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Ročník XVI., číslo 44

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
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

Bože nejvýš svatý, 
jediný dárce svatosti, 
provázej nás svou pomocí, 
ať v nás tvá milost 
přináší užitek, 
abychom ti po celý 
svůj život věrně sloužili 
a od tohoto stolu poutníků 
došli k nebeské hostině 
do společenství všech svatých.

Modlitba po přijímání

Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem 
a pomáhají nám na cestě k tobě; 
při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme
a ve společenství s nimi tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno, 
co potřebujeme k jejich následování. 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 23 To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!
1: Zj 7,2-4.9-14                   2: 1 Jan 3,1-3                        Ev. Mk 10,46-52
Ordinárium: latinské č. 509       příště: Břízovo č. 502 
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V PONDĚLÍ 2. LISTOPADU VZPOMENEME VŠECHNY 
VĚRNÉ ZESNULÉ PŘI MŠÍCH SVATÝCH: V Zábřeze v 9.40 
a v 17.30 hod., v Jedlí v 16 hod., ve Svébohově v 18 hod., v Kláš-
terci 15.30 a ve Zvoli 17.30 hod. 

ZPOVÍDÁNÍ O „DUŠIČKÁCH“: tuto neděli 1. listopadu od 17 do 
18 hod.; od pondělí 2. až do soboty 7. listopadu před všemi boho-
službami ve všech kostelích dle rozpisu. 
O první pátku 6. listopadu v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze již od 
16 hod.  P. František Eliáš

BIŘMOVANCI. Ti, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování, se sejdou v pátek 30. října 
po večerní mši svaté na faře v Zábřeze. Skupina je zatím ještě otevřená a pokud o přípravě na 
biřmování vážně přemýšlíte, zveme Vás mezi sebe.  P. František Eliáš
MODLITBY ZA VNITŘNÍ UZDRAVENÍ. V pátek 6. listopadu při adoraci po mši svaté se bu-
deme modlit za vnitřní uzdravení.  P. Radek Maláč
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA. Zvu všechny ministranty i kluky, kteří by chtěli začít minis-
trovat na ministrantskou schůzku. Sejdeme se v sobotu 7. listopadu v 8 hodin na faře Zábřeze.   
  P. Radek Maláč

PODĚKOVÁNÍ a POUŤ DO MALETÍNA 8. 11. 2009
 Letošní sezóna oprav, kterými jsem byl pověřen poma-
lu končí. Hlavní dílo se dálo v Maletíně, kde byl opraven celý 
venkovní plášť kostela sv. Mikuláše, a to včetně střechy a věže. 
Dále bylo provedeno statické zajištění objektu, výměna oken, 
zrestaurování výmalby stropu a všech vchodových dveří. 
Děkuji všem, kteří se na opravách podíleli. Je dobrým zname-

ním, že se ještě pořád najdou lidé, kte-
ří dokáží obětovat svůj čas a věnovat ho 
tam, kde je to potřebné. Nemůžu vy-
jmenovat ty, kteří v Maletíně pomáha-
li, protože je ani všechny neznám, přes-
to si dovolím poslat zvláštní poděkování 
do Jestřebí. Maletín je farnost bez farní-
ků, které při brigádách zastupovali lidé 
z okolí (Rájec, Mohelnice, Zábřeh, Leština, Hoštejn…) a právě z Jestřebí 
přicházelo nejvíce lidí, a to opakovaně.  Mgr. Luděk Diblík

POUŤ DO MALETÍNA. V neděli 8. listopadu ve 14.30 hod. bude sloužena v kostele sv. Miku-
láše v Maletíně mše svatá za všechny dobrodince kostela – ať už přispívající, či ty, kteří přiložili 
ruku k dílu. P. František Eliáš

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ STUDENTEK. Arcibiskupství olomoucké dokončilo rekonstrukci 
bytů v obytném domě, ul. Na Hradě 2 v Olomouci a nabízí tyto prostory k bydlení pro student-
ky studující na olomouckých vysokých školách. Možnost ubytování bude k dispozici od 1. listo-
padu 2009. Je třeba doporučení duchovního správce. Podrobnosti o ubytování můžete získat na 
Arcibiskupství olomouckém, majetkové správě, e-mail hrckaj@arcibol.cz, tel. 587 405 221 nebo 
587 405 222. 
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NENECHTE SI UJÍT
VÁCLAVOV – Setkání u kapličky Svaté Anežky České bude v sobo-
tu 14. listopadu. Pobožnost u kapličky začíná v 16 hodin. Od 16.30 
hod. již tradičně vystoupí ve velkém sále kulturního domu ve Václavo-
vě plukovník ve výslužbě pan Ing. František Valdštýn s přednáškou na 
téma „Čeští Němci v našich dějinách“. Jeho přednášky jsou velmi pou-
tavé také proto, že pracuje stále s novými historickými poznatky. Doporučujeme mimo 
jiné pro pedagogy, studenty a všechny milovníky historie. 
 V programu vystoupí také Schola Svébohov. Slavnostní podvečer bude pokračovat 
„sousedským posezením“. K tanci a poslechu hraje Ivan Zela. 

POUŤ ZA POŽEHNÁNÍ V RODINÁCH
A KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ 21. LISTOPADU V ZÁBŘEZE. 

Na toto slavnostní setkání věřících zábřežského 
děkanátu s některým z našich biskupů připravu-
jeme program. 
* Katecheté již připravují zapojení dětí. Více se do-
zvíte v dalších FI.
* Ministranti jednotlivých kostelů a kaplí se zú-
častní „v plné parádě“. 
* Rodiny si jistě modlitbou, skrze biskupa, vypro-
sí požehnání. 

* Všichni, kterým na setkání a požehnání záleží (věk nerozhoduje), je posílí modlitbou 
novény, která začne v pátek 13. listopadu, v den památky sv. Anežky České a bude pokra-
čovat až do 20. listopadu. Doporučujeme novénu k přípravě na návštěvu Svatého otce, 
kterou máte ještě v živé paměti. Litanie z ní byly otištěny v FI 37 z neděle 13. 9.   
  P. František Eliáš, děkan
*  Prosím všechny členy pěveckých sborů děkanátu, aby přišli na zkoušku v pátek 13. 11. 
v 19 hod. na kůr do kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze. Potřebujeme se sezpívat dohromady, 
ať jsme „jako jeden“. Texty a nápěvy jsou na faře v Zábřeze v kanceláři.  Kája Ozorovský 
*  Rytmické scholy děkanátu se k nácviku sejdou den poté, v sobotu 14. 11. od 9.00 do max. 
11.30 hod., také v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. Prosíme o dochvilnost. 
   Všechny scholy zve Radomír Friedl 
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍCH V ARCIBISKUPSKÝCH GYMNÁZIÍCH

 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži - v sobotu 5. prosince 2009 od 9 do 12 hodin. 
Studium nabízí nadaným žákům 7.- 9. tříd základní školy. Žáci s vynikajícím prospěchem 
mohou být přijati bez přijímacích zkoušek. 
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, www.agkm.cz, tel. 
573 501 111, mail: ag@agkm.cz

 Arcibiskupské gymnázium, Velehrad - ve středu 9. prosince 2009 od 9 do 16 hod.
Podmínkou přijetí je ukončené základní vzdělání, podání přihlášky a složení přijímací zkouš-
ky, která může být prominuta žákům s výborným prospěchem. 
Stojanovo gymnázium, Velehrad č. 1, PSČ 687 06, tel. 572 571 091, kontaktní osoba: Mgr. Eva 
Pěchová, zást. ředitele, tel. 572 571 122, mail: eva.pechova@sgv.cz nebo gym-velehrad@sgv.cz, 
www.sgv.cz
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Učící se církev – VÝKON KRISTOVA KNĚŽSTVÍ
Slovo liturgie pochází z řečtiny - (leiturgia: leitos - lid a ergon - 
služba, úřad) a znamená každou veřejnou službu pro lid či stát 
a v Novém zákoně pak bohoslužbu. Ozývá se v něm i slovo laik, 
které v Novém zákoně označuje každého, kdo patří k Božímu 
lidu, do něhož je včleněn křtem. Slovo liturgie znamená všech-
na bohoslužebná shromáždění církevní obce, při nichž Kris-
tus skrze Ducha svatého nabízí věřícím podíl na svém veliko-
nočním tajemství a umožňuje jim díkem a chválou odpovídat 
Otci.
Tím, kdo v posledku v liturgii jedná, je Ježíš Kristus, „liturg ve-
lesvatyně“; velekněz; „prostředník“, jak ho nazývá list Židům 
8,2. Tak jako na zemi naplnil Kristus, jediný opravdový kněz 
Nového zákona, dílo vykoupení lidstva (především velikonoč-
ním tajemstvím utrpení, smrti, vzkříšením a nanebevstoupe-
ním) tak je také stále přítomen ve své církvi, především v li-

turgických úkonech. Kristus je především skutečně přítomen v samotném shromáždění 
Božího lidu, jenž se schází v jeho jménu, pak v osobě sloužícího kněze a ve svém slově. 
Podstatně a trvale pak pod eucharistickými způsobami – v chlebě a víně.
 V liturgii jedná především Bůh v Ježíši Kristu a to slovem a znameními, která přinášejí 
spásu a teprve potom člověk na Boží volání odpovídá díkem a chválou Otci spolu s Kris-
tem a skrze něho v Duchu svatém. Liturgii lze takto chápat jako dialog mezi Bohem a člo-
věkem: od Boha k člověku a od člověka k Bohu. Prostřednictví Kristovo se odedávna vy-
jadřuje zejména v závěru modliteb: „skrze Krista“... To se týká, jak směrem od Boha Otce 
skrze Krista k nám, tak i směrem vzestupným, od nás skrze Krista k Otci. Všechny před-
obrazy kněžství staré smlouvy nacházejí své naplnění v Ježíši Kristu, jediném „prostřední-
ku“ mezi Bohem a lidmi (l Tim 2,5).
 Kristus, velekněz a jediný prostředník, učinil i církve „královský národ a kněze Boha, 
svého Otce“ (Zj 1,6). Celé společenství jako takové je kněžské. Věřící vykonávají své křestní 
kněžství účastí na poslání Krista, kněze, proroka a krále, každý podle svého vlastního po-
volání. Právě svátostmi křtu a biřmování jsou věřící posvěceni, aby tvořili svaté kněžstvo.
 Služebné nebo také hierarchické kněžství biskupů a kněží a všeobecné kněžství všech 
věřících (i když jedno i druhé - každé svým vlastním způsobem - má účast na jediném 
kněžství Kristově) se podstatně liší, i když jsou ve vzájemném vztahu. V jakém smyslu? 
Zatímco se všeobecné kněžství věřících uskutečňuje v rozvíjení křestní milosti, v životě 
víry, v naději a lásce, v životě podle Ducha - služebné kněžství slouží všeobecnému kněž-
ství. Je zaměřeno na rozvoj křestní milosti všech křesťanů. Je to jeden z prostředků, jimiž 
Kristus pokračuje v budování a vedení své církve. Právě proto je předáváno zvláštní mi-
lostí, svátostí kněžství.
 Ve službě svátostného kněžství je přítomen sám Kristus ve své církvi jako hlava, pastýř 
svého stádce, velekněz výkupné oběti, učitel pravdy. Právě to vyjadřuje církev, když říká, že 
silou svátosti kněžství jedná kněz v osobě Krista - Hlavy.
 Pro liturgické uplatnění kněžství všech věřících platí od Pia X. programové heslo „ČIN-
NÁ ÚČAST“. Jejím základem a podstatou je vnitřní pochopení všeho, co se v liturgii děje. 
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 Toto vnitřní pochopení liturgie má pak vyústit v činnou účast. Proto se mají duchovní 
správcové o takovou účast na liturgii jim svěřené farní obce svědomitě snažit v celé pasto-
rační činnosti. V zájmu činné účasti věřících je důležité získat lid pro recitování aklama-
cí a odpovědí, pro zpěv žalmů, antifon a písní. Jde i o správné chování během mše svaté, 
gesta a držení těla, postoje. Ve vhodných chvílích se má také zachovat posvátné mlčení. 
Společná a činná účast konkrétního liturgického společenství předpokládá také užívání 
národního jazyka. Podíl laiků na liturgii však znamená, že každý dělá jen to, co mu patří. 
Nesmí to být laicizace kléru a klerizace laiků. Péče kněžství služebného o Kristovo stádce, 
je důkazem lásky ke Kristu!   P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE - ANEŽKA ČESKÁ 2. část
Jednou se Anežka doslechla o Františkovi a Kláře z Assisi, kteří také 
pocházeli ze vznešených bohatých rodů, ale z lásky k Pánu Ježíši se 
vzdali svého postavení a bohatství a žili v úplné chudobě stejně jako 
Ježíš a jeho apoštolové. To, že se všeho vzdali a žili chudě, ale nezna-
mená, že byli smutní. Naopak, František neustále vybízel všechny své 
společníky, aby chválili Pána Boha svým zpěvem. Zpívali si celý den 
a bylo jim veselo. Anežka si předsevzala, že Kláru a Františka z Assisi 
bude následovat v chudobě, pokoře a radosti. Znala je pouze z vyprá-
vění a přála si seznámit se s nimi. A protože Klára s Františkem bydle-
li až v Itálii a cestování bylo velmi náročné, začala si Anežka s Klárou 
alespoň dopisovat a staly se z nich velké přítelkyně. V dopisech si psa-
ly o tom, jak chtějí žít pro Pána Ježíše a přemýšlely o tom, jak nejlépe 
by to mohly udělat.

 Anežka správně pochopila, že když chce ve svém životě opravdově jít za Ježíšem Kristem, 
potřebuje k tomu kamarády, kteří mají stejný cíl. Proto si začala dopisovat s Klárou, která 
se stala svatou. I my si o něm musíme s někým povídat. Buď s maminkou a tatínkem, s paní 
katechetkou, panem farářem nebo kamarády, kteří mají Pána Ježíše rádi.

LITURGIE HODIN-SEŠITOVÉ VYDÁNÍ. Diecézní biskup 
královehradecký Dominik Duka OP zaštítil vydávání liturgie ho-
din (ranní a večerní chvály) v sešitovém vydání dle překladu Vác-
lava Renče. 
 Od 1. adventního týdne vám takto nabízíme možnost připojit 
se k modlitbě církve – ranních a večerních chval, i když nevlastníte 
breviář.
 Na každý týden si můžete objednat brožurku modliteb ranních 
a večerních chval v ceně 20 Kč (při předplacení se slevou: čtvrtletní předplatné 240; po-
loletní 480 a roční předplatné je 960,-). Jako ukázku si u svých farářů můžete vyzvednout 
brožurku s modlitbami na jeden den spolu s objednávkou a složenkou. Doporučujeme 
pastoračním radám, společenstvím seniorů, společenstvím v kaplích, růžencovým spole-
čenství a všude tam, kde se věřící mají touhu modlit společně a také jednotlivcům, kteří 
takto chtějí obohatit svou osobní modlitbu. Objednávku můžeme zajistit centrálně v Zá-
březe, kvůli nákladům na poštovné a balné.   P. František Eliáš
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 25. října: Červená Voda 1.875; domov důchodců sv. Zdislavy 223; Mlý-
nický Dvůr 120; Jakubovice 535; Janoušov 230; Písařov 384 Kč.
HESLO PRO DĚTI: Budoucnost je nejistá, pomoc najdeš u Krista!

DÁREK OD JEŽÍŠKA. Chcete vidět rozzářené oči svých blízkých? Chcete na Vánoce mile 
překvapit své děti, partnera, rodiče, babičku, dědečka či někoho úplně jiného ? Objednejte si 
osobní dopis od Ježíška, posvěcený v římskokatolickém kostele, odeslaný přímo z Betléma. 
Bližší info na www.dopisodjeziska.ic.cz Bližší dotazy na mailu: dopisodjeziska@email.cz   
   P. Pavel Vágner

LOŠTICKO        LOŠTICKO        LOŠTICKO
Pobožnost za zesnulé bude: 
 v Lošticích na hřbitově v neděli 1. listopadu ve 14.30 hod.
 v Moravičanech v pondělí 2. listopadu v 16.30 hod.
 

NEBE SI MUSÍME PŘIPRAVIT... A ZASLOUŽIT...
 Polský básník a dramatik Adam Mickiewicz (1798 - 1855) na-
bízí aktuální myšlenku: „Často vzhlížíš nahoru, do nebe. Do sebe, 
do své duše ale nehledíš. Nenajde Boha ten, kdo ho hledá pouze 
v nebi.“
 Nějaký muž, který přemýšlel o tom, jak to bude po zmrtvých-
vstání, prosil Boha, aby mu s tímto problémem pomohl. Bůh se 
nad jeho trápením slitoval a říká: „Můžeš již zde, na zemi, vy-
zkoušet, jak to bude jednou v nebi. Prostě řekni: Každý kousek 
země, na kterém jsou tví drazí, je nebe.“ Muž se potěšil. To bude 
perfektní. Prvního, koho potkal, byl soused. Hned si uvědomil, že 
je to výsostně nepříjemný člověk, se kterým by určitě nechtěl být 
v nebi. Pak šel ulicí a rušil ho křik všetečných dětí: „Ty hlučné děti 
by neměly být v nebi.“ Na vývěsce u kostela spatřil plakát o strádajících třetího světa... Je 
třeba jim pomáhat... „Ne, ne. Bída do ráje nepatří!“ Záhy potkal unaveného dělníka vrace-
jícího se z těžké práce. „Ano, takoví by měli přijít do nebe ale určitě do zvláštního odděle-
ní!“ Myslím, říká si, že bych vzal do nebe svou ženu a přátelé. Ale moc si s tím jistý nebyl. 
Když v závěru přemýšlení o nebi odhadoval, co by mu z nebe zůstalo, nebylo to nic víc, 
než jeden metr čtvereční země, na které teď seděl. Se zděšením zkonstatoval, že to by bylo 
hotové peklo! A proto raději vstal, pozdravil a usmál se na souseda, řekl manželce pěkné 
slovo, zatelefonoval kolegovi, který na to již dávno čekal... Tehdy pocítil, že zmrtvýchvstá-
ní a věčný život bude něčím krásným tehdy, když ho dáme pocítit co nejdřív a pak denně 
svým bližním.  P. Pavel a spol.
 

MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO
Sbírky z neděle 18. října na misie: Mohelnice 14.167; Úsov 2.509; Studená Loučka 1.280 
Sbírky z neděle 25. října: Mohelnice 4.167; Úsov 1.536; Studená Loučka 302 Kč.                          
                               Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Petr Šimara
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POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO
 O první listopadové sobotě 7. listopadu bude v Postřelmově od 8.00 hod. modlitební 

Večeřadlo a mše svatá ke cti Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.
 Ve středu 4. listopadu bude biblická hodina v Postřelmově na faře v 19.00 hodin. 

 

Před prvním pátkem bude příležitost ke svátosti smíření: 
v Leštině od 16.00, v Chromči od 16.00, v Postřelmově od 15.00 hodin.  P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 25. října: Štíty 5.450, Cotkytle 900; Horní Studénky 5.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 25. října: Lubník 710, Tatenice 1.100, Hoštejn 2.500 
+ 10.000 dar z Nemile, Kosov 330 Kč. Pán Bůh zaplať.  
 P. Jaroslav Přibyl
POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ: 
Neděle 1. listopadu: Kosov v 14 hod., Lubník v 17. hod.
Pondělí 2. listopadu: Tatenice po mši svaté v 17 hod., Hoštejn po 
mši svaté v 18.30 hod.
 

PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme touto cestou otcům Stanislavovi a Lu-
bomírovi, kteří konali v nedávno minulých dnech duchovní obno-
vu ve farnostech spravovaných z Tatenice. Zvláště jim děkujeme za 

krásně prožité sobotní dopoledne připravené pro naše děti, kterým se moc líbilo. Snad nás 
katecheze a radostný přístup otců z komunity vincentinů v Lošticích posunou o kousek 
blíž Božímu království. A do třetice děkujeme také otci Jaroslavovi, který duchovní obno-
vu inicioval a doprovázel.  Mgr. Luděk Diblík

FARNOST KLÁŠTEREC

Pouťová mše svatá ke cti svatého Martina se koná v neděli 8. listopadu 2009 ve 14 hod.v kap-
li na Olšanských horách.  Srdečně zvou farníci z Olšan

       
PROSIL JSEM BOHA...
Prosil jsem Boha o sílu, abych mohl dosáhnout svých cílů. Stal jsem se slabým, abych se 
naučil pokorně poslouchat. Prosil jsem o zdraví, abych mohl vykonat velké věci.
Stal jsem se nemohoucím, abych mohl vykonat ještě větší věci. Prosil jsem o bohatství, 
abych mohl být šťastný. Byla mi dána chudoba, abych zmoudřel. Prosil jsem o moc, aby 
si mě lidé vážili. Byla mi dána slabost, abych cítil, že potřebuji Boha. Prosil jsem o věci, 
abych si mohl užívat života. Byl mi dán život, abych si mohl užívat věcí.

Nedostal jsem nic z toho, oč jsem žádal, ale všechno, v co jsem doufal. Mně navzdory 
byla vyslyšena má tichá modlitba. O to víc cítím, že mi Bůh žehná        Bruno Ferrero 
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Sbírka z neděle 25. října: Zábřeh 10.020; Jedlí 1.700; Svébohov 1.800; Zvole 3.740; Klášte-
rec 1.630 Kč. Dary: Zábřeh – na misie 4.000 Kč, Svébohov – na misie 2.000; Zvole-Jestřebí 
– na potřeby farnosti 5.000; Rájec-spolčo – na Haiti 900 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.    P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Dne 24. října 2009 byla ze Zábřeha předána na likvidaci lepry částka 
3.550 a z Rovenska částka 2.500 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková

Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku prof. Th Dr. Ing. Jakuba 
S. Trojana Radosti a problémy uplynulých dvaceti let, jež bude věnována 
zhodnocení vývoje v naší zemi po roce 1989. J. Trojan (*1927) přednáší teo-
logickou etiku na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, od pa-
desátých let působil v církevní službě (v roce 1969 vykonal pohřeb Jana Pa-
lacha), po ztrátě státního souhlasu pracoval jako podnikový ekonom a stal se 

signatářem Charty 77. Spolupořádal bytové semináře a v roce 1990 se stal děkanem boho-
slovecké fakulty. Ve svém díle se soustředí na společenský dosah křesťanské víry.
 Přednáška s besedou se koná v úterý 3. listopadu od 18 hodin ve sborovém domě 
Českobratrské církve evangelické v ulici U Vodárny. Všichni jsou srdečně zváni. 

VÝZNAM A PŘESAH POLITIKY JOSEFA LUXE PO 10 LETECH. 
V listopadu uplyne 10 let od smrti jednoho z nejvýznamnějších čes-
kých politiků. Přístup a postoje Josefa Luxe k veřejnému životu byly 
v mnoha věcech více než nadčasové. Občanské sdružení CEDRR, 
MKD a KDU-ČSL pořádají při této příležitosti přednášku o významu 
a přesahu jeho politiky po deseti letech, kterou pronese PhDr. Michal 
Pehr, PhD., historik a politolog, v pátek 6. listopadu 2009 v 16.00 
v Katolickém domě v Zábřeze. Na přednášce dále vystoupí Ing. Jan 
Březina – poslanec evropského parlamentu a Ing. Jan Kasal – místo-
předseda Poslanecké sněmovny PČR. 
                     Za organizátory se na viděnou těší RNDr. František John

DNY HLAVOLAMŮ. Spolek Metoděj Zábřeh, za fi nanční podpory města Zábřeh a ve 
spolupráci s Klubem Ámos Ostrava připravili další z řady oblíbených interaktivních vý-
stav. Tentokrát DNY HLAVOLAMŮ I. Výstavu je pak možné navštívit v pracovní 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-mailu spolek.meto-
dej@tiscali.cz. Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

Regionální kapely VKV a 380V si budou moci vychutnat návštěvníci akce ALTERNA-
TIVE SESSION NO.1, kterou bude v pátek 13. listopadu od 20 hodin hostit Katolický 
dům v Zábřeze. Za zvuků alternative-rocku a ska-punku se budete moci setkat s přáteli 
a lidmi, které jinde nepotkáte. Těšit se můžete na trochu jinak strávený večer a čeká vás ne-
jedno překvapení. Vstup: 50 korun. Rádi vás uvidí nejen pořadatelé - MKD Zábřeh a Spo-
lek Metoděj.                                                       Petr Krňávek


