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Ročník XVI., číslo 42

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
 Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

 Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany

 Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Ježíš jim řekl: 
„Kalich, který já piji, 
pít budete a v křest, 
ve který já budu ponořen, 
ponořeni budete. 
Ale posadit po mé pravici nebo 
levici není má věc, 
nýbrž je pro ty, 
kterým je to připraveno.“

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré 
a v tvých rukou je celý náš život; 
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, 
a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 
Prosíme o to skrze tvého Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen

ŽALM 33   Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
1: Iz 53,10-11                                           2: Žid 4,14-16                                    Ev. Mk 10,35-45 
Ordinárium: Břízovo č. 503                 příště  Ebenovo č. 504
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pátek 23. října  Sv. Jana Kapistránského, kněze
Sobota 24. října  Sv. Antonína Maria Klareta, biskupa
 

ZMĚNA ČASU
V neděli 25. října končí letní čas. V období zimního času se mění začátky mší svatých v zábřež-
ské farnosti takto: páteční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje začíná v 17.30 hod. a sobotní mše 
svatá s nedělení platností v Rovensku v 16.30 hod.  P. František Eliáš

 V neděli 1.listopadu o Slavnosti VŠECH SVATÝCH se ve Svébohově sejdeme na hřbitově 
ve 14 hod. a v Jedlí začíná dušičková pobožnost v 15 hod. ve farním kostele. Po jejím skončení 
přejdeme na hřbitov.  P. František Eliáš

Pouť za rodiny a kněžská povolání se uskuteční dne 21.11.2009 v Zábřeze. 
 Každým rokem putují věřící jednotlivých děkanátů na set-
kání s otcem arcibiskupem do katedrály ke společné modlitbě 
za požehnání v rodinách a k modlitbě za nová kněžská a řeholní 
povolání. 
 Letošní pouť připadá na sobotu 21. listopadu. Letos se ale 
nesejdeme v katedrále, ale v děkanském kostele sv. Bartoloměje 
v Zábřeze a některý z biskupů připutuje za námi. Společné setkání je důvodem, 
abychom také společně připravili program. 
 Sbory a scholy společně zazpívají. Pokud se ještě někde nezpívá Ebenovo ordinárium, jistě 
už ho s farníky nacvičují. Setkání vychází mimo jiné také na předvečer památky sv. Cecílie, pa-
tronky církevní hudby (22.11.)
 Katecheté již pracují na přípravě zapojení dětí do liturgie spolu s rodiči. 
 Ministranti jednotlivých kostelů a kaplí se také zúčastní „v plné parádě“. 
 Rodiny, kterým záleží na Božím požehnání, si ho jistě skrze modlitbu a požehnání biskupa 
společně vyprosí. 
 Všichni, kterým na setkání záleží (věk nerozhoduje), ho posílí modlitbou novény, která za-
čne v pátek 13. 11., v den památky sv. Anežky České a ukončena bude v další pátek 20. listopadu 
(bližší informace v dalších FI).
 Slavnostní mší svatou vstoupíme do vigílie Slavnosti Ježíše Krista Krále, která je zároveň 
poslední nedělí liturgického roku. Slavnostní bohoslužbu zakončíme hymnou Velkého jubilea 
„Kriste náš včera i dnes….“
 Přípravné setkání varhaníků, vedoucích sborů a schol se uskuteční ve středu 21. 10. 
v 19 hod. na faře v Zábřeze.   P. František Eliáš, děkan 

TEREZIE OD JEŽÍŠE. Do FI číslo 41 se vloudila chyba. Místo životopisu Terezie z Avily jsme 
uveřejnili životopis Terezie od dítěte Ježíše – patronky misií. Terezie od Ježíše, též zvaná Terezie 
z Ávily, křestním jménem Teresa de Cepeda y Ahumada (28. březen 1515 Ávila – 4. října 1582 
Alba de Tormes) byla španělská mystička a reformátorka karmelitán-
ského řádu. Její svátek se slaví 15. října. Papež Pavel VI. ji 29. září 1970 
vůbec jako první ženu jmenoval učitelkou církve.
Terezii již od dětství fascinovaly životy svatých. Roku 1534 tajně od-
chází z domova a vstupuje do karmelitánského kláštera Vtělení v Ávile. 
V klášteře však začala trpět nemocí. Záhy začala zakoušet duchovní vy-
tržení, ovlivněna též knihou Abecedario espiritual, která po vzoru stře-
dověkých mystických spisů vybízela k vnitřní modlitbě a kontemplaci. 
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
 Kristus „sedící po pravici Otce“, odkud vylévá Ducha svatého 
do svého těla, kterým je církev, působí nyní prostřednictvím svá-
tostí, jež sám ustanovil, aby tak udílel svou milost. Svátosti jsou 
vnímatelná znamení (slova a úkony), přístupná našemu součas-
nému chápání. Prostřednictvím Kristova působení a mocí Ducha 
svatého účinně uskutečňují milost, kterou naznačují (KKC).
 Liturgie je slavení Kristova tajemství, zvláště jeho veliko-
nočního tajemství utrpení, smrti, vzkříšení a nanebevstoupení 
v součinnosti s celou Nejsvětější Trojicí. Bůh Otec je zdroj a cíl liturgie. Otec nás v liturgii zahr-
nuje svým požehnáním ve vtěleném Synu, který pro nás zemřel, vstal z mrtvých a vlévá do na-
šich srdcí Ducha svatého. Žehnání je božský úkon, který dává život, jehož pramenem je Otec. 
Takto od počátku až do konce časů je celé Boží dílo požehnání. Od liturgického hymnu prvního 
stvoření až po zpěvy o nebeském Jeruzalémě hlásají inspirovaní autoři plán spásy jako nesmírné 
Boží požehnání.
 Na počátku Bůh žehná živým bytostem, zvláště muži a ženě. Smlouva s Noemem a se vše-
mi živými bytostmi obnovuje toto požehnání plodnosti, navzdory hříchu člověka, kvůli němuž 
je půda „zlořečená“ (prokletá). Avšak počínaje Abrahámem proniká božské požehnání do lid-
ských dějin, které směřovaly k smrti, aby v nich podnítilo vzestup k životu, k jeho zdroji; Vírou 
„otce věřících“, který dostává požehnání, začínají vlastní dějiny spásy.
 Boží požehnání se plně zjevuje a sdílí v liturgii církve: Otec je uznáván a adorován jako zdroj 
a cíl všeho požehnání v díle stvoření a spásy. Ve svém Slově, které se pro nás vtělilo, pro nás ze-
mřelo a vstalo z mrtvých, nás zahrnuje svým požehnáním a skrz ně vylévá do našich srdcí dar, 
v němž jsou všechny dary Ducha svatého.
 Křesťanská liturgie je odpovědí víry a lásky na duchovní požehnání, kterým nás obdařuje 
Otec. Z jedné strany církev spojená se svým Pánem v Duchu svatém, děkuje Otci za jeho nevý-
slovný dar klaněním, chválou a díkůvzdáním. Z druhé strany církev nepřestává až do úplného 
dovršení Božího plánu přinášet Otci oběť vlastních darů a naléhavě prosí, aby seslal Ducha sva-
tého na tyto dary, na církev samu, na věřící a na celý svět, aby skrze společenství smrti a vzkří-
šení Krista Velekněze a mocí Ducha svatého tato božská požehnání přinášela plody života ke 
chvále a slávě jeho milosti,
 Ježíš Kristus sesláním Ducha svatého udělil apoštolům a jejich nástupcům moc uskutečňo-
vat dílo spásy eucharistickou obětí a sedmero svátostmi, v nichž on sám působí sdělováním své 
milosti věřícím celého světa a všech dob.
 Pozemská liturgie nám poskytuje něco jako předchuť účastí na nebeské liturgii, která se slaví 
ve svatém městě Jeruzalémě, k němuž směřujeme jako poutníci. Tam sedí Kristus po Boží pravi-
ci. V pozemské liturgii zpíváme s celým množstvím nebeských zástupců chvalozpěv slávy Pánu 
a ctíme památku svatých v naději na podíl a společenství s nimi. Očekáváme Spasitele, našeho 
Pána Ježíše Krista, až se ukáže jako náš život a my se s ním ukážeme ve slávě.
 V liturgii se také uskutečňuje nejtěsnější spolupráce Ducha svatého a církve. Duch svatý při-
pravuje církev na setkání s jejím Pánem. Připomíná Krista a představuje ho víře shromáždění. 
Zpřítomňuje a obnovuje Kristovo tajemství: Spojuje církev s životem a posláním Krista a přispí-
vá, aby dar společenství přinášel v církvi plody.
 Duch svatý je v liturgii vychovatelem Božího lidu, tvůrcem „mistrovského Božího díla“, kte-
rým jsou svátosti Nové smlouvy. Duch chce a působí v srdci církve, abychom žili z života vzkří-
šeného Krista. Když v nás najde odpověď na víru, kterou vzbudil, nastává pravá spolupráce. 
Díky ní se liturgie stává společným dílem Ducha svatého a církve. P. Antonín Pospíšil
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Drazí bratři a sestry,
radost a vděčnost, která nás naplňuje po návštěvě Svatého otce Benedikta XVI., žádají, 
abychom se o prvou rozdělili, druhou vyjádřili. Děkujeme jistě Sv. otci za to, že přijel 
a oslovil nás. Děkujeme všem, kdo přispěli prací, důmyslem, fi nančními dary, ale také 
všem, kdo svou připraveností, účastí a ukázněností pomohli vytvořit setkání, která 
byla krásná, důstojná a obohacující. S upřímnou vděčností zvláště srdečně děkujeme 
všem, kdo nepatří k naší církvi, nesdílejí s námi náš náboženský názor, ale vřele přijali 
papeže, který se zabývá dobrem a mírem všech lidí.
 Obsah a význam této návštěvy nesmějí upadnout do chvatu dalších událostí. Ne-
bylo to jen jedno velké setkání z mnohých. Byla to výzva. Je tu celá řada věcí, o nichž 
musíme dále přemýšlet a na které musíme odpovědět. Vyzýváme Vás proto, abyste 
stejně jako my zvažovali předně tyto skutečnosti.
 1. Papež Benedikt XVI. nám v mnohém dal příklad. Přicházel bez gest sám jen jako 
doprovod Krista, na kterého je plně soustředěn a prozářen Jeho láskou. Hovořil úspor-
ně, neobyčejně srozumitelně a tiše. Nikoho a nic nekritizoval, ale pevně pojmenoval 
nebezpečí hrozící v naší přítomnosti.
S otevřeností a respektem hovořil ke všem, k nám věřícím, k nevěří k vědcům, politi-
kům i prostým lidem.
 2. Ukázal nám a všem, že problémem dneška je zápas o lidskou důstojnost. Důstoj-
nost člověka je úzce spjata s rozumem - obhajoba rozumnosti ve všem konání je nutná. 
Důstojnost člověka může být realizována jen zodpovědností za svobodná rozhodnu-
tí. Varoval před zneuznáním pravých hodnot a překročením lidského rozměru života. 
Rozumný a zodpovědný člověk uznává, zeje člověk, nikoli nadčlověk či Bůh.
 3 V žádném případě neodmítal pozemské dobro a štěstí. Upozornil však, že po 
nich musíme sáhnout a dobrat se k nim jinak než konzumní společnost. Svou přítom-
ností a s Vaším přispěním ukázal, že je možné dělat věci jinak. Na velkých shromáž-
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děních bylo jednou 120, podruhé 50 tisíc lidí: nedošlo k jediné výtržnosti, nic nebylo 
poškozeno, po odchodu účastníků nezůstalo smetiště. Účast policie a ochranných slo-
žek se jevila téměř nadbytečnou. Nejmohutnějším dojmem byly okamžiky usebraného 
ticha. Až úsměvně působilo skandování papežova jména Benedetto, které pro česky 
mluvící dostávalo v užitém rytmu i význam Bene! Jde to. - Výborně, ono to jde.
 4. Svatý otec nám připomněl nosné kulturní a duchovní tradice, ze kterých může-
me dobře vyjít. Doslova nás vyzval k národní hrdosti. Zároveň však poukazem na vše-
lidské hodnoty a všech se týkající nebezpečí postavil do jedné pevně spojené řady lidi 
různých zemí. Zemí, které spolu vícekrát válčily. Kristovo království je království spra-
vedlnosti a míru. Křesťanská Evropa může být a má být oblastí spravedlivého míru.
 5. Naše církev trpívá pocitem jakési ochablosti a malého významu, jednotliví věřící 
pocitem osamělosti. Někdy to sami zapříčiňujeme, protože nevíme, jak úzce k sobě pa-
tříme a co kdo do celku máme přinášet. Mladí lidé elán, staří životní zkušenost atp. Po-
cítili jsme jednotu a viděli, že nás není málo, že nejsme zanedbatelná hrstka lidí a navíc 
jsme mohli pochopit, že máme něco nepřekonatelně silného: Boží lásku. Tu musíme 
přijímat v Božím slově a ve svátostech a zprostředkovat ji všem, kdo tuto zvláštní vý-
sadu víry nemají. V tom nám papež vyjádřil plnou důvěru. Neměli bychom zklamat. 
Protože jsme si vědomi, jakou roli sehrála soustavná příprava k papežově návštěvě 
a jsme rádi, že jsme Vás při ní doprovázeli, píšeme Vám s radostí a hrdostí tento list. 
Budeme Vás i nadále takto provázet a povzbuzovat a zároveň od Vás čerpat sílu. Mu-
síme ještě spolu s Vámi zvážit, k čemu nás návštěva Svatého otce přivedla. Pak předlo-
žíme rámec pro dlouhodobější systematickou práci, k níž rádi vyzveme každého, kdo 
má zájem ne jen o sebe, ale i o dobro druhých. S vděčností za Vaši spolupráci a spolu-
účast i v naději na společné uvádění papežova odkazu do našeho života všem ze srdce 
žehná arcibiskup + Jan

a ostatní biskupové Čech a Moravy
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POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE
3.  Ludmila učila svého vnuka Václava lásce a úctě k Pánu Ježíši.

Ludmila s Bořivojem měli šest dětí. Z nich známe dva syny, Spyti-
hněva a Vratislava. Když Bořivoj zemřel, vlády se ujal nejstarší syn 
Spytihněv. Také on se snažil ve své zemi podporovat křesťanskou 
víru. Zanedlouho však také zemřel a vlády se ujal jeho mladší bra-
tr Vratislav. Z jeho dětí známe Václava a Boleslava. V té době byla 
Ludmila už babičkou a neměla žádné vladařské povinnosti, a tak se 
starala o lidi v podhradí a hlavně o své vnuky. Vyprávěla chlapcům, 
co se od kněží naučila o dobrém Bohu a o Pánu Ježíši. Hlavně starší 
z chlapců, Václav, babičce vždy pozorně naslouchal. Ludmila jej uči-
la, že má mít rád všechny lidi, bohaté i chudé. A když bude jednou 
vládnout, má zůstat pokorným před Pánem Bohem.
 V Božích očích nejde o to, co všechno člověk umí, jaké má známky 
a kolik má kamarádů. Pána Boha zajímá, jestli mám čisté srdce.
Snažme se i my tento týden o čisté srdce: buďme pokornými, nad ni-
kým se nepovyšujme, přiznejme chybu, když ji uděláme, když se splete-

me nebo něco pokazíme, přijměme, když nám někdo něco vytýká, buďme poslušnými, i když 
se nám nechce.

4. Václavova matka Drahomíra neměla Ludmilu ráda, najala si vrahy, aby ji zabili. 
 Drahomíra, manželka knížete Vratislava, žárlila na Ludmilu. Záviděla jí, že ji mají 
všichni poddaní rádi a také že ji má rád její syn a budoucí kníže Václav. Hlavně po smr-
ti svého manžela Vratislava začala Ludmilu pomlouvat a i jinak jí znepříjemňovat život. 
Ludmila se proto odebrala na hrad Tetín, kde chtěla v klidu a v modlitbách zůstat až do 
smrti.
 Ale ani to Drahomíře nestačilo. Rozhodla se, že 
Ludmila musí zemřít. Najala dva vrahy, jmenovali 
se Tuna a Gomon. Ludmila cítila, že se blíží její smrt 
a modlila se, aby se dobře připravila na setkání s Pá-
nem Ježíšem v nebi, když do její komnaty vtrhli Tuna 
a Gomon a uškrtili Ludmilu provazem.
 Celý měsíc jsme si vyprávěli o tom, jak se Ludmila 
snažila dělat dobro a všude kolem sebe rozdávat radost. 
A přece ji někteří neměli rádi. Ludmile určitě bylo líto, 
že ji Drahomíra tak nenávidí, všude ji pomlouvá, hádá 
se s ní a nadává jí. Všechny tyto urážky odevzdáva-
la Pánu Ježíši. Věděla, že on ji má rád a že jí v těžkých 
chvílích pomáhá. Také nám se někdy stane, že nás ně-
kdo pomlouvá nebo nás nemá rád. Pokusme se v těchto 
chvílích neoplácet zlo zlem, ale odevzdat tuto urážku 
Pánu Ježíši a poprosit ho, ať nám dá sílu k odpouštění 
a také poprosit za toho člověka, který nám ublížil, aby 
už nebyl tak zlý.
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LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO
DUCHOVNÍ OBNOVA VE FARNOSTI TATENICE. Konečně se naši misionáři probojovali i do "dě-
kanátní oblasti" a ve dnech 22. - 25. 10. budou animovat duchovní obnovu ve farnosti Tatenice. Přejeme 
hooodně Boží pomoci a otevřená srdce posluchačů!
LÉČBA MODERNÍMI PROSTŘEDKY? Říkalo se o ní, že je trochu bláznivá. Bydlela v domově důchod-
ců a měla zvláštní zvyk - každý večer objala televizor a políbila ho. Ošetřovatel se jí zeptal: „Proč to děláte?“ 
„Ten hlasatel je jediný člověk na světě, který mě pozdraví a usměje se na mě.“ POZNÁMKA: NO COM-
MENT (bez komentáře) P. Pavel a spol.

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO  
Sbírky z neděle 11. října: Červená Voda1.664; domov důchodců sv. Zdislavy 145; Mlýnický Dvůr 380; 
Moravský Karlov 150; Jakubovice 390; Písařov 787 Kč.
Dary: Jakubovice 99.250 (sbírka z jablukovské farnosti). Písařov 4.000 + 1.600 Kč) na opravu oltáře 
z koncertu. Stojanovské! Pán Bůh zaplať! P. Pavel Vágner
Senioři Červená Voda. Pouť do Zlatých Hor a Krnova se koná 20. 10. 2009, cena 170 Kč. Odjezd v 6.30 
hod. z Králík, 6.40 hod. z Červené Vody, v 6.50 hod. ze Štítů, v 7 hod. z Písařova, v 7.05 hod. z Jakubovic. 
Hlaste se nejpozději v neděli 18. října. Je zatím velmi málo zájemců. Paní Kubitová, tel. 737 869 214.  
  P. Pavel Vágner

MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO
Sbírky z neděle 11. října: Mohelnice 6.107; Úsov 925; Studená Loučka 410Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 11. října: Štíty 2.120, Cotkytle 900; Horní Studénky 1.500Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
Výročí posvěcení kostela oslavíme: 24. 10. v Herolticích v 17 hod., ve Zborově v 18 hod. 25. 10. v Cr-
hově ve 14 hod.
Dušičkové pobožnosti budou 1. 11. na hřbitovech: ve Štítech po nedělní mši sv., v Cotkytli po nedělní 
mši sv., v Horních Studénkách po nedělní mši sv., ve Zborově ve 14 hod., v Crhově v 15 hod., v Herol-
ticích v 16 hod.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 11. října: Tatenice 1.110; Lubník 1.000; Hoštejn 1.500; (dobrovolné vstupné z koncertu 
4.500); Kosov 550 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.   P. Jaroslav Přibyl 

PROGRAM DUCHOVNÍ OBNOVY: 22. 10. – 25. 10. 2009 
Čtvrtek – 22. 10. 2009: Hoštejn 17.30 hod. mše svatá s misijní promluvou: Eucharistie, katecheze na 
téma: Radostné poselství spásy 
Pátek – 23. 10. 2009: Tatenice 9.00 hod. mše svatá s misijní promluvou: Boží milosrdenství, katecheze 
na téma: Vděčnost. 17.30 hod. mše svatá s misijní promluvou: Existuje věčnost?, katecheze na téma: 
Manželství a rodina
Sobota – 24. 10. 2009: Hoštejn 9.00 hod. mše svatá pro děti a mládež: Ježíš – přítel dětí, katecheze 
pro děti a mládež. Kosov 17.00 hod. mše svatá (s nedělní platností) s misijní promluvou: Hřích – 
překážka spásy, katecheze pro seniory: Vděčnost
Neděle – 25. 10. 2009 Tatenice 8.40 hod. mše svatá s misijní promluvou: Křest – vyznání víry, obnova 
křestních slibů  Hoštejn 10.15 hod. mše svatá s misijní promluvou: Návrat, obnova křestních slibů. Po 
celou dobu bude možnost přijetí svátosti smíření.
V neděli 25.10. v Kosově  mše sv. NEBUDE.   Srdečně Vás zve duchovní otec farnosti a  otcové vincentíni.             
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 Ve středu 21. 10. bude biblická hodina v Postřelmově na faře v 19.30 hodin. Všichni 
jsou zváni.

 V neděli 25.10. se slaví výročí posvěcení chrámu, obec Chromeč slaví hody, mše sva-
tá bude v 8.00 a odpoledne ve 14.00 bude svátostné požehnání a novokněžské požehnání, 
které bude udělovat P. Miroslav Jáně.

 Na dnešní neděli připadá sbírka na misie. V Chromči bude sbírka na opravy o hodech 
25.10. (minule 1040Kč). V Postřelmově byla minulá sbírka na opravy o pouti 20. 9. 7309 
Kč.  Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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 11. října: Zábřeh 9.630; Jedlí 2.450; Drozdov – hody 1.500; Svébohov 
1.300; Zvole 3.020; Rájec 1.510; Klášterec 1.582; Vyšehoří (ze 4. 10.) 1.400 Kč.
Dary: Zábřeh – na farnost 3.000 Kč; na kostel sv. Barbory 1.000 Kč; na misie Haiti 700 Kč. 
Na misie 1.000 Kč. Klášterec – na opravu sakristie 1.500 + 700 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Význam a přesah politiky Josefa Luxe po 10 letech
 V listopadu uplyne 10 let od smrti jednoho z nejvýznamnějších českých politiků. Pří-
stup a postoje Josefa Luxe k veřejnému životu byly v mnoha věcech více než nadčasové. Ob-
čanské sdružení CEDRR (Centrum pro evropské hodnoty, demokracii a regionální rozvoj), 
MKD a KDU-ČSL pořádají při této příležitosti přednášku o významu a přesahu jeho politi-
ky po deseti letech, kterou pronese PhDr. Michal Pehr, PhD., historik a politolog, v pátek 6. 
listopadu 2009 v 16.00 v Katolickém domě v Zábřehu. Na přednášce dále vystoupí Ing. Jan 
Březina – poslanec evropského parlamentu a Ing. Jan Kasal – místopředseda Poslanecké 
sněmovny PČR. Tato akce bude mít pokračování v Šumperku, kde bude 22. listopadu 2009 
sloužena mše svatá za Josefa Luxe ve farním kostele sv. Jana Křtitele a po ní bude ve Farním 
středisku následovat jemu věnované komponované dopoledne.
 Za organizátory se na viděnou těší RNDr. František John

DNY HLAVOLAMŮ I. Spolek Metoděj za fi nanční podpory města Zábřeh a ve spolu-
práci s Klubem Ámos Ostrava připravují další z řady oblíbených interaktivních výstav. 
Tentokrát to bude výstava s názvem DNY HLAVOLAMŮ I. Jak název napovídá, jedná 
se o první část několikadílného projektu, který seznamuje děti i dospělé s hlavolamy, 
rébusy a různými hrami. Ukazuje jejich krásu, možnost smysluplného trávení volného 
času, procvičuje paměť, logické myšlení a postřeh. Výstava bude v Katolickém domě 
zahájena vernisáží v neděli 25 října v 16 hodin. Výstavu je pak možné navštívit v pra-
covní dny až do 6. listopadu v době od 8 do 16 hodin. Případný jiný termín si můžete 
domluvit na telefonu 583 412 108, mob. 731 465 717, případně prostřednictvím e-mai-
lu spolek.metodej@tiscali.cz.
  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek


