
IN   ORMACEF
A
R
N
Í

11. 11. 2007
Ročník IX. 

číslo 45
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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

Příběhem o jedné ženě a sedmi, 
kterým byla manželkou, 
chtěli saduceové zesměšnit 
Ježíšovo učení. 
Skutečnost je však mnohem větší, 
než každá lidská představa...
„... že mrtví budou vzkříšeni, 
to naznačil i Mojžíš ve vyprávění 
o hořícím keři, když nazývá Pána 
´Bohem Abrahámovým, 
Bohem Izákovým 
a Bohem Jakubovým´. 
On přece není Bohem mrtvých, 
ale živých, 
neboť všichni žijí pro něho.”

Lk 20,37-38 

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

ŽALM 17 Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.
1: 2 Mak 7,1-2.9-14                 2: 2 Sol 2,16 – 3,5                               Ev.: Lk 20,27-38 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příště Břízovo č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 12. listopadu  Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Úterý  13. listopadu  Památka sv. Anežky České, panny
Sobota  17. listopadu Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

POUTĚ NA SVATÉHO MARTINA 
� V neděli 11. listopadu budeme v 15 hod. slavit poutní mši sva-
tou v kapli sv. Martina v Lupěném.   p. martin vévoda

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

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

Ondra Sikora a Josef Kroul

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
 Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku probíhá výstava „CÍRKEV-
NÍ UMĚNÍ V OBDOBÍ KLASICISMU“. Exponáty výstavy jsou zapůj-
čeny z kostelů našeho regionu a z Arcibiskupství olomouckého. Far-
nost Jedlí spolu se Základní školou v Jedlí navštíví ve čtvrtek 15. listo-
padu tuto výstavu církevního umění ve Vlastivědném muzeu v Šum-
perku. Některé exponáty, zejména sousoší sv. Anny, které se stalo lo-
gem výstavy, jsou zapůjčeny z farnosti Jedlí. Jsou zváni všichni čtená-
ři FI. Ředitelka muzea a autorka výstavy PhDr. Marie Gronychová se 
nám bude věnovat dopoledne od 9.00 hod. s průvodcovským slovem 
odborníka. Symbolické vstupné 5 Kč.                        P. František Eliáš 

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. Ve středu 28.11. 

při dopolední mši svaté udělí naši kněží svátost pomazání ne-
mocných těm, kteří se na ni připraví. Je to jedinečná šance ne-
promarnit čas životní přípravy na setkání s Pánem, vzpomeňte 
na několik svých přátel a známých, kteří se loni připravili a le-
tos už na ně vzpomínáme. A zároveň vzpomeňte na ty, kteří se 
nepřipravili, smrt je zaskočila a také na ně vzpomínáme, ale ji-
nak. Duchovní obnovu povede bratr Lev Eliáš, kapucín.

P. František Eliáš



SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI V ZÁBŘEZE
Svatý Hubert. Již za století desátého ctili myslivci v Ardenách sv. 
Huberta jakožto vyvoleného patrona svého a slavili výroční památku 
jeho po ukončení podzimních honů dne 3. listopadu. Časem oblíbili si 
na uctívání jeho obětovati prvotinky i desátky zvěře do roka ulove-
né. Přímluvy sv. Huberta dovolávali se myslivci i jiní lidé obzvláště 
v nebezpečenstvích na honbách, zejména když pokousáni byli od vlků 
nebo psů.
 Svatý Hubert bývá zobrazován obyčejně jako myslivec klečící 
před jelenem s parohama, mezi nimiž jest zářící kříž. Podnět 
k tomu dala myslivecká pověsť, že prý Hubert, pokud ještě žil po 
světsku, vyjel si kdysi do lesa na lov, jemuž byl vášnivě oddán, 

a spatřil pojednou statného jelena s lesknoucím se křížem mezi parohama, což 
prý ho tak dojalo, že klesl na kolena a zvolal: „Jáť, o pane, jsem příčinou utrpení 
tvého!“ Tento zjev uvedl ho dle pověsti na cestu pokání.

 „Životopisy svatých“ vydané v Praze v roce 1899 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 16. LISTOPADU
 Svatohubertské slavnosti začnou v Zábřeze v pátek 16. listopadu 
v 18 hodin vernisáží výstavy Václava Nasvětila, malíře zvěře a příro-
dy, která se koná v Muzeu Zábřeh. Úvodním slovem výstavu zahájí 
Pavel Bartoš, člen Řádu svatého Huberta a kulturním vystoupením ji 
doprovodí Zábřežští trubači.
POKRAČOVÁNÍ SLAVNOSTÍ V SOBOTU 17. LISTOPADU:
� Slavnost začne v 8.30 hod. troubením loveckých skladeb a fanfár před koste-
lem sv. Bartoloměje a průvodem členů Řádu sv. Huberta a hostů.
� V 9 hod. bude slavena mše svatá za živé i zemřelé lesníky a myslivce.
� Od 10 hod. se za příznivého počasí můžete zúčastnit projížděk kočárem.
� Program v Katolickém domě začíná v 11 hod. 
� Můžete zhlédnout výstavu paroží a fotografií (Myslivecký rok očima fotografů)
� Myslivecké sdružení Brníčko připravilo speciality myslivecké kuchyně, kte-
ré 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 Zábřežští trubači
� V programu nebude chybět ukázka vábení jelenů 
� V 17 hod. losování zvěřinové tomboly. 

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

V neděli 18. listopadu ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanisla-
va v Hynčině.                                                    P. František Eliáš
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SBÍRKY Z NEDĚLE 4. LITOPADU: Zábřeh 9.750; Jedlí 2.250; Svébohov 1.400 ; Klášterec 
1.360; Postřelmůvek 810; Vyšehoří 640; Pivonín 400 Kč. Dary Zábřeh: na kostel sv. Bar-
bory 5.000, na Haiti 3.800 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Občanské sdružení sv. Barbora v měsíci září přijalo na opravu kostela sv. Barbory od dár-
ců celkem 3.047 Kč a v měsíci říjnu 4.842 Kč. 
 Všem obětavým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.  Josef Klimek

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 18. 11. BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU 
Drazí bratři a sestry! 
 Jako křesťané, následovníci Kristovi, máme lidem zvěstovat lásku, dobro-
tu a milosrdenství našeho Boha, zejména však těm, kteří se nacházejí v těž-
kých životních situacích. Nemocní, tělesně postižení, staří, chudí a opuštění 
lidé hluboce touží po lásce a my jim máme pomoci nalézat plnohodnotný ži-
vot. 
 Láska k bližním (caritas) představuje podstatný prvek naší křesťanské po-
moci a také identity charitních služeb i zařízení. Charitní pracovníci a dobro-
volníci dávají trpícím lidem naději, že jejich život má hodnotu a smysl. Svatý 
otec Benedikt XVI. ve své encyklice „Bůh je Láska“ napsal: „Charita není pro 
církev určitým druhem společensky prospěšné činnosti, kterou by mohla přenechat ně-
komu jinému, protože patří k její vlastní povaze a představuje neodmyslitelný výraz její 
vlastní esence.“
 Jsme v tomto světě Boží rodinou a nikdo v ní nemá mít nedostatek toho, co je pro život 
nezbytné. Zároveň však máme svou lásku uplatňovat vůči každému potřebnému člověku. 
Právě v tomto smyslu platí slova z listu Galaťanům: „Dokud tedy máme ještě čas, prokazuj-
me dobro všem, ale zvláště těm, kdo vírou patří s námi do stejné rodiny“ (Gal 6, 10).
 Příští neděli bude sbírka na Charitu. Upřímně děkuji vám všem, kteří štědře podpo-
rujete charitní aktivity a pomáháte tak charitnímu dílu v naší arcidiecézi. Kéž Pán Vaši 
štědrost bohatě odmění!  + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

OHLASY - POUŤ DO MARIAZELL
 V sobotu ve 2 hod. v noci vyjížděli poutníci plně obsazeným autobusem. Jen jedno 
místo bylo rezervované pro bývalého zábřežského kaplana P. Vraťu Kozuba, kterého při-
brali cestou. Cesta tam i zpět ubíhala příjemně, poutníci zpívali i písně, které z kancio-
nálů vymizely, nebo se do kancionálů nedostaly. Když ráno v 8.30 hod dorazili do Maria-
zell, obloha byla zamračená, ale nepršelo. Naše česká mše byla v bazilice objednána na 
12 hod. a tak jsme si mohli v klidu prohlédnout baziliku a její okolí. U kaple sv. Michala 
jsme se setkali s bývalým zábřežským kaplanem P. Pavlem Kaškou, který se vracel s pout-
níky z Medžugorie. Mši svatou ve 12 hod. sloužil otec Vraťa, kterému přisluhoval Josef 
Klimek. Prostředí baziliky i samotné místo Mariazell v nás zanechalo silný duchovní zá-
žitek. Zpátky se jelo přes Vídeň a jelikož jsme měli dost času, uvítali jsem hodinovou pro-
jížďku po památkách a zajímavých místech. Pouť se vydařila k velké spokojenosti všech 
poutníků, kteří (byť se zpožděním) děkují těm, kteří se o zdar putování zasloužili, oběma 
Pepíkům, Klimkovi a Flášarovi, otci Vraťovi Kozubovi, i oběma skvělým řidičům.            

Za poutníky Svatava Špundová



PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT...  koncert mladých na-
dějných varhaníků – žáků zábřežské Základní umě-
lecké školy. Někteří teprve začínají, ti pokročilejší 
už i doprovázejí liturgii ve farnostech Zábřežska. Ve 
skladbách H.Purcella, Ch.Fr. Witta, D. Zipoliho, F. X. 
Brixiho i J. S. Bacha se vám představí: M. Žváčková, 
J. Focherová, P. Haltmar, M. Sitta a J. Grulich. Kon-
cert se koná v pondělí 19. listopadu 2007 v 18. hodin v 
chrámu sv. Bartoloměje. Slovem provází Jan Adamec. 
Přijďte podpořit zábřežské varhanické naděje.                              

Marie Vintrová 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008 – SOUTĚŽ
pro všechny, kterým nechybí fantazie a chuť zkusit výtvarně vyjád-
řit myšlenku putování tří králů – radost, obdarování, solidaritu. Výbě-
ru výtvarné techniky se meze nekladou (kresba, foto, výšivka…) – vy-
zkoušet můžete cokoliv !!! 
Svá dílka doručte na zábřežskou Charitu do 11. ledna 2008. Vylosova-
né soutěžící odměníme malým dárkem a všechny výtvory budou pre-
zentovány veřejnosti. 
Držím vám palce a přeji hodně tvůrčích nápadů. Jana Skalická, asis-
tentka Tříkrálové sbírky 2008 , telefon: pevná linka: 583 412 587, mo-

bil: 736 510 816, e-mail trikralova.sbirka@charitazabreh.cz. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Výzva všem společenstvím, farníkům a ochotným pomocníkům !!! Blíží se ko-
nec roku, a s ním je spojena i příprava Tříkrálové sbírky 2008. Tato sbírka je v olo-
moucké diecézi pořádána již po deváté. Za dobu své existence se již dostala do 
povědomí široké veřejnosti a setkává se s pozitivním ohlasem. Avšak její příprava 
a provedení je organizačně náročné a nebylo by možné bez pomoci dobrovolníků. Přestože 
se jich každým rokem zapojuje stále více, jsou místa, která zůstávají třemi králi nenavštíve-
na. Tento problém vyvstává hlavně ve velkých městech našeho děkanátu – v Zábřehu a Mo-
helnici. Chtěla bych proto oslovit a vyzvat všechny, kteří mají odvahu pustit se do putování 
za betlémskou hvězdou: Ozvěte se mi vy, kterým je více než 15 let a byli byste ochotni stát se 
vedoucím skupinky tří králů. Nebojte se vystoupit z anonymity a podpořit charitní dílo. Utr-
pení druhých se týká nás všech. Předem vám děkuji. Kontakt viz. př. zpráva.  Jana Skalická
  

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ SENIORSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
 Královéhradecké diecézní centrum pro seniory ve spolupráci s Centrem pro rodinu zve 
vedoucí, animátory a spolupracovníky seniorských společenství českých a moravských die-
cézí na Celostátní setkání animátorů seniorských společenství, které se bude konat v Hrad-
ci Králové v Novém Adalbertinu ve dnech 22.–23. 11. 2007. Cílem setkání je vzájemné sdí-
lení, povzbuzení a obohacení zvláště v pastorační práci se seniory. 
Kontakt a přihlášky:
Biskupství královéhradecké – Diecézní centrum pro seniory, Velké náměstí 35, 500 01 Hra-
dec Králové, tel.: 495 063 661, 495 063 430, mobil: 737 215 328, email: dcs@diecezehk.cz; 
http://seniori.diecezehk.cz (on-line přihláška); Skype: seniori.diecezehk.cz
Uzávěrka přihlášek: 19. 11. 2007. Uzávěrka přihlášek ubytování: 7. 11. 2007



KATOLICKÝ DŮM
� KOŠT VÍN. Volné pokračování přednášek o pěstování a zpracování 
vína spojené s jejich ochutnávkou připravujeme na neděli 18. listopa-
du. Tentokrát ochutnáme excelentní vína jednoho z nejvýznamnějších 
světových producentů vín - firmy Ferdinand Pieroth. Degustace proběh-
ne pod řízením someliera této firmy Miloše Doskočila. Začátek v 16 ho-
din v Katolickém domě, cena ochutnávky 100 Kč. A závěrem doporuče-
ní – protože kapacita ochutnávky je omezena, rezervujte si místa na tel. 
583 412 108, nebo mobil 731 465 717.

�  JAK PEČOVAT O RODINNÉ PAMÁTKY. Máte doma obrázek, sošku, řetízek či 
křížek po babičce či zajímavý nábytek a nevíte jak jim navrátit jejich původní slávu 
a lesk? Bojíte se, že použitím čistících prostředků z televizní reklamy je můžete nená-
vratně poškodit? Pak právě pro Vás, s blížícími se vánočními svátky, v čase předvánoč-
ního gruntování připravuje Spolek Metoděj Zábřeh a místní pobočka Moravsko-slez-
ské křesťanské akademie přednášku restaurátorů Jiřího Látala a Dušana Rohlíka, při 
které dostanete odpovědi na tyto, ale i mnohé jiné otázky. Přednáška s praktickými 
ukázkami se uskuteční v úterý 20. listopadu od 18 hodin v Katolickém domě.

� Všechny příznivce dechovky zveme v neděli 25. listopadu na SETKÁNÍ DECHO-
VEK A JEJICH PŘÍZNIVCŮ. V Katolickém domě od 14 hodin postupně k poslechu, ale 
i k tanci zahrají Loštická Veselka, Jedeláci, Rohelanka a Veselá kapela. Vstupné 50 ko-
run. Občerstvení zajištěno.   Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

� POZVÁNKA NA POHYBOVÉ CVIČENÍ S HUDBOU V KATOLICKÉM DOMĚ. 
Zvu dívky, ženy, dámy všech věkových kategorií na hodinové cvičení do Katolické-
ho domu, které bude probíhat vždy ve středu od 19.30. Pokud se Vám nechce cvičit 
doma samotným, jste srdečně vítány na tanečně pohybové cvičení mnoha stylů. Začí-
náme 7. 11. Bude potřeba pohodlné oblečení, CD s Vaší oblíbenou muziku (jakýkoliv 
styl), šátek, příspěvek 30 Kč.  Kája Karešová

Z HNÍZDA
� V minulém čísle jsme vám slíbili bližší informace 
o běloruském chlapci, kterého podporujeme v rámci 
projektu Adopce na dálku. Chlapec se jmenuje Jevgenij 
Avděj, má 11 let, žije s rodiči a třemi bratry v domě patřícím kolchozu. Má krásný ži-
votní cíl - chce se stát dobrým člověkem. Naléhavě potřebuje koupit boty a oblečení 
do školy, také pomůcky. Jeden rok Adopce na dálku v Bělorusku stojí 6900 Kč. Tuto 
částku jsme již mohli odeslat díky vašim darům při pouti rodin do Hoštejna, výtěžku 
vernisáže ze soutěže „Taková je moje maminka“a dalším darům. Za Jevgenije všem 
moc děkujeme a již začínáme spořit na další rok. 
� Chcete-li si vyrobit skleněný svícínek technikou decoupage, přijďte na tvořivé od-
poledne ve středu 14.11. v 16 hodin.
� Všechny maminky zveme na úterý 20.11. v 9 hodin do Mamince na přednášku 
o kojení a dobrých pomůckách. Přednáší Mgr. Irena Bílá, zástupkyně firmy Medela. 

    Těšíme se na vás, Markéta Kroulová 604 650 880



MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 4. listopadu: Mohelnice 6.577; Úsov 1504; Studená Loučka 705 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ P. Petr Šimara

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY. Tuto neděli 11. listopadu 
v 10.30 (po mši svaté) bude v Mohelnici na faře otevřena výstava fotografií. Současně 
proběhne vyhodnocení fotografické soutěže na téma KŘESŤAN A PRÁZDNINY. Vý-
stava bude otevřena po celý měsíc listopad každou neděli po mši svaté. Jinak dle do-
mluvy.   Dana Faltýnková 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 4. listopadu: Lubník 670; Tatenice 970; Hoštejn 1.100; Kosov 430 Kč.  
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 4. listopadu: Červená Voda 1.642; Mlýnický Dvůr 340; Moravský Kar-
lov 229; Jakubovice 306 (1.11. = 432); Písařov 853 Kč. 
Dar: Červená Voda 500; Písařov 3.000 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 Heslo pro děti: Volám stále znovu, chvála Pánu Bohu.
 Biblická hodina bude v Písařově na faře v pondělí 12. 11. v 17 hod., v Jakubovicích 
ve čtvrtek 15. 11. v 17 hod. u paní Altové.
 Adorační den v Jakubovicích bude v sobotu 17. 11. od 11 do 14 hod. Půl hodiny 
před koncem společné zakončení. Zapište se prosím na připravený papír! Přijďte se 
modlit za naši arcidiecézi, farnost a bohoslovce, kteří se tento den modlí také za naši 
farnost. V neděli 18. 11. budeme slavit výročí posvěcení kostela. V Písařově bude ado-
rační den v úterý 20. 11. od 9 do 15 hod., následovat bude mše svatá.   P. Pavel Vágner

 Našim farnostem bylo charitou přiděleno dítě k adopci. Je to dívka a jmenuje se 
Blandine Joseph. Více se o tom dozvíte na nástěnkách. Další dítě (chlapec) bylo při-
děleno Cursilistům. Vy, kteří jste se přihlásili přispívat na adopci, přineste co nejdříve 
paní Jaroslavě Knápkové (v Jakubovicích a v Písařově panu faráři) příspěvek 120 Kč. 
Cena dítěte na 1 rok je 6.500 Kč.  Jaroslava Knápková

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

Mimořádná sbírka Lesnice 2100 Kč.
V neděli 18. 11. je sbírka na Charitu mimo Chromeč, kde už proběhla. Mimořádné 
sbírky obvyklé o 3. neděli budou 25. listopadu.

� V sobotu 17. 11. bude v Postřelmově v 8.00 hodin pobožnost a mše sv. ke cti Ducha 
Svatého. Všichni jsou srdečně zváni.
� Ve středu 14. 11. bude po mši sv. v Lesnici biblická hodina. Všichni jsou srdečně zváni.
� Od pondělí 19.11. se bude udělovat svátost nemocných při pravidelných boho-
službách ve všední den ve farních kostelích a kaplích. V Postřelmově to bude v úterý 
20.11. Svátost nemocných mohou přijmout jedenkrát ročně osoby starší šedesáti let 
nebo i osoby mladší vážně nemocné.   P. Vladimír Jahn



  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 4. listopadu: Štíty 1.960; Cotkytle 580; Horní Studénky 3.400. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

RŮŽENCOVÉ SPOLEČENSTVÍ ŠTÍTY. Na konci října jsme dostali dopis od našeho 
adoptivnícho chlapce Rodleta. Píše, že ukončil čtvrtý ročník a chystá se do pátého. 
Také, že dostal dárek od nás, který mu předala sestra Roselaine, když se vrátila z ČR. 
Děkuje nám z celého srdce, že jsme se ho ujali a za vše, co jsme mu dali. Dopis za-
končil větou: „Ať Vám Bůh žehná, modlím se za Vás a posílám velkou pusu.“ Co do-
dat, ta trocha odříkání, stojí za tak velkou radost. Dopis i vysvědčení bude na nástěn-
ce v kostele. Prosím, ty kteří se chtěli zapojit do druhé skupinky adoptivních rodičů, 
pokud máte stále zájem, dejte mi vědět. S omluvou za zdlouhavou agendu, týkající se 
naší žádosti, nám bylo přiděleno děvčátko Desilus Miguerta. Bude se jednat přibližně 
o částku 220 Kč (na jedny adoptivní rodiče) za půl roku. Komunikace s Haiti je oprav-
du komplikovaná nejen z důvodu technických, ale i z důvodu odlišného myšlení. Na 
Haiti odletěla pracovnice, která se bude věnovat právě komunikaci a předávání důle-
žitých informací pro projekt adopce na dálku. Po dobu 6 měsíců bude působit ve ves-
nici Baie de Henne. Plánuji, informační schůzku pro stávající i budoucí adoptivní ro-
diče. Budete se moci seznámit s tím, jak funguje naše společná adopce a zkontrolovat 
agendu k adopci chlapce Rodleta. Podrobnější informace na nástěnce v kostele, nebo 
osobně.
 Děkuji všem, kteří se do adopce zapojili nebo nás podporují modlitbou. „Kdo za-
chrání jeden život, zachránil celý svět.“  Eva Pecháčková

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 4. listopadu byla 3.450 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehná-
ním. 
UKONČENÍ CÍRKEVNÍHO ROKU. V sobotu 24. listopadu se ve Zvoli uskuteční přá-
telské setkání farníků ke konci církevního roku. V 15 hod. bude mše svatá, v 16 hod. 
zahájíme setkání ve farním domě. Je připraven program pro děti, pro dospělé káva 
nebo čaj. Dobrou náladu a dobré jídlo k vzájemnému pohoštění s sebou. Zveme farní-
ky všech věkových skupin, kteří mají chuť posedět a popovídat si.  Karla Hrochová

* * *
SETKÁNÍ OSAMĚLÝCH A ROZVEDENÝCH RODIČŮ. Termín a místo: sobota 17. 
11. 2007 od 10.00 do 14.00 hod., v budově arcibiskupské kurie, sál II. patro, Biskupské 
nám. 2, Olomouc. Na programu bude přednáška P. Františka Petrika na téma: Přijetí 
životních selhání sebou samým, Bohem a církví a možnost konzultace s přítomnými 
odborníky. Po předchozí telefonické domluvě lze zajistit souběžný program pro děti. 
Setkání je také určeno ovdovělým a svobodným rodičům. Pořádá Centrum pro rodin-
ný život AO, tel.: 587 405 250–3, e-mail: reznickm@arcibol.cz Centrum pro rodinný 
život

INZERÁT. Přijmu pracovníka - truhláře do truhlárny na plný pracovní úvazek a pra-
covníka na pomoc do truhlárny na zkrácenou pracovní dobu, vhodné i pro důchodce. 
Pracoviště Zábřeh. Tel.: 777 2318 20.


