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32. 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

Je důležité přispívat podle 
vlastních možností na potřeby církve, 
je to i jedno z pěti církevních přikázání. 
Důležitější však je dávat sami sebe. 
Vždyť patříme Kristu.  
Láska se neměří jen 
ekonomickými měřítky, 
ale vnitřní kvalitou. 
Kdo dává všechno, 
všechno obdrží nazpět. 
Takový dar 
nebude zapomenut navěky.

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 Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                 Amen

ŽALM 146    Duše má, chval Hospodina!
1: 1 Král 17,10-16                                      2: Žid 9,24-28                                 Ev. Mk 12,38-44
Ordinárium: Olejníkovo č. 502              příště  Břízovo č. 503



2

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  9. listopadu  Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Úterý  10. listopadu Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Středa  11. listopadu Památka sv. Martina Tourského, biskupa
Čtvrtek 12. listopadu Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Pátek  13. listopadu  Památka sv. Anežky České, panny

POUŤ DO MALETÍNA. Tuto neděli 8. listopadu ve 14.30 hod. bude 
sloužena v kostele sv. Mikuláše v Maletíně mše svatá za všechny dobro-
dince kostela – ať už přispívající, či ty, kteří přiložili ruku k dílu. 

P. František Eliáš

ZKOUŠKA NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ. Letošní nácvik na Rybovu mši vánoční pod 
vedením dirigenta Mgr. Pavla Doubravy, ředitele ZUŠ Zábřeh, začne v úterý 10. listopa-
du v 17 hod. Sejdeme se v sále ZUŠ Zábřeh – Farní ulice. Přijďte všichni. Zveme i ty, kteří 
s námi ještě nezpívali. Je ještě dost času všemu se naučit.  Dagmar Braunerová

BIŘMOVANCI. Vícegenerační skupina biřmovaných a biřmovanci, kteří 
se na přijetí Ducha svatého připravují od letošního roku, se sejdou v pátek 
13. listopadu 2009 po večerní mši svaté a adoraci na faře v Zábřeze. Připo-
mínáme, že s přechodem na zimní čas se posunul začátek bohoslužby na 
17.30 hod., proto setkání biřmovanců zahájíme nejpozději v 19 hod. Jako 
obvykle můžete přicházet už dříve. Hlavním tématem bude „Duchovní re-

alismus svaté Anežky České“, jejíž svátek právě toho dne slavíme. 
Vlastimil Dvořák, Marie Badalová

VÁCLAVOV – Setkání u kapličky svaté Anežky 
České bude v sobotu 14. listopadu. Pobožnost 
u kapličky začíná v 16 hodin. Od 16.30 hod. 
již tradičně vystoupí ve velkém sále kulturního 
domu ve Václavově plukovník ve výslužbě pan 
Ing. František Valdštýn s přednáškou na téma 
„Čeští Němci v našich dějinách“. Jeho přednáš-
ky jsou velmi poutavé také proto, že pracuje stále 
s novými historickými poznatky. Doporučujeme 
mimo jiné pro pedagogy, studenty a všechny mi-
lovníky historie. 
V programu vystoupí také Schola Svébohov. 
Slavnostní podvečer bude pokračovat „sousedským posezením“. K tanci a poslechu hraje 
Ivan Zela.    red.

MÍROV. Pobočka Konfederace politických vězňů z Olomouce připravila při příležitosti 
20. výročí obnovení demokracie v České republice a založení KPV ČR v mírovské věznici 
mši svatou za oběti komunismu. 
 Olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička bude celebrovat mši svatou v neděli 15. listo-
padu v 10.30 hod.  red.
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SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
 Letošní příprava na přijetí svátosti pomazání nemocných bude 

v Zábřeze probíhat od pondělí 16. listopadu do čtvrtku 19. listopadu 
a vyvrcholí svátostí pomazání nemocných. 
 V Jedlí bude bratr Lev od pondělí ale jen do středy 18. listopadu. 

A také od pondělí 16. do středy 18. listopadu nabízí P. Lev Eliáš setkání 
s mládeží od 17.30 hod. na faře v Zábřeze.  P. František Eliáš

POUŤ ZA POŽEHNÁNÍ V RODINÁCH
A KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ
21. LISTOPADU V ZÁBŘEZE. 
* Senioři se připraví duchovní obnovou spojenou s při-
jetím svátosti pomazání nemocných 
* Rodiny si jistě modlitbou, skrze biskupa, vyprosí po-
žehnání

*  Katecheté již připravují zapojení dětí. Viz příloha s rybičkou
*  Ministranti jednotlivých kostelů a kaplí se zúčastní „v plné parádě“ 
*  Mládež, zapojená ve scholách připraví adoraci 
*  Všichni, kterým na setkání a požehnání záleží (věk nerozhoduje) posílí setkání mod-
litbou novény. Novéna začne v pátek 13. listopadu, v den památky sv. Anežky České a bude 
pokračovat 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 dohroma-
dy, ať jsme „jako jeden“. Texty a nápěvy 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 

SVĚTLUŠKY. Jako každoročně se i letos projdeme s lampiony a rozloučíme se společně 
se Světluškami, kterým posvítíme na cestu. Sejdeme se 
13.11. 2009 v 17 hodin u bývalých kasáren, lampiony 
a dobrou náladu s sebou.

ODVRÁCENÁ TVÁŘ UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ. 
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo ve spolupráci s Děkanátním 
centrem pro rodinu Vás srdečně zve na přednášku Odvrácená tvář 
umělého oplodnění z pohledu rodinného psychoterapeuta. Přednáší 
Mudr. Taťjána Horká. Přednáška se uskuteční v úterý 24. 11. 2009 
v 17 hodin v klubovně Hnízda - II. ZŠ B. Němcové 15, Zábřeh. 
Vstupné dobrovolné.                Děkanátní centrum pro rodinu Zábřeh
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Učící se církev – VNĚJŠÍ STRÁNKA LITURGIE
 Jsme lidé, bytosti skládající se z hmoty a ducha, z těla a z duše. 
Je přirozené, má-li být naše účast na liturgií účinná, že to duchovní 
a nadpřirozené musí být našimi lidskými smysly vnímatelné a být 
tak i účinným znamením toho, co se ve mši odehrává. Proto Ježíš 
Kristus, Boží Syn, vyšel z tajemných hlubin božství a přijal naše lid-
ství, stal se člověkem v plnosti -kromě hříchu. Jen tak mohl usku-
tečnit dílo spásy lidstva. Proto zasedl se svými apoštoly ke stolu a 
dával jim chléb a víno proměněné ve své tělo a ve svou krev.
 Při tomto prostém stole ustanovil Ježíš Kristus Nejsvětější svá-
tost. Určil, že jeho nejvzácnější památkou bude po celé věky až do 
naplnění času mše svatá, svatá oběť, památka i pokrm. 
 Při prostřeném stole svěřil apoštolům poslání - konat mši svatou, konat oběť a současně 
i jeho památku. Těmto svým nejbližším odevzdal i úkon svátostného kněžství.
 Kristova oběť se udržuje v církvi ve vnímatelných a účinných sedmi svátostných zname-
ních. Jimi vykonává Kristus prostřednictvím svých kněží své kněžské poslání. 
 Ve mši svaté se zvláště uskutečňuje sv. tajemství utrpení, smrti, vzkříšení a nanebevstou-
pení Kristovo. Bez vnější stránky, vnějších úkonů, by se nemohlo uplatňovat Kristovo kněž-
ství, jeho oběť na kříži za spásu lidstva. „Když přicházel na svět, řekl: Tady jsem, abych plnil, 
Bože, tvou vůlí. A touto vůlí jsme posvěcováni obětováním těla Ježíše Krista jednou pro vždy“ 
(Žid 10,5-10).
 Kristova oběť na kříži je nekonečně dokonalá. Všechny oběti krvavé i nekrvavé přináše-
né ve Starém zákoně v chrámu byly předobrazem jediné, nekonečné oběti Ježíše Krista. Tato 
jediná oběť přinesená na kříži stačila provždy a úplně na odpuštění všech hříchů lidstva v mi-
nulosti, přítomnosti i v budoucnu. Kristus nám svou obětí otevřel i nebeský stánek - nebe. 
 Starozákonní oběti přiváděly sice obětující k vědomí viny, ale vinu samy o sobě zahladit 
nemohly. Proto vždy znovu musel velekněz, rok co rok, s krví obětovaných zvířat vcházet do 
svatyně. Naproti tomu Kristova oběť je jediná: dovršuje a převyšuje všechny ostatní oběti a 
Kristus se stává „prostředníkem mezi Bohem a lidmi“ (1.Tim 2,5)
 Kristus je také stále přítomen ve své církvi. Především v liturgických úkonech. Je příto-
men ve svém slově: to mluví on, když se předčítá Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se 
církev modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem 
já uprostřed nich" (Mat 18,20). Je přítomen v mešní oběti, a to jak v osobě sloužícího kněze, 
tak zejména pod způsobou chleba a vína. 
 Je přítomen svou mocí ve svátostech, takže když kněz křtí, křtí sám Kristus. Pravdu o tr-
valém a všestranném působení Ježíše Krista nám může přiblížit následující přirovnání. Slun-
ce neustále vyzařuje své světlo a teplo po všechna staletí, do všech kontinentů, do každého 
města a vesnice. Dělá to už miliony let a přece se nevyčerpá a jeho záře neslábne. Tak podob-
ně se stal Kristus svým vykupitelským činem novým sluncem spásy a září všude tam, kde se 
obec shromažďuje ke svým liturgickým slavnostem a při tom se otvírá ve víře a lásce.
 A toto je úkolem každého i nás: upřímnost a opravdovost své víry, obětavost pro Boží 
věci, pravý vztah ke svým bližním nechat vyjít z hlubin našeho nitra ven, k denní křesťanské 
praxi.
 Žít podle ideálu Kristova, ke cti a slávě Boží, k dobru Božího lidu, i k věčné jeho spáse. 

 P. Antonín Pospíšil
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POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE - ANEŽKA ČESKÁ 3. část
Když byla Anežka starší, pochopila, že nestačí mít rád pouze Ježíše, ale 
že musí mít ráda také všechny lidi. Pro Anežku to znamenalo, že nestačí 
být milá na všechny kolem sebe, ale chtěla jim také nějak pomáhat. A to 
hlavně chudým, kteří často neměli nic k jídlu nebo byli nemocní a umí-
rali na ulici. Anežka tedy začala podporovat chudé lidi, rozdávala jim al-
mužny a nosila jídlo. Pro nemocné nechala postavit špitál sv. Františka. 
Její bratr Václav I., který se mezitím stal králem, a její maminka jí v tom 
pomáhali. Anežka nechala v Praze postavit tři kostely a také mužský 
františkánský klášter a klášter klarisek, aby se v nich řeholníci modlili za 
všechny lidi v naší zemi.

 Anežka poznala, že je velmi důležité mít rád všechny lidi kolem sebe a pomáhat jim. Pro-
tože byla královská dcera, mohla pro ně vybudovat nemocnici. My máme jiné možnosti, jak 
pomáhat lidem kolem sebe. Např. navštívit kamaráda, který je nemocný, přinést mu úlohy 
a vysvětlit, co nového se probíralo ve škole, pomáhat slabším spolužákům s učením, ale také 
pomoci mamince doma s umýváním nádobí nebo jít babičce nakoupit a popovídat si s ní.

CHARITA ZÁBŘEH
  „KOMU SE NELENÍ, TOMU SE KAPŘENÍ“ – PRODEJNÍ 

VÝSTAVA
Rok se s rokem sešel a my opět pořádáme v Oáze – centru denních 
služeb Charity Zábřeh – výstavu. Tentokrát nese název „Komu se 
nelení, tomu se kapření“. Vystavovat budeme výrobky a výtvarné práce lidí s postižením, 
kteří využívají služeb našeho centra. Návštěvníci výstavy, bez rozdílu věku, budou aktiv-
ně zapojeni do celého dění. Mohou si vyrobit drobné vánoční dekorace, popovídat u kávy, 
čaje či speciálního vánočního nápoje, zakoupit vystavované výrobky a mnoho dalšího. Vý-
stava je pořádána díky fi nanční podpoře Ministerstva kultury ČR. 
I na vaši návštěvu se těšíme ve čtvrtek 26. 11. 2009 v přízemních prostorách Charity Zá-
břeh, Žižkova 15. Kontaktní osoba Dagmar Stodůlková 736 509 464.

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010. Výzva všem společen-
stvím, farníkům a ochotným pomocníkům !!! Blíží se konec 
roku, a s ním je spojena i příprava Tříkrálové sbírky 2010. 
Tato sbírka je v olomoucké diecézi pořádána již pojedenác-
té. Za dobu své existence se dostala do povědomí široké ve-
řejnosti a setkává se s pozitivním ohlasem. Avšak její přípra-
va a provedení jsou organizačně náročné a nebyly by možné 

bez pomoci dobrovolníků. Přestože se jich každým rokem zapojuje stále více, jsou místa, 
která zůstávají třemi krály nenavštívena. Tento problém zůstává zejména v Zábřehu a Mo-
helnici. Chtěla bych proto oslovit a vyzvat všechny, kteří mají odvahu pustit se do putová-
ní za betlémskou hvězdou. Ozvěte se mi vy, kterým je více než 15 let a byli byste ochotni 
stát se vedoucími skupinky tří králů.Nebojte se vystoupit z anonymity a podpořit charitní 
dílo. Utrpení druhých se týká nás všech. Předem vám děkuji. Miluše Kobzová, asistentka 
Tříkrálové sbírky 2010, telefon - pevná linka: 583 412 587, mobil: 736 509 431, e-mail: tri-
kralova.sbirkat@charitazabreh. cz
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LOŠTICKO        LOŠTICKO        LOŠTICKO
20. LET OD SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ. Ano. V tomto týdnu 
uplyne 20 let od události, která předznamenala změnu totalitního sys-
tému v Československu. 
 Významná byla už vigilie slavnosti, kdy se v bazilice sv. Klimenta 
sešli všichni čeští a slovenští biskupové jak z domova, tak z exilu, aby u 
hrobu sv. Konstantina Cyrila sloužili mši svatou. 12. listopadu 1989 byl 
společně s blahoslavenou Anežkou ve svatopetrské bazilice svatořečen 
i polský blahoslavený Albert Chmielowski z Krakova. Slavnost přenášela v přímém pře-
nosu Československá televize. Papež Jan Pavel II. v homilii obřadu svatořečení mezi jiným 
řekl: „Anežka Česká, kterou dnes s radostí vzýváme jako svatou, i když žila tak dávno před 
námi, měla význačný podíl na občanském a kulturním vývoji svého národa. Zůstává nám 
blízkou pro svou křesťanskou víru a lásku. Je vzorem odvahy a duchovní oporou mladým 
dívkám, které se velkoryse zasvěcují řeholnímu životu. Je příkladem svatosti všem, kdo 
následují Krista, je povzbuzením těm, kdo chtějí žít láskou, která se dává úplně a zcela 
všem bez ohledu na přehrady rasy, národnosti nebo mentality. Svatá Anežka je nebeskou 
ochránkyní naší každodenní cesty plné překážek. Můžeme se k ní tedy obracet s velkou 
důvěrou a nadějí.“ Po 20. letech od pádu komunistického režimu je aktuální otázka: Ke 
komu se o pomoc obrací náš národ? Kéž je to sv. Anežka Česká a nemalá plejáda národ-
ních světců. To jsou světla, která nám svítí na cestu za Kristem, abychom v každodenním 
životě nesešli ze správné cesty.  P. Pavel Kavec CM a spol.
SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se v měsíci listopadu uskuteční ve 
středu 11. listopadu ve farnosti Loštice. Mše svatá v 9.40 hod.

NETRADIČNÍ BLAHOPŘÁNÍ
"Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky, ne časem." 

(Seneca ml. + 65 p.n.l.)
Vzácného jubilea 100 let se dne 11. 11. 2009 dožívá milá 
paní ANNA GIESLOVÁ z Palonína. Touto cestou si dovolujeme 
za nás všechny popřát jí k nezaslouženému daru požehnaného živo-
ta od dobrého Boha - Pána času a věčnosti - do dalších let - všech-
no potřebné pro duši i pro tělo. Děkujeme, paní Gieslová za příklad 
vašeho statečného křesťanského života a přejeme bohatou odměnu 
jednou na věčnosti! 

Za farnosti Loštice a Moravičany P. Pavel Kavec CM 
(P.S. Jubilantka spolu s Vámi poděkuje Bohu za dar života účastí na mši svaté v Paloníně 
v neděli 15. listopadu v 11 hod.) 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 1. listopadu: Lubník 1.230; Tatenice 1.570; Hoštejn 4.500; Kosov 710 Kč.  
 Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ bude v Tatenici na faře od 4. do 6. prosince. Bliž-
ší informace v dalším čísle. 
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MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO
Sbírky z neděle 1. listopadu: Mohelnice 5.373; Úsov 1.852; Studená Loučka 590 kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara
 ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ SENIORŮ, které se koná v úterý 10.11. ve 14 hod na faře.

PROGRAM CENTRA „OVEČKA“ NA LISTOPAD
  5. listopadu  Dokončení našich výrobků „Obrázek“
12. listopadu Ukázka zdobení fotokalendáře
19. listopadu Školní a školkovská zralost, prezentace školy (přednáší paní Marešová)
26. listopadu  Výroba adventních věnců
 Scházíme se na faře v Mohelnici vždy v čase od 9.15 do 11.15 hod. Děti můžete vzít 
s sebou. Když vyrábíme, máme zajištěnou babičku na hlídání. 
   S pozdravem Lenka Hrachovinová

POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO
 V neděli 15. listopadu bude ve všech farnostech sbírka na Charitu. Říjnovou 3. neděli 

byla sbírka na misie: Postřelmov 11889 Kč, Chromeč 8730 Kč, Sudkov 2000 Kč, Lesnice 
4336Kč, Dlouhomilov 2295 Kč. 
 V neděli 15. listopadu oslaví farníci z Kolšova svého patrona sv. Martina poutní mší 

svatou v 15 hodin.
 Je možné zadávat si úmysly na mše svaté na 1. pololetí roku 2010.  P. Vladimír Jahn

BLAHOPŘÁNÍ
Tuto neděli 8. listopadu 2009 se dožívá krásných 70. let paní Jitka Šromová z Lesnice.  
  Svou obětavostí obohacuje mše svaté sólovým zpěvem, zapisuje mše svaté, zajišťuje 
úklid kostela a vede růžencové společenství.
Boží požehnání, ochranu a přízeň Panny Marie i radost do dalších let přejí farníci z Lesnice

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 1. listopadu: Červená Voda 1.776; domov důchodců sv. Zdislavy 106; 
Mlýnický Dvůr 440; Jakubovice 411 (z 2.11.); Písařov 718 Kč;
Sbírky na Haiti: Červená Voda 928; Mlýnický Dvůr 123; Karlov 112; Jakubovice 600 Kč.
Písařov – oltář 5.000 + 975 z pokladniček za říjen; celkový stav 90.476 Kč.
 Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.  P. Pavel Vágner
 BIBLICKÁ HODINA v Červené Vodě ve středu 11. listopadu v 18.30 hod. na faře, 

v Jakubovicích ve čtvrtek 12. listopadu u paní Altové.
 POUŤ DĚKANÁTU ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ se uskuteč-

ní tentokrát v sobotu 21. listopadu v Zábřehu. Autobus pojede z Červené Vody v 15 hod., 
z Písařova v 15.10, z Jakubovic v 15.15 hod. Přihlaste se a pojeďte prosit za obnovu rodin 
a kněžská povolání. Je toho hodně potřeba.  P. Pavel Vágner

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 1. listopadu: Štíty 2.390; Cotkytle 940; Horní Studénky 2.200 Kč. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať.                     P. Stanislav Suchánek
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ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ LETEM SVĚTEM:
 Dny důvěry Taizé - Brno 9. -11. října 2009. ,,Na Dny důvěry jsem se vydala s holka-

ma z privátu. Byly jsme ubytované u rodiny Matyášů, kteří nás moc vřele přivítali a po-
hostili. V kostele při modlitbě byla úžasná atmosféra, kdy člověk mohl vnímat Boží pří-
tomnost. Písně z Taizé se vznášely ovzduším a společně s modlitbami nás všech velebily 
a chválily našeho Pána. Přála bych i mnohým dalším lidem, aby to mohli zažít.“ 
  (Lucka W.)

 Animátorská polovíkendovka v Klášterci 30.-31. 10. 2009. Animátoři z různých 
koutů našeho děkanátu strávili poslední říjnový víkend na faře v Klášterci, kde plánova-
li akce pro mládež na další půlrok. Více info o chystaných akcích najdete v rubrice Co se 
připravuje. 

CO SE PŘIPRAVUJE...
 Alternative session No.1 - 13. 11. 2009 v Zábřeze
 Goodbye léto letos jinak. Večer se živými kapelami: vystoupí VKV (Jazz-Rock), 380V 

(Ska-Punk) a DJ. Těšit se můžeš na alternativní hudební mix a alternativní lidi.
 Taneční víkend na Arše v Rajnochovicích 13. 11. 2009 - 15. 11. 2009

Neříkejte:"Netančím, a navíc nésu místní..."Přijeďte prohloubit svoje taneční umění, uvol-
nit trochu endorfi nů a příjemně se pobavit. Studenti: 300 Kč / pracující: 400 Kč. Víc info 
na tel. 573 391 215.

 Církevní Silvestr 2009. Letos se bude církevní silvestr konat 28. listopadu a to ve Vy-
šehoří. Začínáme mší svatou v 18 hodin v místní kapli, kterou bude celebrovat P. Radek 
Maláč (kaplan pro mládež našeho děkanátu). Následně po bohoslužbě se přesuneme do 
kulturního sálu, kde to pořádně rozjedeme. Celý silvestr bude na téma stvoření, takže 
se možná objeví Adam a Eva. Na co se můžete těšit: dobrou hudbu, divadlo, hry, přátele 
a mnoho dalšího. Co s sebou: 50 Kč, buchtu a hlavně dobrou náladu. 

 Adventní duchovní obnova 27. 11. 2009 - 29. 11. 2009 na PŘÍSTAVU. Přijď načer-
pat sílu pro další cestu životem! Zastav se a nechej v tichu promluvit Boha, otevři své srd-
ce! Exercitátor: sestra Lucie z Komunity Blahoslavenství, téma: advent - doba naděje, cena: 
studenti: 300 Kč / pracující: 400 Kč. Praktické informace: začínáme v pátek ve 20.00 hod. 
S sebou si krom obvyklého spacáku, přezůvek a něčeho malého do společné kuchyně, při-
balte i Bibli a něco na poznámky. Akce je pro starší 15 let. Během víkendu je samozřejmos-
tí i silencium - mlčení. Kdo tedy máte problémy vydržet chvíli zticha, zvažte svou účast. 
 

 Adventní duchovní obnova pro mladé v Zábřeze. Kdo má chuť může přijít 12. pro-
since v 8.45 do sálu Základní umělecké školy v Zábřeze. Bude tam na nás čekat P. Jiří Kup-
ka (vícerektor olomouckého bohosloveckého semináře), který si pro nás připraví blok tří 
přednášek na téma „Jsme světlo světa“. Mezi přednáškami bude možnost svátosti smíření 
a soukromé adorace. Když zůstanete na velmi dobrý oběd, přineste si prosím 30 Kč. Pro-
gram bude ukončen v odpoledních hodinách mší svatou.          (Redakce)

Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 7/2009
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OTČENÁŠ DOSPÍVAJÍCÍCH
Jak mohou při slovech modlitby přemýšlet mladí lidé.

OTČE NÁŠ, JENŽ JSI NA NEBESÍCH 
Bože, často nevíme, jak Tě oslovit. V dětských modlitbič-
kách, které jsme odříkávali, jsme Ti říkali „Milý Bože“. Ty 
říkáš, abychom Tě nazývali „Otče“. Kde je otec, tam je člověk 
doma, otce zajímá, co děláme, otec se zavazuje, že se o nás 
bude starat, otce se můžeme zeptat na radu, když nevíme, 
jak dál. Ty jsi náš Otec. 
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ
Mnoho jmen je pro nás důležitých. K mnoha jménům cítí-
me úctu. Tvoje jméno stojí nad jmény hvězd fotbalu a pop-
music. Tvoje jméno přetrvává staletí. Tvoje jméno je větší. 
PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ
Abychom byli upřímní, Otče, nečekáme tak moc na Tvé 
Království. Ale snad jsme ještě v zajetí úplně klamných 
představ: velký nebeský sál, zaplněný anděly a světci, kteří drží palmové ratolesti a bez 
přestání zpívají. Jistě chápeme, že to všechno jsou jen nedokonalé obrazy. Tvé Království je 
krásnější než usmíření po ledovém nepřátelství. Tvé Království je napínavější než výzkum 
vesmíru. Tvé Království vzruší víc než hlavní výhra. Tvé Království způsobí více radosti 
než splnění našich největších přání. 
BUĎ VŮLE TVÁ
Je těžké takto prosit. Je to pravý opak toho, co bychom rádi: žít konečně podle své vlast-
ní vůle, konečně trochu setřást autoritu. Koneckonců víme teď už přece sami, co je pro 
nás dobré a správné a co máme dělat. Ale Tvá vůle je bezpodmínečně dobrá. Vždyť jsi 
náš Otec. Když do něčeho zabředneme, podáš nám ruku. Proto chceme zkusit nejen říkat 
„Buď vůle Tvá“, ale také žít tak, aby to bylo podle Tvé vůle. 
CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES
Dej nám, co potřebujeme, abychom mohli žít: chléb a čistý vzduch, ale také lidi, kteří nám 
rozumějí, také uznání, úspěch, radost a sílu, abychom se dokázali vypořádat s tím, když 
jsme zklamali. Dej nám i každému člověku dnes to, co je nezbytné. 
ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY
Odpusť nám především to, že se považujeme za tak málo vinné. (Vždyť přece nekrademe 
a nevraždíme. A lež – no přece…). Špatní jsou u nás skoro vždycky ti druzí. Odpusť nám, 
když nepozorujeme, kde jsme zanedbali své bližní, kde jsme je pomlouvali, pohrdali jimi, 
trápili je,… Odpusť nám také, když nebereme vážně Tebe, našeho Boha. 
A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ, ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO
Zlo k nám většinou nepřichází v podobě hrozivého strašidla nebo ve vlčím rouchu. Vy-
padá všedně, snad přátelsky, snad velmi moderně. A snad říká: To přece dělají druzí taky! 
Nekaz druhým hru! Dej, ať poznáme, co je zlé. A ukaž nám, že být dobrý není žádná ma-
ličkost. Učiň, ať se do toho pustíme jako do dobrodružství. Zbav nás, Otče, od magnetické 
přitažlivosti zla.                        (spolcs.cz)
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NEDĚLE 15. LISTOPADU – SBÍRKA NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU.
Vážený duchovní otče,
 přijměte srdečný pozdrav Vám i všem Vašim farníkům. 

 Arcidiecézní charita se stejně jako každý rok v dušičkový čas ob-
rací na Vás a Vaše farníky s prosbou o fi nanční dar, o podporu sbírky 
na Charitu. 
 Tuto sbírku vyhlašuje arcibiskup olomoucký již od začátku exis-
tence Arcidiecézní charity Olomouc. Díky štědrosti všech dárců při 
této sbírce se za tu dobu mohla Charita rozvinout do struktury 53 
profesionálních i dobrovolných Charit. V 310 zařízeních a službách 
můžeme odborně a kvalitně sloužit více než 30 000 lidem. Mimo jiné 
tak Arcidiecézní charita dala zaměstnání 1 377 lidem a našla přízeň a pomoc u více než 
15 000 dobrovolníků.
 Nemalou měrou jsme se podíleli na humanitární pomoci, a to nejen po letošních po-
vodních v ČR, ale také v zahraničí. Nyní se Arcidiecézní charita Olomouc, jako součást 
Charity Česká republika a mezinárodní Caritas Internacionalis, zapojuje do pomoci li-
dem na Sumatře a na Ukrajině. Projekt, který nám přináší nejvíce starostí, ale také radostí, 
je humanitární pomoc na Haiti, kde rozvojové projekty směřujeme především do oblasti 
školství, budování přístřeší pro nejchudší, zdravotní péče a do rozvoje místní infrastruk-
tury. Celou naši činnost zaměřujeme na pomoc lidem v nouzi a spolu s Vámi a ostatními 
složkami církve se tak zapojujeme do šíření Kristova poselství.
 Vážený duchovní otče, obracíme se tímto na Vás s prosbou o podporu. Vyjádřete, 
prosíme, náš dík všem Vašim farníkům, kteří se v minulosti svými peněžními dary pro-
střednictvím Arcidiecézní charity Olomouc podíleli na charitativní činnosti církve a svým 
milosrdenstvím tak pomohli zmírnit nejedno lidské utrpení. Dále Vás, otče, prosíme 
o včasné ohlášení sbírky pro Charitu. Spolu s několika málo slovy o významu Charity 
nám tak v dalším roce pomůžete udržet a také rozvíjet naši činnost. Zároveň Vás a Vaše 
farníky prosíme o modlitbu za naše dílo.
S pozdravem a přáním pokoje Mons. Josef Šich, prezident Arcidiecézní charity Olomouc 
a Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc.

MODLITBA ZA CHARITNÍ DÍLO
Pane Ježíši, ty jsi Syn věčného Otce, a přestože máš všech-
ny božské výsady, rád jsi se stal člověkem a služebníkem nás 
všech. 
Také my chceme, stejně jako Ty, rádi plnit Otcovu vůli, kte-
rá nás vybízí milovat Boha a účinně sloužit trpícím a potřeb-
ným lidem. K tomu však potřebujeme Tvou pomoc. 
Dej proto, Pane, nám i všem charitním spolupracovníkům, 
ať dovedeme pomáhat těm, kteří potřebují naši pomoc, a tak 
máme účast na Tvém velikém milosrdenství. 
Uděl nám tuto milost na přímluvu svatého Vincence z Paula, 
patrona charitního díla. Ty, který jsi vydal svůj život ve služ-
bě bratřím, vládneš na věky věků. Amen.
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GORANOVO SVĚDECTVÍ. Srdečně zveme na promítání videozáznamu, který nám 
zprostředkuje neobyčejně těžkou a trnitou cestu bývalého narkomana k úplnému uzdra-
vení v Bohu, které se koná v pátek 13. listopadu v 19 hod. na farním středisku v Šum-
perku.
 Úvodní slovo a případné vstupy bude mít Vláďa Němec, který se s Goranem Čurko-
vičem osobně setkal v Medžugorji, kde nyní žije.Goran byl závislý na alkoholu a drogách 
už od dětství a jeho svědectví je velmi působivé. Mapuje nejen okamžiky jeho největšího 
ponížení, kdy se stal závislým bezdomovcem či pobýval ve vězení nebo v psychiatrických 
léčebnách, ale i nelehkou cestu dopuštění sobě i svým blízkým.
 Komunita Cenacolo pro léčení závislosti byla založena sestrou Elvírou v Saluzzu v Itálii 
v roce 1983. Nicméně po návštěvě sestry Elvíry v Medžugorje v letech 1984 a 1985 byly snahy 
vybudovat komunitu i na tomto zvláštním místě. Do konce roku 2000 bylo vybudováno na 
30 komunit sestry Elvíry v různých zemích (USA, Brazílie, Mexiko, Itálie, Francie, Rakousko, 
Chorvatsko, Bosna-Hercegovina, Irsko a Polsko). Nejsilnějším zážitkem pro nového člena ko-
munity je žít s dřívějším narkomanem, který má po roce pobytu radost ze života. Jednotlivé 
komunity vedou bez výjimky pouze lidé vyléčení ze závislosti. Proměna člověka trvá několik 
roků…

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „VSTUPY DO ŠKOL S NÁBOŽENSKÝMI TÉMATY 
Poselství křesťanských Vánoc a Tradice křesťanských svátků“ 
v okruhu vánoční doby, se uskuteční dne 28. 11. v Olomouci. Za-
čátek je v 9.00 hod a předpokládaný konec v 15. hod. Seminář je ur-
čen především všem zájemcům o tuto službu školám z řad učitelů, 
katechetů, pastoračních asistentů a kněží. 
 Na programu bude předvedení dvou programů pro vstupy do 
škol (jeden starší a jeden nový) akreditovaných MŠMT v rámci dal-
šího vzdělávání pedagogů a diskuze k těmto programům. Všichni účastníci obdrží CD 
s předvedenými materiály. Pedagogové obdrží na požádání osvědčení o absolvování semi-
náře. Hlaste se nejméně dva dny před uvedeným seminářem.
Helena Polcrová, Centrum pro školy, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel: 587 405 219 
(243), e-mail: polcrova@arcibol.cz

NABÍDKA DUCHOVNÍCH CVIČENÍ V EXERC. DOMĚ TJ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
čt 1. – ne 4. 10. 2009  Duchovní obnova pro všechny, 
 vede P. F. Brázdil TJ
ne 11. – so 17. 10. 2009  DC – IV. týden 
 „Sdílet radost s Kristem vzkříšeným.!“ 
 P. F. Lízna TJ
po 9. – so 14. 11.  Východisko a základ, duchovní 
 obnova pro všechny, P. J. Mazur TJ
čt 3. – ne 6. 12. 2009 Adventní duchovní obnova pro všechny, vede P. P. Bačo TJ
čt 10. – ne 13. 12. 2009 Adventní duchovní obnova pro všechny, vede P. J. Adamík TJ
Kontakt: Exerciční dům Český Těšín, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín,
telefon: 558 761 429 fax: 558 761 420, mobil: 737 930 713, e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz
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Sbírka z neděle 1. listopadu: Zábřeh 10.640; Jedlí 2.050; Svébohov 1.700; Zvole 4.250; 
Klášterec 1.210; Postřelmůvek 390 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 2.000; Rovensko- na var-
hany 25.000; Zvole – na misie 1.000; Klášterec – na opravu sakristie 750 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán  P. František Eliáš
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 15. 11. BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CHARITU.

UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ. S vděčností děkujeme všem, kte-
ří nám fi nančně přispěli na splacení dluhu, který nám zůstal po 
nepřiznaných dotacích. Je to obdivuhodné a krásné, že i něko-
lik měsíců po zveřejnění naší prosby o pomoc na nás pamatujete. 
Díky štědrosti všech dárců již můžeme splatit první půjčku ve výši 
120.000 Kč. Na všechny dárce pamatujeme ve svých modlitbách.  Mgr. Luděk Diblík

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 jindy 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

V KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJÍ DECHOVKY. Především všichni příznivci decho-
vé a lidové hudby by si měli ve svém kalendáři poznamenat úterý 17. listopadu. V tento 
den vyvrcholí v Katolickém domě festival dechovek pořádaný za podpory Olomouckého 
kraje a města Zábřeh. Prvními tóny zahájí v 10 hodin své vystoupení Moravští muzikanti 
– držitelé bronzové medaile z červnového Mistrovství Evropy dechových hudeb. Dále pak 
k poslechu, ale i k tanci postupně zahrají dechové hudby Plumlovanka, Veselá kapela, Li-
tomyšlská 11, Loštická Veselka a Dolanka z Dolan. Vstupné 80 korun. Občerstvení zajiš-
těno.  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

Orel jednota Zábřeh vás zve na „PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ“, kte-
ré se uskuteční v neděli 15. listopadu v Katolickém domě. Začá-
tek je ve 14 hod. V bohatém kulturním programu se představí 
např. Divadélko na okraji, soubor country tanců z jednoty Kelč, 
Jan Adamec a Jana Stejskalová, Karol Ozorovský a další. Vstupné dobrovolné. Všichni jste 
srdečně zváni.

Blahopřání
10. listopadu se dožívá požehnaných sta a ještě dvou let paní 
Marie Hašková ze Svébohova. 
Ze srdce jí přejeme, aby jí ještě dlouho provázela radost, se kterou 
si zpívá s Proglasem. Ať ji Pán žehná, chrání ji a je jí milostiv. 

                              Všechno dobré přeje farní společenství ve Svébohově


