
IN   ORMACEF
A
R
N
Í

4. 11. 2007
Ročník IX. 

číslo 44
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Potkat nějakého člověka 

znamená vstoupit do jeho života. 

Setkání se děje z obou stran. 

Celník chtěl uvidět Ježíše, 

proto vyšplhal na strom. 

Ježíš pohlédl vzhůru 

a vešel do jeho domu. 

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 s Duchem svatým
žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

Žalm: 145 Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
1: Mdr 11,22 - 12,2 2: 2 Sol 1,11-2,2  Ev: Lk 19,1-10 
Ordinárium: latinské č. 509  příště Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pátek    9. listopadu Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Sobota 10. listopadu Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Tuto neděli 4. listopadu v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše 
v Maletíně.  P. František Eliáš

VZDĚLÁVACÍ KURZ 
� V pondělí 5.11. 2007 v 16.00 hod. se sejdeme v zábřežském Ka-
tolickém domě, kde se na přání posluchačů uskuteční pokračování 
přednášky CÍRKEVNÍ PRÁVO. Na svoji první přednášku volně navá-
že P. lic. Damián Němec, dr, a to výkladem manželského práva. Sou-
časně s přednáškou bude probíhat knižní prodej. Pan Novák slíbil do-
vézt zajímavou nabídku knih, které se mohou stát třeba i hodnotným vánočním 
dárkem.
� Vzdělávací kurz bude dále pokračovat v sobotu 10.11. 2007 v 8.00 hod., a to 
přednáškou – LITURGIKA, která je součástí třetího tématického celku, který po-
jednává o liturgii. P. ThLic. P. Grzybek bude hovořit o vymezení pojmu liturgie, 
liturgických formách zbožnosti, a také o tom, co je komu v liturgii vymezeno. 
Liturgie se nějakým způsobem dotýká nás všech, ale ne každý z nás se dokáže 
správně orientovat ve věcech s ní spojených. Přijměte proto pozvání na další před-
nášku vzdělávacího kurzu, která objasní mnohé z toho s čím se při mši setkáváme 
a co nás v kostele obklopuje.    S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík 

DUŠIČKOVÝ KONCERT V ZÁBŘEZE. V úterý 6. listopadu pro nás 
připravil smíšený studentský sbor AVE Arcibiskupského gymnázia 
v Kroměříži „Dušičkový koncert“. Začátek ve farním kostele sv. Bar-
toloměje bude v 18.30 hod. Vstupné dobrovolné.  redakce

Spolek Metoděj Zábřeh a populární zábřežská folk & country sku-
pina MADALEN zvou všechny příznivce a posluchače na čtvrtek 8. listopadu do 
Katolického domu na koncert nazvaný VZPOMÍNKA. Hostem večera bude ten-
tokrát skupina Pupkáči z Lipníku nad Bečvou. Začátek v 18. hodin.  Josef Klimek

HNÍZDO vás zve na tradiční procházku s lampiony 
„Večer světlušek“ v pátek 9. listopadu 2007. Sejde-
me se v 17 hodin u kasáren. Pokud si chcete lampion 
vyrobit sami, přijďte na tvořivé odpoledne ve středu 
7.11. v 16 hodin do naší klubovny a přineste s sebou kulatou papírovou krabičku 
od taveného sýra.  Těšíme se na vás. Markéta Kroulová, tel. 604 650 880

KATECHETI zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze na faře ve čtvrtek 8. lis-
topadu. Začátek v 19 hod.  P. Martin Vévoda

SETKÁNÍ kněží zábřežského děkanátu bude ve středu 14.11.2007. Ke společnému 
slavení mše svaté se sejdeme v 9.40 hodin.              P. František Eliáš



SETKÁNÍ U KAPLIČKY SV. ANEŽKY ČESKÉ VE VÁCLAVOVĚ.
V blízkosti svátku sv. Anežky české se sejdeme již tradičně v rámci 
václavovského kulturního podzimu u kapličky sv. Anežky ve Vác-
lavově v sobotu 10. listopadu v 16 hod. ke krátké modlitbě. Poté 
se odebereme do kulturního domu ve Václavově, kde bude jako 
obvykle příjemně zatopeno a letos si poslechneme přednášku Ing. 
Františka Valdštýna, plukovníka v.v. „Počátky přemyslovských 
Čech, doba svatého Václava“. Přednáška je pořádána ve spolupráci 
s Moravsko-slezskou křesťanskou akademií.

�
*  Od 18.00 hodin pak pokračuje sousedské posezení. 
    K tanci a poslechu hraje Ivan Zela.

*  Václavovský podzim pokračuje ve dnech 23. 11.-25. 11. 2007 divadelní přehlídkou
  „O Václava a Václavíčka“

MKD – Mladí křesťanští demokraté Zábřeh zvou všechny milovníky slovenské hudby na 
moderovaný TANEČNÍ VEČER MADE IN SLOVAKIA. V sobotu 10. listopadu od 19 hodin 
zazní v Katolickém domě ty nejznámější slovenské hity. Hraje DJ Anthoni, vstupné 20 Kč. 
Více informací na plakátech a na webu olomoucky.mladikd.cz/zabreh.  Petr Krňávek

POUTĚ NA SVATÉHO MARTINA 
� V neděli 11. listopadu budeme v 15 hod. slavit poutní mši 
svatou v kapli sv. Martina v Lupěném. 
Obraz sv. Martina v Lupěném darovala paní Otýlie Hamplová 
(maminka paní Marie Hajtmarové z Rovenskač. 62) r. 1918 na po-
děkování Pánu Bohu, že se její manžel vrátil z války.
Pamětní kniha farnosti Zábřežské (od roku 1899-1948) r. 1948 
uvádí:
„Dne 14.11.1948 byl v kapli posvěcen nový oltář sv. Martina. 
Skládá se z krásného kříže a dvou reliéfů ze života sv. Martina. 
Má též malý svatostánek. Stál 25000 Kčs. Řezbářské práce a ná-
vrh dal mistr Ant. Berka, stolářské práce Fr. Řehák z Lupěného 
a pozlacovačské práce Vitoul z Loštic. Částkou 2000 Kčs připěl 
bývalý kaplan zábřežský P. Martin Neduchal. Na sbírkách se se-
šlo 5000 Kč. Ostatní uhradil zápůjčkou z vlastního P. Stanislav 
Sedlák.“                                                             P. Martin Vévoda

� Pouťová mše svatá na Olšanských horách u kaple sv. Martina se koná v neděli 11. listo-
padu ve 14 hod. Zveme všechny poutníky.  Farníci z Olšan a Klášterce

               Blahopřání
Sobotu 10. listopadu se požehnaného věku 100 let ve zdraví a duchovní svě-

žesti dožívá paní Marie Hašková ze Svébohova. Přejeme jí do dalších let, 
aby ji Pán Bůh zachoval zdraví, radost z Božího slova při bohosluž-

bách, na kterých se s ní pravidelně setkáváme, hojnost požehná-
ní a ochranu Panny Marie.                            Farníci ze Svébohova



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 Z NEDĚLE 28. ŘÍJNA: Zábřeh 11.350; Jedlí 2.000; Svébohov 2.150; Klášte-
rec 1.860; Postřelmůvek 803 Kč.Dary Zábřeh: na Haiti 6.000 Kč, na potřeby farnosti 
5.000 Kč, na misie 14.350 Kč, na léčbu lepry 1.000 Kč, na kostel sv. Barbory 1.000. Dary 
Jedlí: na Haiti 1.000 Kč.            Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
SBÍRKA NA CHARITU BUDE LETOS AŽ 18. LISTOPADU ( ACO 2007/01) 

 P. František Eliáš
FLORBALOVÝ TURNAJ MINISTRANTŮ pod záštitou svatého Martina proběhne 
v sobotu 10. 11. 2007 v Rovensku. Začátek v 9 hod. mší svatou v rovenském kostele, 
pak přesun do Orlovny. S sebou: přezůvky, svačinu (na místě bude jen čaj), florbalku 
(kdo nemá nevadí, máme navíc k půjčení:). Hraje se ve družstvech 3 hráči + brankář, 
pokud nesložíte družstvo nevadí, hlásit se můžou i jednotlivci. Přihlašovat se můžete 
nejpozději do 5. 11. 2007 na e-mail: Veronika.Drlikova@seznam.cz

ZKOUŠKY na Českou mši vánoční J.J. Ryby zahajují v úterý 6. listopadu 2007 v 17.00 
hodin v sále ZUŠ Zábřeh – Farní ulice. 

Mgr. Pavel Doubrava, dirigent a ředitel ZUŠ Zábřeh

ZMĚNA. Termín zkoušky Komorního chrámového sboru se přesouvá na středu 
v 17.30 v sále ZUŠ Zábřeh.  Karol Ozorovský

POZVÁNÍ KE SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
První setkání mužů, kteří mají chuť se společně modlit a sdílet v životě 
víry, proběhne v úterý 13. listopadu ve 20 hod. v knihovně zábřežské 
fary. Společenství je otevřené všem, scházet se budeme každý týden. 
Náplní setkání bude společná modlitba, rozjímání nad Písmem, du-
chovní četba, případně zpěv. Seberte odvahu a přijďte, jste vítáni! 

Ondra Sikora a Josef Kroul

SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
S DOBROU PŘÍPRAVOU. Letos bude příprava probíhat ve dvou 
třídenních cyklech a to od pondělí 19. 11. do středy 21.11. a od 
pondělí 26.11. do středy 28.11., kdy při dopolední mši svaté naši 
kněží udělí svátost pomazání nemocných těm, kteří se na ni při-
pravili. Je to jedinečná šance nepromarnit čas životní přípravy na 
setkání s Pánem, vzpomeňte na několik svých přátel a známých, 
kteří se loni připravili a letos už na ně vzpomínáme. A zároveň vzpomeňte na ty, kte-
ří se nepřipravili, smrt je zaskočila, a vzpomínáme na ně, ale jinak. Duchovní obnovu 
povede bratr Lev Eliáš, kapucín.                     P. František Eliáš

Svatební ohlášky
V sobotu 10. listopadu přijmou svátost manželství

V kostele Zvěstování Panny Marie v Klášterci
Petr HÝBL ze Zábřeha a Iveta HORNÍČKOVÁ z Olšan



 SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI V ZÁBŘEZE
ŘÁD SVATÉHO HUBERTA. V listopadu 2006 uběhlo 311 let od vzni-
ku nejstarší myslivecké organizace ve střední Evropě, Řádu svatého 
Huberta, který založil František Antonín hrabě Sporck. 
Sporcka je nutno považovat za zakladatele myslivecké etiky v Evro-
pě, přinejmenším v středoevropské oblasti a cílevědomého myslivec-
kého hospodaření se zvěří. Toto pojetí myslivosti zvýraznil dne 3. listopadu 1695, 
kdy v Lysé n. Labem založil Řád svatého Huberta, prohlásil se velmistrem, založil 
Řádovou knihu a stanovil třicet povinností a pravidel pro řádové členství. Lze říci, 
že tento skutek byl hozenou rukavici vší vrchnosti, světské i duchovní, neboť řád 
byl založen nikoliv panovníkem, nebo nejvyšším církevním hodnostářem, byl ale 
přijat bez doložených a nám dnes známých námitek. Svůj řád, jehož insignií byl 
medailónek se svatohubertským výjevem, zdobený drahokamy, zavěšený nad lo-
veckou trubkou s rudou šesticípou sametovou rosetou, uděloval pomazaným hla-
vám církevním a světským, šlechticům a jejich manželkám. Mezi nejvýznamněj-
ší nositele Řádu patřili např. císař německý a římský a král český Karel VI, jeho 
manželka, císařovna Alžběta Kristýna, polští králové August II a August III, císař 
František I. Lotrinský, princ Evžen Savojský, dále členové rodů Schwarzenbergů, 
Černínů, Kolowratů, Lichtensteinů, Kinských apod. Hlavní podmínkou členství v 
Řádu bylo horlivé provozování ušlechtilé honby a veškeré myslivosti při respekto-
vání zákonů a božích přikázání, úcta k patronu myslivců svatému Hubertovi a ší-
ření vzájemné svornosti mezi milovníky honby ve jménu lásky k bližnímu a úcty 
k Stvořiteli světa. 

� Svatohubertské slavnosti začnou v Zábřeze v pátek 16. listopadu v 18 hodin. 
Zveme vás na vernisáž výstavy Václava Nasvětila, malíře zvěře a přírody, která se 
koná v Muzeu Zábřeh. Úvodním slovem výstavu zahájí Pavel Bartoš, člen Řádu 
svatého Huberta, kulturním vystoupením ji doprovodí Zábřežští trubači.

PROGRAM SVATOHUBERSTSKÉ SLAVNOSTI V SOBOTU 17. LISTOPADU
� Slavnost začne v 8.30 hod. troubením loveckých skladeb a fanfár 

před kostelem sv. Bartoloměje a průvodem členů Řádu sv. Huberta 
a hostů.

� V 9 hod. bude slavena mše svatá za živé i zemřelé lesníky a mys-
livce.

� Od 10 hod. se za příznivého počasí můžete zúčastnit projížděk kočárem.
� Program v Katolickém domě začíná v 11 hod. Můžete zhlédnout výstavu paro-

ží a fotografií (Myslivecký rok očima fotografů),
 Myslivecké sdružení Brníčko připravilo speciality myslivecké kuchyně, které 

si budete moci koupit během celého odpoledne.V nabídce budou vína oblasti 
Břeclavska.

 Laserová střelnice bude k dispozici malým i velkým, ve 14 hod. vystoupí Zá-
břežští trubači, budou ukázky vábení jelenů a v 17 hod. losování zvěřinové 
tomboly. 



SPOLEK METODĚJ
L I S T O P A D   V   K A T O L I C K É M   D O M Ě 

5. 11. Kondiční cvičení pro seniorky  17.00 
8. 11. Vzpomínka na kamarády, koncert skupiny MADALEN  18.00
10. 11. Made in Slovakia, moderovaný taneční večer ve slovenském stylu.  19.00 
11. 11. Jak si uchovat skutečnou radost, pořádá Apoštolská církev  15.00
12. 11. Kondiční cvičení pro seniorky  17.00
13. 11. Členská schůze místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR  14.00
17. 11. Svatohubertské slavnosti, Benefiční akce Řádu sv. Huberta  11.00 
18. 11. KOŠT VÍN  16.00
 Volné pokračování přednášek o pěstování a zpracování 

vína spojené s jejich ochutnávkou připravujeme na nedě-
li 18. listopadu. Tentokrát ochutnáme excelentní vína jed-
noho z nejvýznamějších světových producentů vín – firmy 
Ferdinand Pieroth. Degustace proběhne pod řízením some-
liera této firmy Miloše Doskočila. Začátek v 16 hodin v Ka-
tolickém domě, cena ochutnávky 100 Kč. A závěrem dopo-
ručení – protože kapacita ochutnávky je omezena, rezer-
vujte si místa na tel. 583 412 108, nebo mobil 731 465 717.

19. 11. Kondiční cvičení pro seniorky  17.00
20. 11. Jak pečovat o rodinné památky  18.00
 Přednáška restaurátorů Jiřího Látala a Dušana Rohlíka. Doplněno prak-

tickými  ukázkami.Pořádáno ve spolupráci s MSKA. 
25. 11. Setkání dechovek a jejich příznivců  14.00
 Účinkují Veselá kapela, Jedeláci, Loštická Veselka a Rohelanka. 
26. 11. Kondiční cvičení pro seniorky  17.00
27. 11. Prodejní akce firmy ŽÁK  8.00
28. 11. Prodejní akce firmy ŽÁK  8.00

 Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

Na prosinec připravujeme
 1. 12. – TŘEBOŇSKÝ KAPR – přátelské posezení s bohatou nabídkou rybích 
specialit
 2. 12. – MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE – tradiční Mikulášská nadílka na Masarykově 
náměstí
 4. 12. – VAŠEK a PETR – zábavné odpoledne s populární zábřežskou dvojicí
 13. 12. – MADALEN – tradiční koncert s vůní vánočního čaje a cukroví
 27. 12. – O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU – ¨ochutnávka mladých vín s posezením 
u cimbálu
 31. 12. – SILVESTROVSKÁ VESELICE – bujará silvestrovská noc se skupinou 
POSTYLION Více informací najdete na www.katak.cz 



MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 28. října: Mohelnice 6.714; Úsov 1504; Studená Loučka 1420 Kč.   
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

PODĚKOVÁNÍ. S podzimem končí květinová výzdoba v kostelích. 
Vnímáme její krásu, ale neuvědomujeme si, kolik úsilí stojí ty, které 
ji vytvářejí. V kostele sv. Tomáše Becketa se starají o květinovou vý-
zdobu paní J. Faltusová a L. Jarošová. U sv. Stanislava paní M. Hir-
tová a J. Kopová. Nechceme také zapomenout na ty, kteří nosí náru-
če květin ze svých zahrádek. K příjemnému prostředí přispívá také 
čistota, o kterou vzorně pečuje paní Hrochová. Všem těmto neúnav-
ným pracovnicím patří poděkování a naše srdečné Pán Bůh zaplať.  

Za mohelnické farníky J. Lónová

OKÝNKO. Denní stacionář vás zve na prodejní a propagač-
ní Podzimní výstavu svých výrobků, která proběhne ve čtvr-
tek 8. listopadu v Městském kulturním středisku v Mohelnici. 

Čeká vás široká škála výrobků z keramiky, dřeva, proutí a papíru apod. Sami si 
vyzkoušíte různé techniky ručních prací.

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY. Dne 11. listopadu 
v 10.30 (po mši svaté) bude v Mohelnici na faře otevřena vernisáž fotografií. Sou-
časně proběhne vyhodnocení fotografické soutěže na téma KŘESŤAN A PRÁZD-
NINY. Výstava bude otevřena po celý měsíc listopad každou neděli po mši svaté. 
Jinak dle domluvy.  Dana Faltýnková 
 

MAMINKY POZOR
Mateřské centrum Ovečka Mohelnice si vás dovoluje pozvat 
do našeho klubu, který máme každý čtvrtek od 9 hod 
do 11 hod.
 

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD:
  1. 11.  Výroba drátěných ozdob
  8. 11.  Besedu na téma DĚTSKÉ STRACHY přednáší Mgr. Mléčková Marie
15. 11. Víš jak se malovat či pečovat o pleť? Rozhovory s kosmetičkou Renatou 

Trenkovou
22. 11. Výroba adventních věnců (nutno vzít základ na věneček, vlasec, 4 hřebíky, 

4 svíčky, mašle, sušené květy či jiné ozdoby, nůžky)
29. 11. ADVENT A VÁNOCE - beseda s otcem Šebestiánem
  6. 12. Povídání o Vojtově metodě s Mgr. Naděždou Nekardovou

 Srdečně jsou zvány všechny maminky i s dětmi, pro které máme nachystané 
hračky. Nemusí se bát přijít také maminky v požehnaném stavu.                      

Petra Bartošová



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 28. října: Lubník 1.900 (+ dar 5.000 Kč); Tatenice 1.730; Hoštejn 
5.800 Kč; Kosov 550 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl

ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 28. října: Červená Voda 1.514; Mlýnický Dvůr 195; Moravský 
Karlov 130; Jakubovice 661; Písařov 1.005 Kč. Sbírky na Haiti za měsíc říjen: Čer-
vená Voda 783,50; Mlýnický Dvůr 19; Moravský Karlov 175; Jakubovice 631; Písa-
řov 72 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
*  Ve středu 7. 11. bude na faře v Červené Vodě po mši sv. v 18,30 hod. biblická 

hodina. 
*  V sobotu 17. 11. bude v Jakubovicích od 11 do 14 hod. adorační den.

 P. Pavel Vágner

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

Sbírka na misie: Postřelmov 9861,- + dar 2000 Kč; Chromeč 3450; Sudkov 1210; 
Lesnice 4339; Dlouhomilov 1485 Kč.Postřelmov mimořádná 6740 Kč, Lesnice mi-
mořádná 4184 Kč.   Všem dárcům ať odplatí Pán.

*  Ve středu je v Postřelmově biblická hodina od 19.00 hodin. Dá-li Pán, mohli by-
chom po novém roce začít seminář duchovní obnovy. Všichni jsou srdečně zváni.

*  V neděli 11. 11. oslaví farníci z Kolšova svého patrona sv. Martina při mši svaté 
v kapli v 11.00 hodin.  P. Vladimír Jahn

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 28. října: Štíty 1.810; Cotkytle 580; Horní Studénky 800 Kč. 
Dar na střechu pro Haiti 10.000 Kč. 

Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 28. října byla 3.140 Kč. Dary na misie 1.200 Kč. Dárcům ať Pán 
odplatí svým požehnáním. 
*  Hodová mše svatá v Jestřebí bude v neděli 11.11.2007 v 8.30 hod.
*  Pamatujme, že do 8.11. získáváme plnomocné odpustky pro naše zemřelé.

 P. František Janhuba
 
MYŠLENKY MOUDRÝCH NA LISTOPAD - SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE 
*  Dopřej si v kostele klidně tolik času, kolik potřebuješ, abys nalezl klid a pokoj.
*  Bůh je pravda. Kdo hledá pravdu, hledá Boha, ať už si to uvědomuje nebo ne.
*  Mou velikou radostí je naděje na to, že jednou bude všechno jasné.
*  Bůh od člověka nepožaduje nic, k čemu by mu zároveň nedal sílu.


