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31. 10. 2010
Ročník XVII., číslo 43

31. 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

Zachee, 
pojď 
rychle dolů. 
Dnes musím 
zůstat 
v tvém domě.

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, 
abychom ti mohli správně a věrně sloužit; 
zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, 
ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 145   budu velebit tvé jméno, můj bože, králi.
1: Mdr 11,22 – 12,2                                  2: 2 Sol 1,11 – 2,2                        Ev. Lk 19,1-10         
Ordinárium: latinské č. 509          příště Olejníkovo
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dUŠiČKovÉ PoboŽnoSTi
Pondělí 1. liSToPAdU SlAvnoST vŠeCH SvATÝCH
V Zábřeze budou v pondělí 1. listopadu mše svaté 
v 9.40 a v 17.30 hod., ve farnosti Jedlí v 16.00, ve Svébo-
hově v 17.30 hod. a ve Zvoli v 18.00 hod.
v zábřeze od pondělí 1. do pátku 5. listopadu bu-
dou pobožnosti na hřbitově v 16 hod., v sobotu 6. 11. 
a v neděli 7. 11. ve 14.30 hod.

ÚTeRÝ 2. liSToPAdU PAmÁTKA věRnÝCH zeSnUlÝCH
V úterý 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 17.30 hod., v Rájci 
v 16.00 a v Jestřebí v 17.30 hod.

dUŠiČKovÝ KonCeRT AG KRoměŘíŽ A AG veleHRAd se uskuteč-
ní v kostele sv. Bartoloměje ve středu 3. listopadu v 18 hod. Účinkují scholy 
arcibiskupského gymnázia Kroměříž a Velehrad. Diriguje Mgr. Filip Macek. 

*  v Pivoníně bude ve středu 3. listopadu v 16.00 hod. a ve čtvrtek 4. listopadu (v den 
výročí posvěcení kaple) také v 16 hod. slavena mše svatá. Přede mší svatou bude mož-
nost přijetí svátosti smíření. 
*  ve zvoli ve čtvrtek 4. listopadu bude od 15 hod. možnost přijetí svátosti smíření,  
v 17 hod. bude slavena mše svatá a v 18 hod. pobožnost na hřbitově s žehnáním hrobů. 

zPovídÁní o „dUŠiČKÁCH“. Svátost smíření můžete přijmout od pondělí 1. až do 
soboty 6. listopadu přede všemi bohoslužbami ve všech kostelích dle rozpisu, o prvním 
pátku 5. listopadu v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze od 16. hod.  P. František Eliáš

Pro připomínku: od 1. do 8. listopadu je možné získat denně plnomocné odpustky pro 
duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam, třeba jen v duchu, za zemřelé, 
po splnění obvyklých podmínek:
1.  vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek (návštěva hřbitova a modlitba za ze-
mřelé), 2.  přijetí svátosti smíření, 3. eucharistické přijímání, 4. modlitba na úmysl Svatého 
otce, 5. nemít zálibu ani v lehkém hříchu. Podmínky zpovědi, eucharistického přijímání 
a modlitby na úmysl papeže mohou být splněné i několik dní před, nebo po vykonání 
předepsaného skutku. 

HAnA ClUb pro maminky, které jsou z nejrůznějšího důvodu samy. Přijďte načerpat 
povzbuzení, popovídat si, vypít kávu. Děti můžete přibalit s sebou. Tentokrát mezi námi 
přivítáme bc. marcelu Řezníčkovou, ženu, 
která novou životní situaci dokázala uchopit 
po svém – připravuje programy pro osamělé 
matky, zároveň vede poradnu v olomouckém 
Centru pro rodinný život pro ty, kteří se ocit-
li v náročných životních situacích Kdy a kde? 
ve středu 3. listopadu od 17 hodin na Cha-
ritě zábřeh (v kuchyňce v přízemí).  

Za děkanátní centrum RODINA V AKCI zve 
Monika a Hana
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KŘeSTní PŘíPRAvA PRo doSPělÉ. Pro ty, kteří si kladou otázky po 
smyslu života a chtějí patřit do společenství církve (nejsou zatím zorien-
továni v křesťanství, případně ani pokřtěni) nabízím společenství se sku-
pinou těch, kteří se již scházejí a většinou i připravují na křest. Jste zváni.     
                                                                      P. František Eliáš, 731 626 500 

K PUTovÁní do mAleTínA jste zváni v neděli 7. listopadu. Mši svatou budeme sla-
vit ve 14.30 hod.                                                                                       P. František Eliáš 

FARnoST zvole. Ve čtvrtek 11. listopadu v 17 hod., po skončení mše svaté, se na faře 
ve Zvoli uskuteční přednáška paní Marie Mléčkové „Panna maria v naší rodině“. Po 
přednášce bude jako tradičně příležitost koupit si pěknou knihu. Srdečně všechny zve-
me.   Karla Hrochová

vÁClAvov – Setkání u kapličky Svaté Anežky České bude 
v sobotu 13. listopadu.  Pobožnost u kapličky začíná v 16 ho-
din. Od 16.30 hod. již tradičně vystoupí ve velkém sále kulturní-
ho domu ve Václavově plukovník ve výslužbě pan Ing. František 
Valdštýn s přednáškou na téma „Svatá Zdislava“. Jeho přednášky 
jsou velmi poutavé, pracuje s novými historickými poznatky. Do-
poručujeme mimo jiné pro pedagogy, studenty a všechny milov-
níky historie. V programu také zazpívá Schola Svébohov.                      P. František Eliáš 

KonCeRT dUCHovní HUdbY. v neděli 14. listopadu 2010 v 16 hod. v kostele sv. 
Bartoloměje účinkuje komorní orchestr COLLEGIUM MUSICUM spolu s mohelnic-
kým pěveckým sborem Carmen a chrámovým sborem sv. Bartoloměje ze Zábřeha. Na 
programu jsou díla Š. Brixiho, F.X. Brixiho, F. Schuberta a J. Temla. Jako sólisté vystoupí: 
Veronika Demelová, Eva Grúzová, Karol Ozorovský a Leoš Bílek, diriguje Milan Plodek. 
Vstupné 50 Kč, děti a žáci ZUŠ zdarma. Srdečně zvou pořadatelé.

modliTbY mATeK. Společenství „Modlitby matek“ se sejde ve farním kos-
tele sv. Bartoloměje v Zábřeze v úterý 16. listopadu k slavení mše svaté v 16.30 
hod. Zapište si do kalendáře.                                                      P. František Eliáš

nA SoboTU 20. liSToPAdU JSme zvÁni nAŠimi 
biSKUPY k modlitbám za obnovu rodin a nová kněž-
ská povolání do olomouckého dómu. Nezapomeňme ve 
svých osobních plánech na to, co je důležité. 
 P. František Eliáš 

Ráda bych poděkovala sestřičkám ze zábřežské Chari-
ty, otci Františku Eliášovi, otci Antonínu Baslerovi, ošet-
řujícím lékařům, všem přátelům a kamarádům. Mno-
hokrát Vám děkuji za službu modlitby a láskyplných 
skutků, které jste vykonali pro mého tatínka Jana Šmída. 
Tatínka jste po těžké nemoci postavili, jak se říká, „na 
nohy“ a mně ukázali, že Bůh je přítomný ve všem krás-
ném, co jsme ochotni udělat pro druhé.        
 Jana Kratochvílová
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Učící se Církev – dobRoTivÝ bŮH A zlo 
S odkazem na Moudr. 11,23-12,2 a KKC 309 - 314
 Velikost Boží lásky je pro nás lidi naprosto nepochopi-
telná přes všechny negace, které v Božím stvoření nachází-
me. Písmo ale stále tvrdí, že Bůh miluje všechno, co učinil 
a všechno, co stvořil, je stvořeno pro lásku a dobro tvorstva.
 A přece! Jestliže se Bůh, všemohoucí Otec, Stvořitel svě-
ta stará o všechny své tvory, proč existuje zlo? Na tuto otáz-
ku, tak naléhavou a nevyhnutelnou, tak bolestnou a tajem-
nou, neexistuje žádná jednoduchá a rychlá odpověď. 
 Křesťanská víra však ve svém celku i na tuto otázku dává 
odpověď; Dobrota stvoření, drama hříchu, shovívavá láska 
Boha, který vychází vstříc člověku ve svých úmluvách, vy-
kupitelským vtělením svého Syna, darem Ducha, shromáž-
děním Církve, silou svátostí, povoláním k blaženému životu (který předpokládá souhlas svo-
bodných tvorů, ale o který se mohou též předem – a to je úděsné tajemství – připravit!). 
V křesťanském poselství není jediný bod, který by, z jistého hlediska, nebyl odpovědí na pro-
blém zla.
 Proč však Bůh nestvořil dokonalý svět, ve kterém by žádné zlo nemohlo existovat? Bůh 
ve své nekonečné moci by mohl vždy stvořit něco lepšího. Nicméně Bůh ve své nekonečné 
moudrosti a dobrotě chtěl stvořit svět, který je na cestě ke konečné dokonalosti. V Božím 
plánu toto postupné zdokonalování s sebou nese, že se objevují některé bytosti a jiné mizí, že 
s něčím dokonalejším přichází i něco méně dokonalého, že se příroda někdy zvelebuje a jindy 
ničí. Tak tedy zároveň s fyzickým dobrem existuje i fyzické zlo potud, pokud stvoření nedo-
sáhne své dokonalosti.
 Andělé a lidé, rozumní a svobodní tvorové, mají směřovat ke svému konečnému cíli svo-
bodným rozhodnutím a dávat mu z lásky přednost. Mohou ovšem sejít na scestí. Ve skuteč-
nosti opravdu zhřešili. Tím vstoupilo do světa mravní zlo, a to je nezměrně horší než zlo fy-
zické. Bůh není příčinou mravního zla ani přímo, ani nepřímo. Avšak dopouští je, protože 
respektuje svobodu svého tvora, a i ze zla dokáže tajemně vytěžit dobro.
 „A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh...,“ říká Josef svým bratřím, „vy jste proti mně za-
mýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro,...aby zachoval na živu četný lid“ (Gn 45,8; 50,20). Z nej-
většího mravního zla, které kdy bylo spácháno, z nepřijetí a zabití Božího Syna, které bylo 
způsobeno hříchem všech lidí, vytěžil Bůh přemírou své milosti největší dobra: oslavu Krista 
a naše vykoupení. Tím se ovšem zlo nestává dobrem i když: „Všechno napomáhá k dobrému 
těm, kdo milují Boha“ (Řím 8,28). Svědectví světců nepřestávají potvrzovat tuto pravdu; Svatá 
Kateřina Sienská říká těm, kteří se pohoršují a bouří kvůli tomu, co na ně přichází: „Všechno 
pochází z lásky, vše je zaměřeno na spásu člověka, Bůh nedělá nic, co by nevedlo k tomuto cíli.“ 
A sv. Tomáš Morus utěšuje svou dceru krátce před svou mučednickou smrtí: „Nemůže se stát 
nic, co Bůh nechce. Takže cokoliv on chce, i když se nám to zdá sebehorší, je ve skutečnosti pro nás 
to nejlepší.“ A Juliána z Norwiche: „Naučila jsem se díky Boží milosti, že se musím přidržovat 
pevné víry a s nemenší pevností věřit, že všechno skončí dobře...Ty sama uvidíš, že všechny věci 
budou k dobru.“
 Pevně věříme, že Bůh je Pánem světa a dějin, avšak cesty jeho prozřetelnosti nám často 
zůstávají neznámé. Jen na konci, až uvidíme Boha „tváří v tvář“ (l Kor 13,12), plně poznáme 
cesty, kterými Bůh, i přes dramata zla a hříchu, vedl své Stvoření až k odpočinku onoho defi-
nitivního Sabatu, sedmého dne, pro nějž stvořil nebesa i zemi.
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 Závěrem ještě jednou stručně na základní otázku: Odkud je zlo? Bůh stvořil svět i člově-
ka, dobré a dobro je mělo provázet dějinami. Ale hřích – nejprve padlých andělů a jejich pů-
sobením pak pád prvních lidí zvrátil Bohem plánovaný řád stvoření, takže;
veškeré tvorstvo, rozumné i nerozumné, živé i mrtvé bylo vydáno marnosti - ne vlastní vinou, 
nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá. Trvá 
však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy 
Božích dětí. (Řím 8,21-22).   P. Antonín Pospíšil

9. FRAnTiŠeK vidí PŘíRodU JAKo míSTo, Kde Se USKU-
TeČŇUJe boŽí oTCovSTví. Svatý František velmi obdivo-
val celé Boží stvoření, přírodu i lidi kolem sebe. Lidé v jeho době 
se přírodních úkazů báli. František neviděl v přírodě hrozbu, ale 
projev Boží lásky k člověku, která se ukazuje v celém stvoření. 
K jeho lásce ke zvířatům a všemu živému se pojí mnoho legend. 
Na většině obrazů je svatý František, jak káže ptákům a u nohou 
mu sedí „bratr vlk“. Ne náhodou sv. Františka prohlásil Svatý otec 
Jan Pavel II. za patrona ekologů a ochránců přírody.
Na tuto zemi, kterou lidé tolik poničili hříchem, poslal Otec své-
ho Syna jako nahé, bezbranné Dítě. František nad tímto důkazem 
Boží lásky žasl. Proto na Štědrý den roku 1223 v Gracciu vytvo-
řil první živé jesličky, aby tuto velikou událost naší spásy přiblížil 
obyčejným venkovským lidem. 
Když umíral, nechal se položit na tvrdou zem, aby umíral tak, jak 
Pán Ježíš přišel na svět. „Maria porodila svého Syna, zavinula ho 
do plenek a položila do jeslí.“ Lk 2,7. František toužil narodit se 
pro nebe stejně, jako se Kristus narodil pro zem.

Je podzim, v přírodě je tolik krásy... Žádný technický výtvor (auta, stroje,...) nemalovali malíři 
tak často jako přírodu, lidi, plody země, roční období... A my všechno mnohdy bereme jako samo-
zřejmost... Že se barví koruny stromů, opadává listí, zvířata si sama dokážou obstarat obživu na 
zimu, začne padat sníh - jak nádherná je jedna sněhová vločka... Úplně jsme zapomněli žasnout. 
František uměl krásně žasnout a chválil Boha za celé stvoření.

mezinÁRodní KonFeRenCe o Rodině - Téma: Rodina je centrem života
Termín: sobota 20. 11. 2010, od 9.00, od 16.30 neformální diskuse
místo: Hynaisova ul. 10, Olomouc (Velký sál Magistrátu města Olomouce)
Přednášející: Kardinál Ennio Antonelli – předseda papežské rady pro rodinu,
Th.D. Ph.Lic. Kateřina Lachmanová, Ph.D – „Spiritualita laiků žijících v rodině“
Prof. Ph.Dr. Jan Sokol, Ph.D. CSc.; Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. – 
„Starnúci človek uprostred rodiny“ a PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D. na téma - „Aby láska v ro-
dinách rozkvétala“. Přihlášku najdete na stránce „Centra pro rodinný život Olomouc“
http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/540. Je potřeba se přihlásit do pátku 5.11.2010.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky na misie z neděle 24. října: Lubník 2.980; Tatenice 2.100; Hoštejn 950; Kosov 800 
(dar na „anděly“ 10.000) .  Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

v  dUŠiČKovÉ PoboŽnoSTi v HoŠTeJně budou v úterý 2. listopadu po mši 
svaté.  
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 17. října: Červená Voda 2906; Písařov 993; Mlýnický 
Dvůr 180; Jakubovice 602; Domov důchodců sv. Zdislavy 244. 
Sbírky z neděle 24. října (na misie): Červená Voda 4175; Písařov 
1178; Mlýnický Dvůr 230; Jakubovice 850; Domov důchodců sv. Zdi-
slavy 200. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

dUŠiČKovÉ PoboŽnoSTi. Mše svaté, po nichž bude na hřbi-
tovech pobožnost za zemřelé: Písařov pondělí 1.11. v 16.00 hod.; Ja-
kubovice úterý 2.11. v 15.30 hod.; Červená Voda úterý 2.11. v 17.30 
hod.; Moravský Karlov neděle 7.11. v 15.00 hod. 
 Připomínám, že předem mší bude možnost přijmout svátost smí-
ření.                                                                              P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky na misie z neděle 24. října: Mohelnice 10.787; Úsov 913 (sbírka z 10.10.- 1.681); 
Studená Loučka 1.890 Kč. Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara
Program mateřského centra ovečka v mohelnice na listopad:
4. listopadu Výroba adventních pytlíčků pro naše děti
11. listopadu  Dokončení výroby pytlíčků
18. listopadu Beseda - Advent v rodině - přednáší Otec Šebestián
25. listopadu Výroba adventních věnců
 Scházíme se každý čtvrtek na faře v Mohelnici od 9.30-11.00. Pokud tvoříme, máme 
na hlídání babičku. Více se dozvíte na našich internetových stránkách www.ovecka-
mohelnice.estranky.cz. Těšíme se i na nové maminky a jejich děti. Přijďte se inspirovat 
a naladit na blížící se advent.  Za Mateřské centrum se těší Andrea Nevrlá

postřelmovsko      postřelmovsko

v neděli 7. listopadu. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v lesnici (minule 
2.406 Kč) a v Sudkově (minule 1.895 Kč) a Chromči (minule 1.550 Kč) na opravy fary.  
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jáhn

v ve středu 3. listopadu bude biblická hodina od 19.00 hodin na faře v Postřelmově.
v Adorace a svatá zpověď bude: ve středu 3. 11. v Lesnici od 15.30, ve čtvrtek 4. 11. 
v  Chromči od 16.00 a v pátek 5. 11.v Postřelmově od 16.00 hodin.
v v sobotu 6. listopadu bude v Postřelmově od 8.00 hodin mariánská pobožnost – 
Večeřadlo. Všichni jste srdečně zváni. 

dUŠiČKovÉ PoboŽnoSTi nA HŘbiTově budou v neděli 7. listopadu: v Postřel-
mově ve 14.30, v Lesnici v 15.30, v Dlouhomilově v 15.00 hodin. Budeme prosit společ-
ně za duše v očistci a získávat pro ně odpustky.

PoUŤ zA obnovU Rodin A novÁ ŘeHolní A KněŽSKÁ PovolÁní. V so-
botu 20.11. se uskuteční každoroční pouť za obnovu rodin, ke které nás zve náš arcibis-
kup do Olomouce. Prosím, přihlaste se v kostelích na připravené papíry.
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lošticko     lošticko     lošticko

mAlÉ dUŠiČKovÉ zAmYŠlení. Statisticky jsou blíž smrti lidé starší. 
Přísloví říká: „Starý musí, mladý může“. Víme dobře, že smrt může přijít 
kdykoli. V zajímavém kontrastu zde stojí výraz „Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé“. Věrnost znamená vztah zesnulého ke Kristu a jeho vztah 
k rodině a přátelům. Také ale jde o náš vztah k zesnulému. Paměť potře-
buje připomínat si. Pěkným potvrzením našeho vztahu je modlitba za ze-
mřelé, zvláště v týdnu od 1. - 8. listopadu. Někteří lidé mají připraveno 
hrobové místo a náhrobní kámen se jménem. Zbývá už jen k datu naroze-
ní doplnit datum úmrtí. Proč ne? Smrtí přece život nekončí a Kristus také 
odešel k Otci, aby nám připravil místo v nebi! Pán pro nás jednou přijde 
a budeme ho vidět takového, jaký je. Naše oči ho uvidí. Buďme proto velkorysí a nebo-
jácní. Mysleme na věci poslední a mluvme o nich s našimi umírajícími. Proč? Protože 
věříme, že posledními nejsou.

miSie v KUTnÉ HoŘe. Loštický misijní tým po návratu z misií v Bratislavě bude 
moderovat misie v Kutné Hoře ve dnech od 5. - 14. listopadu. Spojte se, prosíme, s námi 
v modlitbách, aby i vaším přičiněním bylo misijní dílo požehnané. 

PozvÁnKA nA KonCeRT. Vážení a milí příznivci a přátelé dechové hudby!
 Dovolujeme si pozvat Vás na V. AUTORSKÝ KONCERT V LOŠTICÍCH, který se 
bude konat v sobotu 6. listopadu 2010 v 15 hod. v Městském kulturním středisku Loš-
tice. Písničky za přítomnosti jejich autorů Ladislava Hrdličky a Antonína Orsága Vám 
bude hrát Loštická Veselka pod taktovkou Stanislava Veselého a Lácaranka pod vede-
ním Pavla Svobody. Po minulých dobrých zkušenostech doporučujeme rezervaci míst 
na tel. 602 544 253, nebo na e-mailu: piskalek@volny.cz . Slovem Vás bude provázet Věra 
Gremlicová a Václav Kolář.      P. Pavel Kavec, CM

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky na misie z neděle 24. října: Štíty 2.720; Cotkytle 2.270; Horní Studénky 5.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

dUŠiČKovÉ PoboŽnoSTi ve FARnoSTeCH A KAPlíCH: Štíty v úterý 2. listo-
padu v 17.00 hod. mše svatá, po mši pobožnost; Horní Studénky v úterý 2. listopadu 
v 17.00 hod. mše svatá, po mši pobožnost; Cotkytle v pondělí 1. listopadu v 15.30 hod. 
pobožnost; Strážná v pondělí 1. listopadu v 17.00 hod. mše svatá, po mši pobožnost

V sobotu dne 6.11.2010 od 18.00 hod. se v kulturním domě v Herolticích uskuteční 
divadelní představení „S čerty nejsou žerty“. Vystoupí ochotnický divadelní soubor 
z Mostku u Chocně. Dobrovolné vstupné bude použito na opravu varhan v místním 
kostele.

blAHoPŘeJeme PAnU Janu Turkovi k 85. narozeninám. Přejeme stálé zdra-
ví a boží požehnání, děkujeme za jeho mnohaletou varhanickou službu a starost 
o zvony a hodiny.                                                P. Stanislav Suchánek a farníci
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SbíRKY z neděle 24. ŘíJnA nA miSie: Zábřeh 26.910; Jedlí 4.700; Svébohov 4.200; 
Klášterec 4.290; Zvole 11.310; Hynčina 1.120 Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Bartolo-
měje 1.000; na misie z Ráječka 1.200 Kč; na Haiti 500 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

změnA ČASU. V zimním období (od této neděle) začíná páteční mše svatá 
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 17.30 hod. a v sobotu mše svatá s nedělní 
liturgií v Rovensku v 16.30 hod.  P. František Eliáš

PŘíPRAvA nA JUbileUm PŘíCHodU SvATÝCH CYRi-
lA A meToděJe, které budeme slavit v roce 2013. Přípra-
vu začínáme modlitbou:
„Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metodě-
je, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, 
ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím 
ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spo-
jeni v jednotě víry a lásky.                                Amen.“ 
JAK RYCHle nÁm UbíHÁ ČAS do pátku 5 .7. 2013, tedy do 
slavnosti sv. Cyrila a metoděje na velehradě? V sobotu 9. 10. 
2010 na zbývalo 1.000 dní, v pátek 24. 12. 2010 na Štědrý den to 
bude 922 dnů a například v neděli 16. 1. 2011 - 900 dnů.
 Měli bychom se připravovat tak, aby oslava jubilea byla něčím víc než jen vnější 
slavností, aby přinesla oživení křesťanské víry. Proto naši otcové biskupové navrhli pas-
torační plán na každý ze tří roků, které nás čekají. 
 Dnes Vám nabízíme přímluvnou modlitbu ke sv. Cyrilu a Metoději, abychom každý 
den mohli vyprošovat Boží pomoc pro každého jednotlivce i celý národ. 
Modlitba bude také k dispozici v kostelích.  P. František Eliáš

CHARiTA zÁbŘeH – Středisko osobní asistence a odlehčovacích služeb 
nabízí volnou kapacitu pro nové klienty. Jak vám tato služba může po-
moci? Osobní asistentky pomohou prožívat plnohodnotnější život i s Va-
ším handicapem – nahradí chybějící končetinu či nedokonalý smysl. Po-
mohou Vám s pohybem, přesuny, přepravou, vlastní soběstačností. Staráte 
se dlouhodobě o bližního a potřebujete si odpočinout? Zastoupíme Vás 
v době, kdy si potřebujete vyřídit své záležitosti nebo prostě jen „vypnout“. máte ně-
koho, o koho se nemůžete postarat dobře v době, kdy jste v zaměstnání? Rádi Vám 
pomůžeme. Přímo ve Vaší domácnosti nabízíme rozsáhlou paletu dopomoci. Jsme tu 
pro Vás 24 hodin denně v celém regionu Zábřežska i Mohelnicka, tedy i v těch nejmen-
ších obcích.
Kontakt: Charita Zábřeh, Středisko osobní asistence a odlehčovacích služeb, Masary-
kovo náměstí 7, Zábřeh (a také v úterý a pátek Mohelnice, Zámecká 11, v době od 8 do 
12 hodin).

vedoucí Mgr. Petra Bartošová, tel. 736509439, email: osobni.asistence@charitazabreh.cz 
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