnosti, za což 
všem patří dík. Ještě v příštím týdnu bude pokračovat 
první část velké údržby tak, aby varhany mohli důstojně 
doprovázet vánoční sbory.                     Luděk Diblík Pohled do strojovny varhan



 JAK VZÍT KAMERU DO RUKY. Jaké jsou nejčastější 
chyby a jak se jich vyvarovat? Jak záznam vhodně doplnit 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-slezské křesťan-
ské akademie a Spolek Metoděj Zábřeh. O své bohaté zku-
šenosti 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 
úterý 21. listopadu. Začátek vždy v 17 hodin. Povídání bude doplněno i praktický-
mi ukázkami a uskuteční se ve farní knihovně v Zábřeze. Protože prostor je kapa-
citně 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 by-
chom akci přesunuli do větších prostor.

 PRVNÍ ZKOUŠKA „RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ“ s dirigentem Pavlem Doub-
ravou, ředitelem ZUŠ se uskuteční v úterý 21. listopadu v 17 hod. v sále ZUŠ (Zá-
břeh – Farní ulice). Letošní koncert je naplánován nejenom pro Zábřeh, ale zpívat 
budeme také v Mohelnici. Proto je třeba, aby účast zpěváků byla hojná, nácvik 
zodpovědný a koncert slavnostní. Přijďte všichni, kteří rádi zpíváte a chcete se 
podílet na oslavě narození Páně.                      Dagmar Braunerová

 12. mezinárodní setkání skautských sběratelů v Olomouci bude v sobotu 11. 
listopadu od 9 do 14 hod. v sálech právnické fakulty UP. Výměna, nákup, prodej, 
kontakty sběratelů z oblasti: pohlednic, novoročenek, razítek, knih, časopisů, od-
znaků, známek atd., doprovodí výstava kreseb a grafik bratra Ladislava Ruska – 
„Šamana“. Široký sortiment krojového a tábornického vybavení nabízí skautská 
prodejna z Brodku u Přerova. 

Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh připravuje. V srpnu 
letošního roku se odvážili skauti ze Zábřehu na cestu do Severní Afriky. 
Jejich hlavním cílem byl nejvyšší vrchol pohoří Atlas Jebel Toubkal 4.167 
m.n.m. O tom, jak se jim podařilo tento cíl uskutečnit, jak vylezli na dal-
ší tři čtyřtisícovky, navštívili pohoří Riff , vyzkoušeli žár severní Sahary a 

setkali se s kulturou Maroka, Vám chtějí vyprávět a promítnout fotografický zá-
znam. Ing.Mgr. František Srovnal
Představení této cesty se uskuteční v pátek, 24. listopadu 2006 v kině Retro Zá-
břeh, Farní ul. č. 14 v 18.00 hodin. Vstupné dobrovolné.

 ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V KROMĚŘÍŽI. Den ote-
vřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži proběhne 
v sobotu 2. prosince od 9 do 12 hod. Arcibiskupské gymnázium zve 
všechny zájemce o studium na prohlídku školy a domova mládeže.



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka na arcidiecézní charitu z neděle 5. listopadu: Hoštejn 2.240; Kosov 420; Lub-
ník 630; Tatenice 1.670 Kč. „Pán Bůh zaplať“.             P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírka na arcidiecézní charitu z neděle 5. listopadu: Štíty 2.150; Horní Studénky 
4.200 (hodová sbírka na farnost, sbírka na charitu bude tuto neděli 12.11.); Cotkytle 
450 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                    P. Stanislav Suchánek

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka na arcidiecézní charitu z neděle 5. listopadu 4.100 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.        P. František Janhuba

 HODOVÁ MŠE SVATÁ ke cti svatého Martina bude v Jestřebí v neděli 12. listopa-
du v 8.30 hod.               P. František Janhuba

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 Farníci z Kolšova oslaví své hody mší svatou v neděli 12. listopadu v kapli v Kolšo-
vě.                    P. Vladimír Jahn

 V sobotu 18.listopadu zvu v Postřelmově od 8.00 hod. k modlitbě a ke mši sv. ke 
cti Ducha svatého. 

 V sobotu 18.11. v 11 hod. bude pokřtěna a do farní rodiny přijata Jana Dvořáková. 
Připomínám to, co má vědět každý pokřtěný, že křest působí: .smazání dědičného hří-
chu, .naplnění Duchem svatým a přijetí do církve.                   P. Vladimír Jahn

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky na arcidiecézní charitu z neděle 5. listopadu: Mohelnice 7.801; Úsov 1.304 
;Studená Loučka 1.038 Kč. „Pán Bůh zaplať“                                 P. Petr Šimara

OHLASY
Autorské čtení. V sobotu 4. 11. 2006 v sedm večer se sešla ve farním kostele sv. Tomáše 
Becketa v Mohelnici „komorní společnost“, aby si vyslechla autorské čtení v podání mo-
helnického rodáka Tomáše Xavera Ulricha.Verše prokládal autor skladbami na varhany ve 
vlastním podání. Večerem se nesla atmosféra veršů, ve kterých se odráželo hledání i na-
cházení Boha i sebe samého ve složitostech dnešního světa. Dovolím si nabídnout jednu 
ukázku: 
Tkám si na svatební šaty * skvělou přízi dostal jsem * Beránčí vlnu s vůní máty * dlouho a jem-
ně spřádá zem.
Klubek svých konců nedohlédám * součásten stavu tkalcovského * úbolně moudrost Mistra hledám 
* na šaty syna královského
Tkám si na svatební šaty * vše potřebné už dostal jsem * jsa útek rubínově zlatý * všechny kříže 
protkávám.                  Za redakci farních novin H.L. 



KATOLICKÝ DŮM 
v Všechny příznivce dechovky zveme na neděli 26. 
listopadu na SETKÁNÍ DECHOVEK A JEJICH PŘÍ-
ZNIVCŮ.
listopadu na 
ZNIVCŮ.
listopadu na 

 V Katolickém domě od 14 hodin postupně 
k poslechu, ale i k tanci zahrají Loštická Veselka, Je-
deláci a Veselá kapela. Vyvrcholením akce bude vy-
stoupení hosta setkání, kterým bude slovácká krojo-
vaná dechová hudba Buchlovjané. Vstupné 50 Kč. Ob-
čerstvení zajištěno.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

FARNOST SVÉBOHOV           FARNOST SVÉBOHOV

 Senioři se sejdou ve Svébohově ve středu 15. listopadu v 17 hod. v klubovně 
obecního domu. 

 VIOLONCELLOVÝ KONCERT „NAPŘÍČ STALETÍMI“ se uskuteční v sá-
le obecního úřadu ve Svébohově v sobotu 25. listopadu v 16 hod. Účinkuje Duo 
Amadeus: Petra Holubcová a Petr Malíšek. Srdečně zve Klub přátel hudby Svébohov 

 Občanské sdružení Svébohov zve všechny děti, rodiče a další občany ve čtvr-
tek 23.11.2006 od 18.30 hod. do klubovny Obecního domu na přednášku VZNIK 
OBCE, UHLÍŘSKÁ SEZONA, ZIMNÍ ZVYKOSLOVÍ aneb PROČ JSME TADY VE 
SVÉBOHOVĚ ? Přednáší: PhDr. Hošková Miroslava, CSc. Pro příchozí - drobné 
občerstvení zajištěno. Vstup zdarma !!!               Srdečně zvou pořadatelé

DUCHOVNÍ OBNOVA S OTCEM LVEM
Nabídka především pro seniory. V týdnu od pondělí 27. listopadu se bude P. Lev 
věnovat v Zábřeze těm, kteří chtějí přijmout svátost nemocných a chtějí se na to 
dobře připravit tak, aby ji to bylo k užitku. Pokud máte opravdu zájem, neplánuj-
te si zbytečně jiné aktivity.             P. František Eliáš

 KÁLIKŮV PODZIM. Město Zábřeh a Zábřežská kulturní, s.r.o. pořádají ve 
spolupráci s římskokatolickou farností KÁLIKŮV PODZIM – tradiční přehlídku 
sborového zpěvu, kterou si připomínáme osobnost hudebního skladatele Václava 
Kálika (1891 – 1951). Ten byl synem prvního ředitele zábřežského gymnázia Fran-
tiška Kahlika a na počátku minulého století na zdejším gymnáziu studoval. 
V neděli 26. listopadu 2006 v chrámu sv. Bartoloměje od 15 hodin vystoupí: Pě-
vecký sbor severomoravských učitelek, Pěvecký sbor severomoravských učitelů 
a smíšený chrámový sbor.             Všichni jste srdečně zváni

 AVIZUJEME: V pondělí po první adventní neděli, 4. prosince v 18 hod. v Zá-
březe opět přivítáme SCHOLU GREGORIANU PRAGENSIS 



SV. ANEŽKA ČESKÁ (20. 1. 1211 - 6. 3. 1282)
„NEJSLAVNĚJŠÍ ČESKÁ SVĚTICE“ 

Svatá Anežka Česká, jedna z nejslavnějších českých světic, přichází na svět 20. led-
na roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie 
Uherské.
V dětství je Anežka vychovávána v cisterciáckém klášteře ve slezských Třebnicích 
a v premonstrátském klášteře v Doksech, několik let poté stráví na vídeňském dvo-
ře Babenberků.
Postavení královské dcery ale Anežku neuspokojuje, její touhou je vstoupit do kláš-
tera a stát se služebnicí Boží – tato touha se jí ale splní až po smrti otce v roce 1230, 
kdy si prosadí rozhodnutí (po několika neúspěšných svatebních jednáních - s Jin-
dřichem, synem císaře Friedricha II., Jindřichem III. Anglickým, císařem Friedri-
chem II.), že se bude plně věnovat zbožné činnosti. 
V roce 1232 pak Anežka zakládá špitál sv. Františka pro chudé a nemocné Na Poří-
čí (od roku 1252 špitál sídlí poblíž Juditina, dnešního Karlova, mostu) - v roce 1233 
poté poblíž špitálu vznikají dva kláštery: mužský klášter menších bratří sv. Františ-
ka a ženský klášter řádu sv. Kláry (podle dochovaných listů je Anežka se sv. Klárou 
v úzkém osobním kontaktu). 
Do kláštera klarisek pak Anežka v roce 1234 sama vstupuje a záhy se stává jeho 
představenou (abatyší). 
V roce 1237 se Anežka pokouší o založení vlastního řádu, založeného na přísném 
dodržování řádových regulí františkánského řádu, ale papež Řehoř IX. nemá pro její 
snahy dostatek pochopení a vznik nového řádu nepovolí. 
Anežka se nato vzdává hodnosti abatyše kláštera sv. Kláry a od roku 1238 pak uží-
vá (a to až do své smrti) titul „starší sestra“ - po dobu jejího života pak zůstává titul 
abatyše pražského kláštera klarisek neobsazen. 
Po celý svůj život je Anežka Česká činná nejen jako členka řádu klarisek, též se vý-
znamně zapojuje do veřejného života své doby, nemalý vliv má mimo jiné na svého 
bratra, krále Václava I. Jednokého - v roce 1249 za české vnitropolitické krize se na-
příklad přímo podílí na smíru mezi ním a jeho odbojným synem Přemyslem Ota-
karem II.. 
V roce 1252 pak vzniká z Anežčina popudu pražský klášter křižovníků s červenou 
hvězdou - ten pak nese rysy jediné specificky české řehole. 
Anežka stojí též za tím, že pohřebiště českých panovníků je přeneseno z kostela sv. 
Víta na Pražském Hradě do kláštera klarisek Na Františku. 
Anežka Česká umírá 6. března roku 1282, pohřbena je v klášterním chrámu Na 
Františku. 
Již nedlouho po smrti pak začíná být Anežka českým lidem považována za světici, 
věří se, že na její přímluvu se dějí četné zázraky. 
O svatořečení Anežky se snaží, neúspěšně, již Jan Lucemburský, poté jeho syn Ka-
rel IV.  a později pak např. Leopold II. Habsburský - teprve pražský arcibiskup kar-
dinál B. J. Schwarzenberg dosahuje v roce 1874 prohlášení Anežky za blahoslave-
nou - svatořečena je pak 12. listopadu roku 1989 papežem Janem Pavlem II 


