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33. 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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Není lehké představit si poslední soud. 
Určitě nebude takový, jak ho můžeme 
vidět na starých obrazech. 
„Konec světa“ bude nepředstavitelně 
více „Boží“ a zároveň více „lidský“. 
To, co máme očekávat, 
je příchod Syna člověka. 
Tam, kde září jeho bytost, 
tam jsou bezprostředně 
zodpovězeny všechny otázky, 
a všechny činy se ukazují
v pravdivém světle (jsou souzeny).

Ze  stolu „Božího slova“

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; 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 16   Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám
1: Dan 12,1-3           2: Žid 10,11-14.18            Ev: Mk 13,24-32

Ordinárium: Ebenovo č. 504  příští neděli latinské č. 509 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 21. listopadu  Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Středa 22. listopadu Památka sv. Cecílie, panny mučednice
Pátek  24. listopadu Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, a druhů

 MALETÍN. Tuto neděli 19. listopadu bude mše svatá v 15 hod.             P. František Eliáš

 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 ná-
zvem Jak vzít do ruky kameru, které připravuje Místní skupina Mo-
ravsko-slezské křesťanské akademie a Spolek Metoděj Zábřeh. O své 
bohaté zkušenosti z dlouholeté praxe s kamerou v ruce se s námi po-
dělí Jan Šmíd. Protože tato problematika je nesmírně široká, bude povídání na toto téma 
rozděleno do dvou částí, které na sebe budou navazovat. 
Druhé setkání bude v úterý 21. listopadu. Začátek v 17 hodin. Mohou se zúčastnit i ti, 
kteří „nestihli“ setkání první. Povídání bude doplněno i praktickými ukázkami a uskuteč-
ní se ve farní knihovně v Zábřeze. 

 PRVNÍ ZKOUŠKA „RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ“ s dirigentem Pavlem Doubravou, ředi-
telem ZUŠ se uskuteční v úterý 21. listopadu v 17 hod. v sále ZUŠ (Zábřeh – Farní ulice). 
Letošní koncert je naplánován nejenom pro Zábřeh, ale zpívat budeme také v Mohelni-
ci. 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. Pravidelné 
schůzky budou každé úterý od 17 hod.           Dagmar Braunerová

Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh připravuje. V srpnu letošní-
ho 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 další tři čtyřtisícovky, na-
vštívili pohoří Riff, vyzkoušeli žár se-
verní Sahary a setkali se s kulturou 
Maroka, Vám chtějí vyprávět a pro-
mítnout fotografický záznam.

Ing. Mgr. František Srovnal

Představení této cesty se uskuteční 
v pátek 24. listopadu 2006 v kině Re-
tro Zábřeh, Farní ul. č. 14 v 18 hodin.
                              Vstupné dobrovolné.

KATOLICKÝ DŮM 
 Všechny příznivce dechovky zveme na neděli 26. listopadu na SETKÁNÍ DECHOVEK 
A JEJICH PŘÍZNIVCŮ. V Katolickém domě od 14 hodin postupně k poslechu, ale i k tan-
ci zahrají Loštická Veselka, Jedeláci a Veselá kapela. Vyvrcholením akce bude vystoupení 
hosta setkání, kterým bude slovácká krojovaná dechová hudba Buchlovjané. Vstupné 50 
korun. Občerstvení zajištěno.            Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek



POZVÁNKA NA 4. SETKÁNÍ LEKTORŮ – ANIMÁTORŮ V OLOMOUCI 
v sobotu 25. 11. 2006, velký sál Kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

Vážení a milí přátelé, bratři a sestry, je mou milou povinností vás pozvat na 
4. setkání lektorů, které byste si neměli nechat ujít. Jak jste si zajisté všimli, 
datum 4. setkání se změnilo. Poslední listopadový víkend totiž navštíví Olo-
mouc Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický a v rámci své 
návštěvy má veliký zájem se sejít s námi lektory. Vzhledem 
k tomu, že mluvené slovo provází Mons. Jiřího Paďoura celý 
jeho život (než se stal knězem vystudoval divadelní fakultu 

a věnoval se činohernímu herectví), je on tím nejpovolanějším, který nám 
může opravdu zasvěceně říci, co udělat pro to, abychom důstojně a srozu-
mitelně předávali Slovo Boží. Toto 4. setkání lektorů je tedy pozvánkou ne-
jen pro lektory - animátory, ale pro všechny, kteří si uvědomují, že srozu-
mitelné předávání Slova Božího se týká také jich. Na shledanou se těší

MgA. Martina Pavlíková, pastorační asistent Arcibiskupství olomouckého
Kontakt: Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, e-mail: pavlikova@arcibol.cz, mobil: 603 977 711

PROGRAM 4. SETKÁNÍ:  9.30 prezentace, zahájení a modlitba, 10.00 promluva Mons. Ji-
řího Paďoura, českobudějovického biskupa, na téma lektorská služba, 12.00 modlitba An-
děl Páně, 12.05 malé občerstvení – čaj, káva a voda, ostatní z vlastních zásob, 14.00 mše 
svatá v katedrále svatého Václava, sloužená na úmysl lektorské služby a zakončení 4. se-
tkání lektorů v Olomouci

AVIZUJEME:
V pondělí po první adventní neděli, 
4. prosince v 18 hod. 
v Zábřeze opět přivítáme 

SCHOLU GREGORIANU 
PRAGENSIS 

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 Františka Kahlika a na počátku minulé-
ho století na zdejším gymnáziu studoval. 
V neděli 26. listopadu 2006 v chrámu sv. Bartoloměje od 15 hodin vystoupí: Pěvecký sbor 
severomoravských učitelek, Pěvecký sbor severomoravských učitelů a smíšený chrámový 
sbor.                       Všichni jste srdečně zváni

 POUŤ DO KOCLÍŘOVA se uskuteční 2. prosince. Odjezd z Valové ve 12.30 hod. Hlas-
te se do neděle 26.11. na tel. 583 414 512.             Ludmila Korgerová



 SBÍRKA Z NEDĚLE 12. LISTOPADU: 
Zábřeh   10.130; Jedlí   1.700;  Svébohov   1.650; Klášterec   1.080, Maletín   1.010, 
Postřelmůvek    890 Kč. 
     Všem dárcům ať odplatí Pán.                                        P. František Eliáš

 KONCERT SCHOLY PICCOLY. Velký dík všem členům Scholy Piccoly 
a jejím hostům. V sobotní podvečer 11. listopadu změnili neutěšené prosto-
ry kostela sv. Barbory v místo setkání s Ježíšem. Více než hodinu nás v zá-
plavě svíček a úsměvů obdarovávali krásným zpěvem, hudbou či verši. Naši 
milí, rádi se s vámi na příštím koncertu budeme zase modlit slovy písně „Pane 
přijď s mocí svou...“                              Jana Kratochvílová

 DUCHOVNÍ OBNOVA S OTCEM LVEM - nabídka především pro seniory. V týd-
nu od pondělí 27. listopadu se bude P. Lev věnovat v Zábřeze těm, kteří chtějí při-
jmout svátost nemocných a chtějí se na to dobře připravit tak, aby ji to bylo k užitku. 
Pokud máte opravdu zájem, neplánujte si jiné aktivity.           P. František Eliáš
(Otec Lev telefonoval, že on končí obnovu v pátek večer, na pomazání nemocných už nebude)

ARMÁDA SPÁSY – NABÍDKA ZAMĚSTÁNÍ
Armáda spásy, občanské sdružení v Šumperku vyhlašuje výběrové řízení 
na 2 pracovní místa. 
27. 11. 2006 v areálu Armády spásy na „Lužích“, Vikýřovická 1495, Šum-
perk se koná výběrové řízení na pracovníka v sociálních službách. Před-
pokládaný termín nástupu 1. 12. 2006.

12. 12. 2006 tamtéž na koordinátora EU projektu. Předpokládaný nástup 1. 1. 2007.
Kontakt: Armáda spásy, Vikýřovice 1495, 787 01 Šumperk, tel: 583224634. 
mail: assumperk@guick.cz, , více na www.armadaspasy.cz

 ZIMNÍ POBYT PRO RODIČE A DĚTI aneb jak křesťansky prožít příchod Nové-
ho roku pořádá olomoucké centrum pro rodinný život ve dnech 27. prosince 2006 až 
2. ledna 2007 na Slovensku, ve Vysokých Tatrách. V rekreačním středisku Dětský ráj 
v Tatranské Lesné si budete moci užít sněhové hrátky všeho druhu, túry, vycházky, 
koupání v termálech. Připraven je také zábavný a tvořivý program pro děti i dospě-
lé. Na pobytu bude přítomen kněz, takže 
bude možnost účasti na společných mod-
litbách, bohoslužbách, možnost svátosti 
smířeni i rozhovorů s knězem. Cena: do-
spělí a děti nad 10 let 2.940, děti od 3 do 
10 let 2.520 Kč (plná penze a ubytování). 
Polopenze: 2.640 a 2.280 Kč. Informace 
a přihlášky: Centrum pro rodinný život, 
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, tel. 
587 405 205. Přihláška také na www.ro-
dinnyzivot.cz

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 z neděle 12. listopadu: Hoštejn 720; Kosov 960; 
Lubník 720; Tatenice 1.700 Kč. 
 „Pán Bůh zaplať“.              P. Jaroslav Přibyl

 V neděli 26. listopadu o SLAVNOSTI JEŽÍŠE KRISTA 
KRÁLE, doprovodí svým zpěvem mši svatou v v kostele 
sv. Jana Křtitele v Tatenici, schola ze Svébohova.

P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírka z neděle 12. listopadu: Štíty 1.520; Horní Studénky 2.300 (sbírka na cha-
ritu); Cotkytle 680 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.       P. Stanislav Suchánek

 Příští neděli ve všech farnostech bude po skončení bohoslužeb možnost nahlá-
sit úmysly na mše svaté pro příští rok.                                      P. Stanislav Suchánek

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 12. listopadu 3.100 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.   P. František Janhuba

 Zkouška chrámového sboru ve Zvoli je každý pátek v 17.30 hod. 
Zveme všechny , kteří chtějí chválit Pána Boha zpěvem, a všem čle-
nům i členkám chrámového sboru děkuji.    P. František Janhuba

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 12. listopadu: Mohelnice 5.686; Úsov 552; Studená Loučka 
270 Kč.  „Pán Bůh zaplať“                  P. Petr Šimara

FARNOST SVÉBOHOV           FARNOST SVÉBOHOV

 Občanské sdružení Svébohov zve všechny děti, rodiče a další 
občany ve čtvrtek 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 zajiš-
těno. Vstup zdarma.                                           Srdečně zvou pořadatelé

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



ZPRÁVA O UKONČENÍ AKCE
Poslední den v měsíci říjnu si broumovská Dia-
konie odvezla zbývající část výtěžku humanitár-
ní sbírky. Díky štědrosti občanů Zábřeha a blíz-
kého okolí bylo shromážděno více než 12 tun 
oblečení, lůžkovin a domácích potřeb. S tímto 
množstvím jsme nepočítali nejen my jako spo-
luorganizátoři akce, ale ani příjemce pomoci – 

výtěžek odváželi svými nákladními auty hned natřikrát. Na-
kládání pomoci dokumentují přiložené fotografie.
 Vzhledem k obrovskému zájmu veřejnosti se do konání sbírky zapojíme s největ-
ší pravděpodobností i v příštím roce. 
 Chceme tímto poděkovat téměř dvaceti dobrovolníkům, kteří zajišťovali příjem 
darů i lidem ze zábřežské ubytovny pro lidi bez domova, kteří pomáhali s nakládá-
ním pytlů a krabic na kamion. Velký dík patří mediálním partnerům sbírky – jen 
díky dostatečné informovanosti, mohla mít akce takovýto úspěch. Děkujeme také 
pracovníkům městského úřadu za spolupráci a vstřícnost.
 Těšíme se na spolupráci při nějaké příští akci a přejeme Vám vše dobré do dal-
ších dnů.

Ludmila Macáková - koordinátorka dobrovolníků a Jiří Karger - ředitel Charity Zábřeh

Vážení, děkujeme Vám za poskytnutou pomoc, která poslouží lidem 
v nouzi Jsme rádi, že se spolu s námi podílíte na pomoci těm, kdo ji po-
třebují.                      Diakonie Broumov

 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.

Blahopřání. Tento týden oslaví své 84 narozeniny zábřežský kostelník 
pan Jindřich Majstršín
Blahopřání.

Jindřich Majstršín
Blahopřání.

. Využíváme této příležitosti k poděkování za jeho 
dlouholetou službu strážce a správce našeho farního kostela, za jeho trpělivost, 
vytrvalost a ochotu se kterou snáší všechny větší i menší „katastrofy“ a vyprošuje-
me hojnost BOŽÍ MILOSTI do dalších let.                                                     redakce

LISTOPADOVÁ ZAMYŠLENÍ
Kříž nám říká, že není pádu bez naděje, ani tmy bez jediné hvězdy ani bouře bez pří-
stavu, v němž by nebylo možno zakotvit.                      Jan Pavel II.

Naděje je božská ctnost, kterou toužíme po nebeském království, a po věčném živo-
tě jako po svém štěstí tím, že důvěřujeme Kristovým příslibům a nespoléháme na své 
síly, ale na pomoc Ducha svatého.                           Katechismus katolické církve

Vždy, když někdo chce dosáhnout určitého ideálu, usiluje o zlepšení osudu druhých 
nebo bojuje proti nespravedlnosti, vyzařuje malý paprsek naděje.     Robert F. Kennedy


