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Ročník XVIII., číslo 41

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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE.

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 Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.           Amen

Volám k tobě, 
protože mě vyslyšíš, 
Bože, popřej mi sluchu, 
slyš mé slovo! 
Opatruj mě 
jako zřítelnici oka, 
do stínu svých perutí 
mě ukryj.

Vstupní antifona

ŽALM 96  vzdejte Hospodinu moc a slávu!
1: Iz 45,1.4-6                                      2: 1 Sol 1,1-5b Ev: Mt 22,15-21
Ordinárium: latinské č. 509            příště  Olejníkovo č. 502
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 17. října  památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Úterý 18. října  Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Hodová mše svatá v Jedlí bude slavena tuto neděli 16. října jako obvykle v 9 hod. Sbírka 
je určena na opravy interiéru farního kostela.

ve zvoli bude hodová neděle 16. října spojena s žehnáním zrestau-
rovaného historického kříže a průvodem do farního kostela. V 9.30 
hod. se sejdeme u nově zrestaurovaného kříže na prostranství před 
zdravotním střediskem ve Zvoli. Slavnost začne koncertem smíšené-
ho pěveckého sboru. V 10 hod. promluví u kříže starosta obce Ing. Jo-
sef Najman, který také vysvětlí, proč byl zrestaurovaný kříž umístěn 
právě na toto místo. Poté bude kříž slavnostně požehnán a odebere-
me se ke slavnostní mši svaté do farního kostela Neposkvrněného  
početí Panny Marie.                                                    P. František Eliáš 

FARnoST mAleTín. Tuto  neděli 16. října poputujeme také do maletínského farního 
kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté v 15 hod.                                     P. František Eliáš

evA HenYCHovÁ v KAToliCKÉm domě. V úterý 25.10. se při au-
torském recitálu v Katolickém domě představí Eva Henychová – zpěvačka 
a kytaristka, která oslovuje publikum všeho věku, ale především lidi pře-
mýšlivé, tázající se a hledající. Do podvědomí široké veřejnosti se zapsala 
jednou z hlavních rolí v seriálu „My holky z městečka“. Absolutoriem na 
Konzervatoři Jaroslava Ježka ve třídě Milana Tesaře se pak započala její 
profesionální umělecká kariéra. Do Zábřeha se vrací po několikáté pře-
stávce a publiku představí především písně ze svého nejnovějšího alba SINAJ. Začátek kon-
certu v 18 hodin, vstupné 60 Kč.      Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

ČeSKÁ KŘeSŤAnSKÁ AKAdemie, místní skupina Zábřeh Vás zve ve 
středu 26. října v 18 hod. do Katolického domu na besedu s Danou Něm-
covou na téma „Migrace vnější a vnitřní“. Je známá např. jako signatářka 
a mluvčí Charty 77, spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stí-
haných; po r. 1989 zaměřila své úsilí mj. na psychologickou a právní pomoc 
uprchlíkům.

KoClíŘov. O první sobotě v měsíci, 5. listopadu jste zváni na pouť do Koclířova. Od-
jezd z Valové v 11.30 hod., vše ostatní za obvyklých podmínek. Prosím, hlaste se včas. 

                                                                   Ludila Krogerová 583 414 512, 732 805 427

PoděKovÁní. Děkujeme všem účastníkům a účinkujícím na 18. Svato-
hubertských slavnostech v Praze,  pořádaných Řádem svatého Huberta. 
Děkujeme za perfektní a profesionální výkon Mužskému pěveckému sbo-
ru řádu sv. Huberta a trubačům, kteří doprovázeli liturgii mše svaté. Také 
děkujeme za účinkování na koncertě, kde vystupovala již zmíněné tělesa 
a také smíšený pěvecký sbor Carmen ze Zábřeha. Děkujeme za reprezenta-
ci, účinkování a pomoc při organizaci organizátorům i účastníkům. Všem  
přejeme vše dobré.                                 Jiří Novák, Lenka a Karol Ozorovští



3

dopis národního ředitele Papežských misijních děl k misijní neděli 23. října 2011
Milí přátelé misií, byl to pro mě velmi vzácný čas, když jsem měl možnost se setkat 
s Matkou Terezou. Utkvělo mi v srdci, když na pěti prstech ruky vysvětlovala tajemství 
misijní práce. Říkala: „Uvědomte si, že když dáváte najíst hladovým, napít žíznivým, tě-
šíte zarmoucené, ošetřujete nemocné a ujímáte se chudých, setkáváte se s Ježíšem! On 
každému takovému člověku při posledním soudu řekne pět velmi důležitých slov: „Tys 
to udělal pro mě!“
Příležitostí k takovýmto setkáním s Ježíšem v chudých a trpících je dnes víc než dost. Ze 
statistik organizace UNICEF se dozvídáme, že miliony dětí „zmizí“ každý rok v černých 
ekonomikách nebo jsou pašovány ze země do země, často kvůli sexuálním službám. Kaž-
dou minutu zemře na AIDS dítě mladší 15 let a další se nakazí. 171 milionů dětí pracu-
je v riskantních podmínkách – v továrnách, dolech a zemědělství. Asi 8,4 milionu dětí 
trpí v nejhorších formách dětské práce, včetně prostituce a nevolnictví, kdy splácejí pra-
cí dluh rodičů. Svatý otec Benedikt XVI., který každoročně vyhlašuje Misijní neděli, nás 
letos vybízí: „Samotný Světový den modliteb za misie není jen ojedinělým momentem 
v průběhu roku, ale vzácnou příležitostí zastavit se a uvažovat o tom, zda a jak odpoví-
dáme na povolání k misii. Je důležité, aby se jednotliví pokřtění i celá církevní společen-
ství v misii angažovala nikoli sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou 
jejich křesťanského života. Právě na tuto výzvu máme možnost prostřednictvím Papež-
ských misijních děl konkrétně odpovídat a přispívat k zlepšení situace chudých. 
Z České republiky v rámci Misijní neděle podporujeme např. stavbu a opravu 24 kos-
telů, kaplí, far, klášterů, pastoračních center, domova pro staré a nemocné kněze, nákup 
jízdních kol a několika aut potřebných pro pastorační činnost. Přispíváme též na léčeb-
né výdaje, biblické kurzy, formační a vzdělávací programy pro mládež a katechisty, kteří 
jsou velmi potřební zvláště ve velkém množství farností, kam se misionáři dostanou jen 
několikrát za rok. Celkem letos pomáháme 11 diecézím v 8 zemích: Malawi, Zambie, Pa-
pua-Nová Guinea, Bangladéš, Uganda, Surinam, Guyana, Srí Lanka a Indonésie. Kromě 
této sbírky na Misijní neděli dále podporujeme více než 250 000 chudých dětí v 11 ze-
mích. Přispíváme i na formaci několika stovek bohoslovců v 8 misijních seminářích, kte-

ré bychom našli například v Zambii, Ugandě, Ban-
gladéši, na Šalamounových ostrovech či na Haiti. 
Z výše uvedeného je vidět, jak hodně je nasazení 
každého z nás pro misie potřebné.
Chtěl bych Vám všem v této chvíli upřímně po-
děkovat za modlitby, obětovaná utrpení, finanční 
dary a jakoukoliv jinou pomoc. Podporujete svě-
tové misie katolické církve, kvalitní projekty, které 
jsou pod patronací Svatého otce. Během loňské Mi-
sijní neděle jste věnovali téměř 16 milionů korun 
a spolu s ostatními dary na potřebné děti a bohos-
lovce v misiích se za minulý rok sešlo celkem přes 
26 milionů korun. Věřím, že letošní Misijní neděle 
přinese požehnání a bude důvodem, aby každého 
z nás mohl sám Ježíš u posledního soudu přivítat 
těmi známými pěti slovy: „Tys to udělal pro mě!“ 
a pozvat nás k sobě domů. 

P. Jiří Šlégr Národní ředitel Papežských misijních děl
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UČíCí Se CíRKev -  boŽSKÉ CTnoSTi (2. čt 1. Sol 1,1-5 a KKC 1812 – 1829)
Ctnost je schopnost konat dobro trvale a snadno. Skrze lidské 
ctnosti můžeme mít účast na božském životě a na důvěrném vzta-
hu k Nejsvětější Trojici. Božské ctnosti jsou základem, duší, cha-
rakteristickým rysem mravního jednání křesťana. Pronikají a oži-
vují všechny mravní ctnosti, takže věřící jsou schopni jednat od-
povědně a zasloužit si věčný život. Božské ctnosti jsou tři; VÍRA, NADĚJE A LÁSKA.
víRA je božská ctnost, kterou věříme v Boha a ve všechno, co nám řekl, zjevil a co nám 
církev předkládá k věření, protože Bůh je pravda sama. Vírou se člověk svobodně ode-
vzdává Bohu. „Spravedlivý bude živ z víry.“ (Řím 1,17). Živá víra se projevuje láskou 
(Gal 5,6 ) avšak „víra bez skutků je mrtvá“. (Jak 2,26). Kristův učedník si nemá jen ucho-
vávat víru a žít z ní, nýbrž má ji i vyznávat, vydávat o ní svědectví, šířit ji a tak následovat 
Krista cestou kříže v pronásledováních, které nikdy církvi nechybějí. Služba a svědectví 
víry jsou nezbytné pro spásu: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi - i já se 
přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před 
svým Otcem v nebi.“ (Mt 10,32)
nAděJe je božská ctnost, kterou toužíme po nebeském království a po věčném životě 
jako po svém štěstí. Přitom důvěřujeme Kristovým příslibům a nespoléháme na své síly, 
ale na pomoc Ducha svatého. Ctnost naděje odpovídá na touhu po štěstí, kterou Bůh 
vložil do srdce každého člověka; bere na sebe očekávání, která podněcují lidskou činnost; 
očišťuje je a zaměřuje k nebeskému království; chrání před malomyslností; je oporou ve 
chvílích opuštěnosti; rozšiřuje srdce v očekávání věčné blaženosti. Naděje chrání před 
sobectvím a vede k radosti z křesťanské lásky. Vzorem křesťanské naděje je starozákon-
ní patriarcha Abrahám. Jeho naděje byla naplněná v synu Izákovi a očištěná zkouškami 
poslušnosti. Křesťanskou naději rozvíjejí blahoslavenství, která nás pozvedají k nebi jako 
k nové zaslíbené zemi; ukazují k ní cestu zkouškami, které čekají na Ježíšovy učedníky. 
Naděje se projevuje a živí modlitbou, zvláště modlitbou „Otče náš“, která je souhrnem 
všeho, po čem nám dává naděje toužit. Můžeme tedy mít naději na nebeskou slávu, kte-
rou Bůh slíbil těm, kteří ho milují a konají jeho vůli. 
lÁSKA je božská ctnost, kterou milujeme Boha nade všechno pro něho samého a svého 
bližního jako sebe z lásky k Bohu. Ježíš učinil z lásky nové přikázání. „To je mé přikázá-
ní: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“(Jan 15,12). Ježíš umřel z lásky k nám, 
když jsme byli ještě „nepřáteli“ (Řím 5,10). Pán nás žádá, abychom milovali jako on, do-
konce i své nepřátele, abychom se stali bližním i tomu nejvzdálenějšímu, abychom milo-
vali děti a chudé jako jeho samého. „Lásky však, kdybych neměl, nejsem nic“, říká apoš-
tol. A všechny výsady, služba, dokonce i ctnosti...bez lásky nic neprospějí (1 Kor 13,1 -4).  
Láska je nejdůležitější ze všech ctností. Je první božskou ctností: „Nyní trvá víra, naděje 
a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska“ (l Kor 13,13). Cvičení se ve všech ctnos-
tech je oživováno a podněcováno láskou. Vede-li křesťan mravný život oživovaný láskou, 
dává mu to svobodu Božích dětí. A také plody lásky: radost, pokoj a milosrdenství; láska 
vyžaduje velkodušnost a bratrské napomínáni; je vlídná, vzbuzuje a projevuje se nezišt-
ností a štědrostí, je přátelstvím a společenstvím. 
Tři vzpomenuté ctnosti nazýváme BOŽSKÉ, protože je máme od Boha, k Bohu nás ve-
dou a s Bohem nás spojují. Proto je máme častěji vzbuzovat. To znamená, že máme Boha 
ujišťovat, že v něho věříme, v něho doufáme a jej milujeme a zároveň ho prosit, aby v nás 
upevňoval a rozmnožoval víru, naději a lásku. Zvláště máme vzbuzovat tři božské ctnosti 
při mši svaté, při svatém přijímání, v pokušeni a v nebezpečí smrti.     P. Antonín Pospíšil
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KŘíŽem KRÁŽem Po HAiTi 7
Ráno vstáváme a samozřejmostí je smýt pot po další horké noci, tedy po-
kud to jde a alespoň trochu teče voda. Samotná sprcha je většinou celkem 
zbytečnou dekorací, protože tlak vody je tak malý, že musíme do škopíku 
napustit vodu z kohoutku, který je nejníže. Potom se člověk polévá hrnkem 
k tomu určeným. Teplá voda neteče nikde a vlastně jí ani není potřeba, pro-
tože každý se potřebuje zchladit. Jen se trochu špatně vymývá šampón z vlasů, ale to je 
detail. Na Haiti se vůbec naprostá většina věcí dělá jinak než u nás doma. Musíte myslet 
dopředu. Po umytí musíte doplnit vodu do škopíku, protože později nemusí téct vůbec. 
Když si chcete například vyčistit zuby, bývá velmi moudré vyšetřit si alespoň dva hlty 
pitné vody. Z veřejného vodovodu totiž neteče voda pitná, ale pouze užitková a její po-
žití nemusí být zrovna bezpečné. Stoprocentně ji ale můžete použít jako účinné laxati-
vum proti případné zácpě. Neustále potřebujete mít u sebe desinfekci na ruce, protože 
během dne nastane bezpočet situací, kdy ji musíte použít – když sáhnete na peníze, po-
kud se dotýkáte čehokoliv na veřejných místech, když se rozhodnete cokoliv koupit na 
ulici atd. 
Dáváme si snídani, nezbytnou kávu na povzbuzení a balíme nutné věci na několikaden-
ní cestu na jih. Musíme se ještě zastavit v supermarketu. Je potřeba říct, že tam je nákup 
potravin zcela bezpečný, tedy s výjimkou peněz. Nad některými cenami se člověku zato-
čí hlava a cítí potřebu přesvědčit se, že četl dobře. Neskutečně drahé jsou uzeniny a vý-
robky z masa. Také mléko a mléčné výrobky. Máslo v přepočtu přes 200 korun, litr mlé-
ka 60 – 80 našich korun, sýry a salámy jsou už skoro v kategorii scifi. Třetinka haitského 
piva 20 korun, dvoulitrovka coca coly přes 100 korun a balená pitná voda je rovněž vel-
mi drahá. Dnes můžete na Haiti koupit v podstatě cokoliv, ale musíte hodně zaplatit. Byl 
jsem rád, že jsem si nějaké zásoby vzal z domu. 
V supermarketu jsme nakoupili co bylo potřeba a vydali se na cestu, protože jsme chtěli 
být do oběda v novém sídle naší české charitní mise v Leoganu. Není to daleko, tak oko-
lo 45 kilometrů, ale stejně cesta trvá dost dlouho. Vždycky je nejhorší vymotat se z hlav-
ního města. Znovu si uvědomuji, jak je Haiti hustě osídleno. V podstatě podél celé cesty 
okolo pobřeží jsou domy, malá políčka a vlastně ani nerozeznáte hranice mezi jednotli-
vými vesničkami. Plynule na sebe navazují. 
Léogane je poměrně velká rovinatá a úrodná oblast, hustě porostlá vegetací a rovněž 
velmi hustě osídlená, což při pohledu z dálky nebo z letadla není vidět. Domečky jsou 
schované mezi spoustou mangovníků, veritabů (stromy s velkými kulatými jedlými plo-
dy podobnými menším cukrovým melounům) a porosty banánovníků. Je tam všude 
poměrně hodně vody a odpovídá tomu i vysoká vzdušná vlhkost. Samozřejmě je tam 
úměrně k tomu i odpovídající výskyt moskytů, kteří lidem i zvířatům velmi znepříjem-

ňují život. Na poprvé bych si cestu od hlavní silnice k budově 
naší mise vůbec nebyl schopen zapamatovat, protože všechny 
křižovatky cest a cestiček jsou na první pohled velmi podob-
né. Právě oblast Léoganu byla epicentrem zemětřesení a po-
škozena byla většina budov. Škody byly opravdu katastrofické-
ho rozsahu a je to všude vidět, i když na první pohled se zdá, 
že hlavní město na tom bylo hůř. Je to hlavně tím, že v Port au 
Prince je tak obrovská koncentrace lidí i budov a zde jsou lidé 
na velkém území, ale mnohem řidčeji.                  Václav Keprt

pokračování příště
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z neděle 9. října: Červená Voda 1.750; Domov důchodců sv. Zdislavy 252; Mlýnic-
ký Dvůr 220; Písařov 656; Jakubovice 745 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
                                                                                                                     P. Radek Maláč

lošticko          lošticko          lošticko

Sv. RAdim – PATRon SPolUPRACovníKŮ. 
Kdo z nás si umí bez spolupráce představit fun-
gování rodiny, farnosti, různých organizací nebo 
vůbec života společnosti?!
Když jsem v těchto dnech nahlédl do katolického 
kalendáře a našel tam 12. října jméno sv. Radima, 
záhy jsem si řekl, že sv. Radim by měl být prohlá-
šen za patrona spolupracovníků každého dobré-
ho díla. Světec z rodu Slavníkovců je nám známý 
jako nevlastní bratr sv. Vojtěcha, který svého bra-
tra poctivě provázel na jeho náročné misii ve střední Evropě. 23. dubna 997 byl očitým 
svědkem mučednické smrti sv. Vojtěcha u pohanských Prusů. Zasloužil se o získání mrt-
vého těla mučedníka. V roce 999 byl v Římě vysvěcen za biskupa a v r. 1000 se stal arci-
biskupem v Hnězdně. Část jeho ostatků je dnes uložena v kryptě sv. Kosmy a Damiána 
v chrámu sv. Víta v Praze. 
Nějak ve mně rezonují myšlenky promluvy Mons. Jana Graubnera, našeho arcibiskupa, 
které přednesl na Národní pouti ve Staré Boleslavi 28. září 2011. V promluvě řekl i tato 
slova: „Svět si uvědomuje, že stavět jen na právech a ekonomické spravedlnosti, podle 
které si mohu koupit vše potřebné, nestačí. Ke šťastnému životu potřebujeme taky to, co 
si za peníze nemůžeme koupit, ale co můžeme všichni při dobré vůli nabídnout: milují-
cí srdce. Proto je letos Mezinárodní rok dobrovolníků, upozorňující na potřebu dát nad 
svoji povinnost... Chci proto poděkovat všem, kteří si tuto skutečnost spolupráce uvědo-
mují a něco proto taky dělají.” 
Můj skromný typ: Když  budete někdy u Poděbrad najíždět na dálnici směrem od Chlum-
ce a nebudete spěchat, zastavte se v Libicích nad Cidlinou u sousoší sv. Vojtěcha a Radi-
ma, misionářů Střední Evropy. Jeho autorem je sochař Vojtěch Adamec, rodák z Hulína 
(*4.7. 1933 + 28.3. 2011). Třeba si tam položte otázku: Jakým jsem spolupracovníkem 
v díle víry ve své rodině, farnosti, diecézi? 
Kéž nám sv. Radim, průvodce sv. Vojtěcha vyprosí, aby náš rozum osvěcovala víra a k dílu 
na Boží vinici nás vedlo  milující srdce!          Za spolupráci vám děkují  loštičtí misionáři.  

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 9. října: Mohelnice 4.653; Úsov 948; Studená Loučka 279 Kč. Všem dár-
cům Pán Bůh zaplať.                                                                                       P. Petr Šimara

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 9. října: Lubník 590; Tatenice 940; Hoštejn 1.300; Kosov 430  Kč. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                              P. Jaroslav Přibyl
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postřelmovsko      postřelmovsko

HodY v CHRomČi budou v neděli 23. října. Hodovou mši svatou budeme slavit v 8.00 
hod. Proto bude v Postřelmově v neděli 23. října slavena mše svatá výjimečně v 11 hod. 
Mše svaté budou od neděle 23. října opět bývat ve farním kostele v Lesnici.                                                                                                                               

                  P. Vladimír Jahn
2. nÁmoŘniCKÝ bÁl. Junáci z Lesnice Vás srdečně zvou v sobotu 22. října 
do Společenského domu v Lesnici. Začátek ve 20 hod., vstupné 50 Kč. 

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 9. října: Štíty 2.139; Cotkytle 960; Horní Studénky 2.350 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                            P. Stanislav Suchánek
HodY v CRHově  budou v sobotu 29. října. Mši svatou budeme slavit ve 14 hod. 

ze zPRÁv TiSKovÉHo STŘediSKA ČbK
novÉ WebY PRoGlASU. Návštěvníci webu Radia Proglas od za-
čátku října nacházejí na původní internetové adrese nově upravené 
webové stránky. Nejde pouze o jejich nový vzhled, cílem bylo také 
umožnit návštěvníkům snadnější orientaci.
Kromě hlavní tmavě modré homepage Proglasu  vznikly další plno-

hodnotné weby: už delší dobu samostatný zelený web – Hudba, nově pak oranžový – Ju-
nior a světle modrý – Zprávy. Už podle názvu je patrné, který web je komu určený.
Věříme, milí návštěvníci, že si na nový design brzy zvyknete a že vám weby budou slou-
žit ještě lépe, než doposud, že budete novou tváří stránek osvěženi; i to bylo naší snahou 
a smyslem změn. Pracovníci a spolupracovníci Proglasu přejí sobě i uživatelům, ať weby 
rodiny proglas.cz slouží k dobrému.                                                            www.proglas.cz

Dne 5. října 2011 zemřel ve věku 56 let na zákeřnou nemoc zakladatel firmy Apple Steve 
Jobs. Možná právě postoje Steva Jobse ke smrti mohou být pro nás obohacením. V jedné 
ze svých inspirativních přednášek, kterou pronesl rok po zjištění rakoviny slinivky, Steve 
Jobs řekl: „Vědomí, že brzo umřu, je to nejdůležitější, co mi pomohlo učinit zásadní životní 
rozhodnutí. Téměř všechno, veškerá vnější očekávání, pýcha, strach z nesnází nebo neúspě-
chu, jsou tváří v tvář smrti nicotné - zůstává jen to důležité. Nejlepší způsob jak nespadnout 
do pasti představy, že máte co ztratit, je uvědomovat si, 
že zemřete. Už jste totiž nazí. Není důvod nejít za tím, 
co vám říká srdce.“ 
„Váš čas je vymezen, takže jím neplýtvejte a nežijte 
život někoho jiného. Nenechte se polapit představou, 
že je nutné žít podle toho, co si myslí jiní. Nepřipusť-
te, aby šum jiných názorů přehlušil váš vlastní vnitřní 
hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srd-
cem a svou intuicí. Těm je nějak jasné, čím doopravdy 
chcete být. Všechno ostatní je druhotné.“ (Steve Jobs 
v proslovu 12. června 2005 při zakončení akademic-
kého roku na Stanford University). 
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PŘíŠTí neděli 23. ŘíJnA bUde ve vŠeCH FARnoSTeCH
SbíRKA nA miSie

Sbírky z neděle 9. října: Zábřeh 12.600; Jedlí  2.000;  Drozdov – hodo-
vá sbírka 1.300; Svébohov 1.100; Klášterec 730; Zvole 6.310; Vyšehoří 
1.100; Hynčina 220 Kč. DARY: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 3.200; 
na Haiti 1.000 Kč Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                                  P. František Eliáš

dARY nA lePRU. Dne 9. října byla předána částka 3.000 Kč z Rovenska a 2.600 ze Zá-
břeha. Všem dárcům „ Zaplať Pán Bůh“. 
Děkujeme neznámému dárci za květinový dar do Lurdské kapličky.            Marie Zíková

CHARiTA zÁbŘeH
Od čtvrtka 29. září do soboty 1. října proběhla v Zábřehu a Mohelnici tra-
diční materiální sbírka šatstva, obuvi a domácích potřeb. Za 3 dny se poda-
řilo zaplnit dva přistavené vagóny, což představuje přibližně 19 tun daro-
vaného materiálu. Sbírku organizačně zajišťovalo celkem 23 dobrovolníků 
Charity – lidí v hmotné nouzi, které Charita organizuje ve výkonu dobrovolnické služby. 
Společně odpracovali celkem 290 hodin. Na pokrytí režijních nákladů sbírky se do za-
pečetěných pokladniček vybralo celkem 6.506 Kč. Díky nadačním prostředkům společ-
nosti Asekol se letos poprvé vybíraly i elektrospotřebiče – funkční pro následnou pomoc 
těm, kdo si nákup nových nemohou dovolit, a rozbité pro následné předání k ekologické 

likvidaci. Chceme poděkovat všem dárcům za jejich štědrost, dob-
rovolníkům za jejich čas, nasazení i bezproblémové zvládnutí celé 
akce. V neposlední řadě naše vděčnost patří vedení obou měst za 
to, že nacházíme podporu pro podobné humanitární i ekologicky 
účelné aktivity. Další pokračování této prospěšné tradice Charita 
Zábřeh připravuje na jaro 2012. 

 Ludmila Macáková – koordinátorka dobrovolnických aktivit CHZ

Blíží se měsíc listopad a na jeho začátku vzpomínáme na naše zemřelé. Na 
hřbitovech se rozsvěcují svíčky. Charitní recepce a prodejna Barborka v tom-
to čase přichází s rozšířenou nabídkou svíček, různých druhů krytů na svíčky 
a nově také se speciálními zapalovači. Svíčky jsou olejové a vydrží hořet po-
měrně dlouho (cca ½ - 1 den, podle velikosti svíčky). Kryty na svíčky mají růz-
né rozměry – od malých (výška cca 12 cm) až po ty velké (cca 22 cm). Zapalo-
vače mají prodlouženou zapalovací trubičku, takže se dá svíčka zapálit, aniž by-
chom museli oddělávat už připravený kryt. Tento sortiment je již v prodeji.
Dovolujeme si také nabídnout kalendáře na rok 2012: s církevním kalendári-
em, ale i jiné druhy – od květin přes zvířata až k receptům. Přejeme klidný pod-
zim a těšíme se na Vaši návštěvu! 

pracovníci recepce Charity Zábřeh, otevřeno denně od 7.00 do 16.30 hod.

ČR2 PRAHA - k misijní neděli. V neděli 23. 10. bude v 9.00 přímý přenos slavnostní 
mše svaté z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr,  
národní ředitel PMD. Po mši svaté bude beseda na faře.


