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30. 10. 2011
Ročník XVIII., 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

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

Nejsem, Pane, pyšné mysli,  
nepohlížím do vysoka,  
nebažím po velkých věcech, 
které nad mou sílu jsou. 
Ztišil, zklidnil jsem svou duši, 
jako dítě v klíně matky, 
jako dítě zkonejšené 

ztichla ve mně duše má...
Žalm 131 

(překlad Václava Renče)

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 131  opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji!
1: Mal 1,14b – 2,2b.8-10                   2: 1 Sol 2,7b-9.13 Ev: Mt 23,1-12
Ordinárium: Břízovo č. 503             příště  Ebenovo č. 504
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne

Úterý 1. listopadu SlAvnoST vŠeCH SvATÝCH
Středa 2. listopadu  vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Pátek 4. listopadu  Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

„dUŠiČKovÉ PoboŽnoSTi“ 
neděle 30. říjnA: ve Svébohově se sejdeme na 
hřbitově ve 14 hod. a v Jedlí začíná dušičková po-
božnost v 15 hod. ve farním kostele a jako obvykle 
pokračuje na hřbitově.
v zÁbřeze se sejdeme k pobožnosti na hřbitově 
tuto neděli  ve 14.30 hod.

ÚTeRÝ 1. liSToPAdU SlAvnoST vŠeCH SvATÝCH
V Zábřeze budou v úterý 1. listopadu mše svaté v 9.40 a v 17.30 hod., ve farnosti Jedlí 
v 16.00 a ve Svébohově v 17.30 hod., ve Zvoli v 18 hod.
v zábřeze od úterý 1. do pátku 4. listopadu budou pobožnosti na hřbitově v 16 hod., 
v sobotu 5. a v neděli 6. listopadu ve 14.30 hod.                                       P. František Eliáš

STředA 2. liSToPAdU PAmÁTKA věRnÝCH zeSnUlÝCH
Ve středu 2. listopadu vzpomeneme všechny věrné zesnulé při mších svatých: 
V Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod., v Lukavici  v 8 hod., v Rájci v 16 hod., v Jedlí v 16 hod., 
ve Svébohově v 17.30 hod., v Jestřebí v 17.30 hod.

zPovídÁní v „dUŠiČKovÉm TÝdnU“ 
Od úterý 1.11. až do soboty 5.11. bude možnost přijetí svátosti smíření přede všemi bo-
hoslužbami ve všech kostelech dle rozpisu.         
O prvním pátku 4.11. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze od 16 hod.     P. František Eliáš

jAK zíSKAT odPUSTKY PRo dUŠe v oČiSTCi : 
Odpověď najdete ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze, na církevních internetových strán-
kách např.  www.pastorace cz,  www.vira.cz, nebo v katechismu KC v článcích 1471 – 1479. 

Pozvání ke SPoleČenSTví Rodin. Milí manželé a rodičové, 
jednou měsíčně bude příležitost společně se sejít, vzájemně po-
vzbudit a sdílet nad tématy RodinA, PRÁCe A SlAvení. Vy-
užijeme k tomu připravené materiály, které nabízí modlitbu, čte-
ní Božího slova, otázky pro rozhovor v páru a ve skupině. Během 
programu bude zajištěno hlídání dětí. Den a čas bude dle domlu-

vy (pravděpodobně první pondělky v měsíci v podvečer). První setkání proběhne v pon-
dělí 7. listopadu 2011 v Oáze Charity Zábřeh v 17.30 hod.
Za Rodinu v akci Monika Sikorová, kontakt: rodinazabreh@gmail.com, tel. 737 517 102.

HodY v jeSTřebí. V neděli 6. listopadu bude hodová mše svatá v Jestřebí v 7.00 hod. 

FARnoST mAleTín. V neděli 6. listopadu poputujeme do maletínského farního kos-
tela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.                                    P. František Eliáš
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SPoleČnÉ UdělovÁní SvÁToSTi  PomAzÁní nemoCnÝCH
v KoSTeleCH A KAPlíCH do AdvenTU

Příprava na udělování svátosti pomazání nemocných bude probíhat 
v jednotlivých kostelech a kaplích vždy ve třech po sobě následují-
cích dnech tak, aby se jednotliví nemocní mohli na přijetí svátosti 
pomazání vnitřně dobře připravit, aby jim tato svátost byla opravdu 
užitečnou posilou v nemoci, případně stáří.             P. František Eliáš
Ráječek: příprava na pomazání 3. a 4. listopadu od 8.30 hod. 
 udílení svátosti pomazání nemocných v sobotu 5. listopadu v 8.30 hod.
lukavice: příprava 7. a 8. listopadu od 8.30 hod., udílení svátosti 9. listopadu od 8.30 hod. 
jestřebí: příprava 7. a 8. listopadu od 16 hod., udílení svátosti ve středu 9. listopadu v 16 hod.
Rájec:  příprava 10. a 11. listopadu od 8.30, udílení svátosti v sobotu 12. 11. v 8.30 hod.
Hněvkov: příprava 10. a 11. listopadu od 16 hod., udílení svátosti v sobotu 12. 11. v 16 hod.
Skalička: příprava 14. a 15. listopadu od 8.30 hod., udílení sv. ve středu 16. 11. v 8.30 hod.
Pivonín: příprava 14. a 15. listopadu od 16 hod., udílení sv. ve středu 16. 11. v 16 hod. 
václavov: příprava 17. a 18. listopadu od 16 hod., udílení sv. ve středu 19. 11. v 16 hod. 
zábřeh: příprava 21., 22. a 23. listopadu od 9.40 hod., udílení sv. ve čtvrtek 24. 11. v 9.40 hod. 
jedlí: příprava 21. a 22. listopadu od 16 hod., udílení sv. ve středu 23. 11. v 16 hod. 
Rovensko: příprava 24. a 25. listopadu od 16.30 hod., udílení sv. v sobotu 26. 11. v 16.30 hod. 

KAToliCKÝ dŮm
 Spolek Metoděj Zábřeh, za finanční podpory města Zá-
břeh a ve spolupráci s Klubem Ámos Ostrava připravil dal-
ší z řady oblíbených interaktivních výstav. Tentokrát to bude 
výstava s názvem HejblATA HUdební aneb uši a ten zbytek. 
Výstava, kterou návštěvníky bude provázet Pan Zvuk, umožňuje 
navštívit svět ruchů a hudby, vyzkoušet zábavné pokusy, poznat zajímavé 
nástroje a ponořit se do tajů zvuku. Výstava bude v Katolickém domě zahájena vernisáží 
v pondělí 31. října v 18 hodin. Výstavu je pak možné navštívit v pracovní dny až do 11. 
listopadu v době od 8 do 16 hodin. Případný jiný termín si můžete domluvit na telefo-
nu 583 412 108, mob. 731 465 717, případně prostřednictvím e-mailu spolek.metodej@
tiscali.cz.

 Populární zábřežská folk & country skupina mAdAlen Vás 
zve na pravidelný vzpomínkový koncert věnovaný zesnulým 
kamarádům, který se uskuteční v Katolickém domě v sobotu  
5. 11. Hostem večera tentokrát bude folkrocková kapela NOA-
CO z Litovle. Vstupné dobrovolné, začátek v 19 hodin.

Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

blAHoPřÁní.
31. října oslaví 80 roků života
paní Anička juránková z jedlí. K životnímu jubileu jí upřímně 
blahopřeje hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie 
přeje                                     Společenství živého růžence a farníci 
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UČíCí Se CíRKev - bilAnCe dějin  KRÁlovSTví 
(S odkazem 1. čt. Mal 1,14n)

 Je jen jeden národ, jehož čtyřtisícileté dějiny jsou dějiny bolestí a ponížení, ale i slávy a ví-
tězství. A to vše jen proto, že je to národ Bohem vyvolený, milovaný, ale i trestaný. Národ, kte-
rý si po tisíciletí zachoval vědomí své víry, jazyka, národa i země. Národ, který dal světu vě-
domí jednoho Boha a mravní zákon v Desateru Božích přikázání. Tímto národem je národ 
izraelský, židovský. A jeho úchvatné, nikým neopakovatelné dějiny začínají v dávné minulosti 
– téměř na prahu lidských dějin, po pádu našich prarodičů Adama a Evy.

Bůh měl s člověkem a lidstvem velkolepé plány. Po krásném a blaženém životě na zemi 
měl být přemístěn do vlasti nebeské, do společenství s Bohem a se všemi lidmi. Hřích Adama 
a Evy však tento Boží plán zhatil, a tak ztratili oni i celé lidské pokolení tento blahý stav živo-
ta.  Nebe bylo zavřeno a země se stala pro člověka často slzavým údolím.

Ale Boží láska k člověku se neztratila, vytvořila plán záchrany. Kolem roku 1800 před Kris-
tem povolává Bůh muže z rodiny Tareovy, bydlícího v Uru Chaldejslkém u Perského zálivu. Je 
to Abrahám. Má přesídlit do jiné země a za odměnu své poslušnosti dostane tuto zemí do své-
ho vlastnictví a stane se praotcem velkého národa, z něhož vzejde požehnání všemu lidstvu. 
Když došel Abrahám do země v blízkosti Středozemního moře, do země Kanaan, byl vyrozu-
měn, že toto je ona slíbená země. Tady začíná drama vykoupení lidstva.

Je to nejprve historie patriarchů: Abraháma, Izáka, Jakoba, Josefa. Dalšími vůdci a pokra-
čovateli Božího zaslíbení byli soudcové a proroci, až přišel den, kdy si národ přál být podobný 
okolním, pohanským národům a chtěl mít svého krále. Marně to prorok Samuel lidu vymlou-
val, poukazuje na to, že tím odmítají samého Boha, který je jejich jediným králem.

Prvním králem Izraele byl Saul (1053-1011). Ten však nevytrval v dobrém, zpronevěřil se 
Bohu, když si z vítězné bitvy neprávem přivlastnil část kořisti. Bůh jej proto zavrhl. Za krále 
byl povolán, doslova od pasení ovcí, betléman - mladík David, který velmi povznesl izraelské 
království - politicky, hospodářsky i nábožensky. Ale i jeho dny života byly dovršeny a právě 
tehdy byl ohrožován na životě i na vládě svým synem Absolonem. Proto odevzdává vládu nad 
svou říši druhému synu Šalomounovi.

A tady začíná dnešní téma – „Bilance dějin království“ vyvoleného národa. Šalomoun vy-
nikal svou moudrostí, bohatstvím, mocí a slávou. Zpočátku i věrností Hospodinu, svému 
Bohu a jeho zákonu. Jeho největším činem bylo postavení Hospodinova chrámu v Jeruzalé-
mě. Pověst o něm se roznesla daleko široko za hranice země. Ale sláva Šalomounova a lesk 
jeho říše se v pozdějších letech jeho vlády zkalily. Lid se bouřil proti těžkým daním na vel-
kolepé stavby a na poživačný život krále a jeho dvoru. Ještě horší bylo, že se král oddal mod-
loslužbě, zamiloval se do mnohých cizinek, kterým stavěl modlitebny, a tak slovem i příkla-
dem sváděl ke stejnému izraelský lid. A tu 
Hospodin vynesl přísný soud. „Proto, žes tak 
hluboce klesl, odtrhnu ti část království a dám 
ji služebníku tvému. Avšak za dnů tvých ne-
učiním toho pro památku otce tvého. Jen část 
ponechám synu tvému pro Davida, služebníka 
mého, a pro Jeruzalém, který jsem si vyvolil.“ 
(1 Král 11,30-39). 

Jižní izraelská říše byla pokračovatelkou 
Davidova státu, věrná jeho dynastii. Již pro-
to na tom byla lépe než říše severní, která 
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vznikla odštěpením a založena na odboji, neměla potřebné vnitřní pevnosti. Kromě toho v ní 
rostl hned od počátku náboženský rozklad. Na jejím trůně se vystřídalo rychle za sebou ně-
kolik králů, vesměs nešlechetných, z nichž téměř každý se domohl vlády usmrcením svého 
předchůdce. Pod žezlem těchto panovníků šla říše vstříc předpovídané záhubě. A záhuba se 
dostavila. Do země vtrhl asyrský král Salmanassar, zemi poplenil a sídelní místo královské – 
Samaří, oblehl. Obyvatelstvo odvedl do zajetí a vykázal jim bydliště v Asýrii a Medii. Tak za-
nikla severní říše izraelská nadobro a navždy. Stalo se to v roce 721 před Kristem. 

IZRAELSKÁ ŘÍŠE JUDSKÁ, jižní, žila dále v jednom Judově kmeni s pomocí Boží a věrná 
Božím slibům, daných Davidovi. Ovšem i v této říši byl jen výjimečně král dobrý, věrný Bo-
žímu zákonu (např. král Ezechiás).  Za krále Jechoniáše se před Jeruzalémem objevuje vojsko 
babylonské. Král padl do zajetí a král Nabukadnesar uloupil chrámové poklady. 

Jeho nástupce Sedekjáš zpočátku zachovával věrnost Babylonu, ale pak se na radu rádců 
otočil na Egypt. Prorok Jeremiáš varoval krále před spojenectvím s Egyptem a porušením 
přátelské smlouvy s Babylonem. To přineslo zhoubu národu, Jeruzalém byl dobyt, rozbořen, 
zničen byl i chrám, hradby pobořeny, král a další popraveni a lid odveden do babylonského 
zajetí. To se stalo roku 587 před Kristem a tím končí i jižní izraelská říše. 

Prorok Jeremiáš byl rovněž veden do zajetí, spoután řetězy na rukou. Ale po propuštění 
na svobodu jej lid proti jeho vůli unesl do Egypta, kde byl zabit (by1 ukamenován nebo roz-
řezán pilou). Rozptýlení Židé v zajetí asyrském a babylonském svá vyhnanství přežili a ještě 
po 2700 letech se nacházejí hloučky Židů ať ve východní Indii, Jižní Africe nebo v Tunisu na 
ostrůvku Džerba. Jen jediný národ dokázal neztratit ani po tisíci letech svou identitu národní, 
náboženskou, kulturní, jazyka i své vlasti. To proto, že je národem Bohem vyvoleným, chráně-
ným i trestaným, ale vždy vítězným. Plnou svobodu ve vlastní zemi - Palestině, Izraeli, dosáhli 
Židé až v roce 1948 - 14. května, tedy po 2.535 letech nesvobody. I to je  jeden z důkazů exis-
tence Boží a vlády Boží nad světem a národy.                                                P. Antonín Pospíšil          

novÁ SmS SlUŽbA – 731 731 800
Chtěli bychom vás informovat o nové službě našeho Centra. Při 

naší práci máme možnost naslouchat mnoha životním příběhům, kte-
ré prožíváte vy či vaši blízcí, vaši přátelé. Znovu se ukazuje, že jen 
krátký okamžik mnohdy změní naše životy a my se ocitáme v situa-
cích, které jsou pro člověka těžkým křížem. Jindy  tíha kříže narůstá 

pozvolna a my máme pocit, že už dál nemůžeme. Je mnoho toho, co leží člověku na srd-
ci, je mnoho toho, s čím potřebujeme pomoci. Avšak vědomí, že na mě v modlitbě myslí 
někdo, komu na mě záleží, je posilující. Vědomí, že mám koho požádat, aby v modlitbě 
nesl se mnou kříž, je zdrojem radosti.

Nabízíme vám proto možnost zasílat nám prosby, úmysly, za které chcete, aby se čle-
nové našeho Centra pro rodinu společně s vámi modlili. Každý 1. čtvrtek v měsíci bude 
na Arcibiskupství olomouckém sloužena  P. Petrem Bulvasem  mše sva-
tá na tyto úmysly a také za každého z vás, který se na nás obrací. Vaše 
prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800* (tento 
způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-
mailovou adresu rodina@arcibol.cz, přičemž zajistíme, že vaše prosby 
nebudou nikde zveřejněny.
* upozorňujeme, že na toto číslo nelze volat (je určeno pouze pro při-

jímání SMS) 
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červenovodsko          červenovodsko

Sbírky z misijní neděle 23. října: Červená Voda 7.100; Domov důchodců sv. Zdislavy 
217; Písařov 3.545; Jakubovice 944.                                      Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

	mše svaté, po nichž bude na hřbitovech pobožnost za zemřelé: Písařov: út 1. 11.  
v 16 hod.; Domov důchodců sv. Zdislavy st  2. 11. v 10 hod.;  Jakubovice: st 2. 11.  
v 16 hod.;  Červená Voda: st 2. 11. v 18.30; Mlýnický Dvůr so 5. 11. v 16.30 (pobožnost 
přede mší); Moravský Karlov: ne 6. 11. v 16 hod. (pobožnost přede mší).

	Setkání modlitebního společenství  bude ve čtvrtek 3. listopadu  v 18.00 na faře 
v Červené Vodě.

	Adorace za uzdravení bude v neděli 6. listopadu ve 14.30 hod. v Červené Vodě. 
P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z misijní neděle 23. října: Mohelnice 11.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                      P. Petr Šimara
 

postřelmovsko      postřelmovsko

	Adorace a mimořádná příležitost ke svaté zpovědi před prvním pátkem bude ve 
čtvrtek v Chromči od 16.00 a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin. 

	o slavnosti všech svatých 1. listopadu bude slavena mše svatá v Postřelmově v 18.00 
a v Lesnici také v 18.00 hodin. v úterý 2. listopadu – „na dušičky“ bude mše svatá 
v Postřelmově  i v Leštině v 18.00 hodin. 

	dušičková pobožnost v neděli 6. listopadu bude na hřbitově v Postřelmově v 14.30 
a v Lesnici v 15.30 hodin. 

	Pobožnost a mše svatá ke cti Panny marie bude v Postřelmově v sobotu 5. listopadu 
od 8.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. 

v neděli je mimořádná sbírka na opravy kostela: v Lesnici (minule 4.331 Kč) a na opra-
vy farního kostela v Chromči (minule 1.800 Kč) a v Sudkově (minule 1.420 Kč). Všem 
dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.                                                        P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 23. října – na misie: Lubník 1.430; Tatenice 2.420; 
Hoštejn 3.380; Kosov 950  Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                     

P. Jaroslav Přibyl
SlAvnoST vŠeCH SvATÝCH. 
Pondělí 31. října: Lubník v 16.30, Tatenice 17.30 hod.  
Úterý 1. listopadu:  Hoštejn v 17.30 (po mši sv. pobožnost
 na hřbitově)

od 5. listopadu budou bývat mše svaté na Koruně v sobotu  
v 16.00 hod. 
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lošticko            lošticko            lošticko

SbíRKA nA miSie z neděle 23. říjnA: Loštice 7.312 ( Pavlov 312 Kč), Moravičany 
8.049 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán!  

nAŠi PřímlUvCi A nAŠe vzoRY... Bylo to 1. 11. 1945. V kostele 
v Mnichově těžce vystupoval na kazatelnu kněz Rupert Mayer, rodák ze 
Stuttgartu (*23.1. 1876 + 1. 11. 1945).  Bylo mu 69 let, z toho několik let 
přežil v koncentračním táboře v Sachsenhausen. V 1. světové válce pozbyl 
levou nohu. Mezi válkami byl známý jako misionář a exercitátor. 
Otevřel evangelium a přečetl osmero blahoslavenství. Když dočetl to po-
slední: „Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, ať se ra-
dují a plesají, mají odměnu v nebesích” (Mt 5,11)  – v tu chvíli se skácel a byl mrtev. 3. května 
1987 se naplnil v Mnichově olympijský stadion (XX. letní OH se zde konaly v r. 1972, ČSSR 
zde získala 2 zlaté – L. Daněk, rodák z Hořic u Blanska za hod diskem 64,4 m a Víťa Mácha 
v řecko-římském zápasení do 74 kg 4 stříbrné a 2 bronzové medaile) tentokráte ovšem ne 
kvůli sportu. 80. 000 lidí přišlo, aby si vyslechlo promluvu papeže Jana Pavla II., který při své 
pastorační návštěvě blahořečil bojovníka za práva Boží, jezuitského kněze Ruperta Mayere. 
Dal nám příklad... když novopohanský hnědý mor zaplavil Německo a později Evropu, byl 
Rupert jedním z těch, kteří se nebáli „hlásat Boží slovo vhod i nevhod“. A propos: Evropa je 
zaplavována novopohanstvím. Co pro zastavení tohoto nového moru dělám já?
Tři pozvánky:
1. Římskokatolická farnost Loštice a Církev Čs. husitská, náboženská obec Loštice Vás 

zvou na Ekumenickou pobožnost za zemřelé v neděli 30. října 2011 v 15. 00 hod. na 
hřbitově v Lošticích.

2. Římskokatolická farnost Moravičany ve spolupráci se scholou jedelské a svébohovské 
farnosti Gaudium Vás srdečně zvou na mši svatou a sváteční koncert, které se kona-
jí v pátek 28. října 2011 v 9. 00 hod v kostele sv. Jiří v Moravičanech. Sbormistr Josef 
Hroch, varhanní virtuos a kapelník Petr Strakoš a všichni účinkující se těší na setkání 
s Vámi! No comment.

3. Formační setkání Misijního týmu se uskuteční v Lošticích v sobotu 5. listopadu. Za-
čínáme mši svatou v 9. 00 hod. Celebruje P.Doc. ThDr. Anton Adam, CM, přednášející 
dogmatiku na Teologické fakultě v Banské Bystrici (SVK) v Badíně. 

Zvou Vás loštičtí misionáři
myšlenka pro inspiraci: „V Kristu jsme zvítězili nad smrtí. Nyní je smrt pouze branou 
k novému, nádhernému životu s Kristem.“ (Jorg Zink, teolog) 
 štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 23. října – na misie: Štíty 3.560; Cotkytle 2.510; Horní Studénky 6.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                    P. Stanislav Suchánek

HodY v HoRníCH STUdÉnKÁCH. Hodovou mši svatou v neděli 6. listopadu   
v 9 hod. budeme slavit spolu se zábřežským děkanem P. Františkem Eliášem. 

blAHoPřÁní. 27. října oslavil varhaník z Horních Studének pan jan 
Turek 86. narozeniny, Do dalších let vyprošujeme zdraví, Boží pomoc 
a ochranu Panny Marie.                                 P. Stanislav Suchánek a farníci
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Sbírky z neděle 23. října - na misie: Zábřeh 45.590; Jedlí 10.700; Svébohov 9.600; Klášte-
rec 4.980; Zvole 27.525; Ráječek 1.725; Rovensko 4.060; Skalička 480; Rájec 380 Kč. DARY: 
Zábřeh – na misie 1.000; Svébohov – na opravy 400 Kč. Všem štědrým dárcům, kteří o této 
neděli přispěli na „papežská misijní díla“ ať odplatí Pán.                         P. František Eliáš

novÝ PoHon PRo zvon „Sv. joSeF“
K životu zábřežské farnosti patří neodmyslitelně zvo-

ny. Svým vyzváněním odnepaměti určují rytmus dne, 
zvou na bohoslužbu, vybízí k modlitbě a dotvářejí cel-
kový obraz našeho města. Z celého pětičlenného zvono-
vého souboru v kostele svatého Bartoloměje je zdaleka 
nejvíce „vytíženým“ zvon sv. Josef. Jeho hlas mohou lidé 
slyšet třikrát denně při pravidelném vyzvánění (v 6 ho-
din ráno, v poledne při zvonění Anděl Páně a při večer-
ním klekání v 18 hodin) a také před bohoslužbami ve všed-
ní dny. Pro pohon tohoto zvonu slouží elektromotor a zvonící 
mechanismus, který je však vzhledem ke každodennímu zatížení a značnému opotřebe-
ní na konci své životnosti. 

Nevyhovující stav jsme řadu měsíců řešili většími či menšími opravami. V součas-
nosti je ale opotřebení celého mechanismu tak velké, že je třeba provést generální opra-
vu. Při této příležitosti uvažujeme o změně technologie. Chceme současný elektromo-
tor s řetězem a hnacím kolem nahradit takzvaným lineárním motorem. Jeho výhodou je 
omezení mechanických rázů a tím pádem mnohem větší šetrnost vůči zvonu (který na 
našem kostele zvoní denně od roku 1958). Zvon bude také znít „čistěji“, protože zvonění 
nebude rušeno hlukem mechaniky. V našich silách je vybrat a pořídit vhodné zařízení, 
instalovat je a následně je udržovat. Nákup nového pohonu zvonu nicméně není levnou 
záležitostí a ze svých zdrojů ji financovat nemůžeme. Zvony slouží celé farnosti, obrací-
me se proto s prosbou o pomoc na vás, zábřežské farníky. Chtěli bychom předem podě-
kovat všem, kdo nám budou nápomocni.                                                 Zábřežští zvoníci.

PoKRAČovÁní KURzU mlUvenÉHo SlovA
v pátek 11. listopadu v 18 hod. v sálu hudební školy v zábřeze 
(Farní ulice) bude následovat přednáška Doc. Petra Chalupy, ThD. 
na téma – úvod do Písma svatého. 
Praktická cvičení s MgA. Martinou Pavlíkovou budou v sobotu 26. 
listopadu a v sobotu 3. prosince od 8.30 hod. v Katolickém domě. 

Poznačte si všechny termíny do svého kalendáře. Ti, kteří se zúčastní alespoň tří termínů 
(ze čtyř), získají nejen novou zkušenost s interpretací biblických textů, ale dostanou také 
potvrzení o absolvování kurzu mluveného slova.                                     P. František Eliáš

změnA ČASU – od TÉTo neděle 30. říjnA. V zimním období 
ve farnosti Zábřeh začíná páteční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje 
v 17.30 hod. a sobotní mše svatá s nedělní liturgií v Rovensku v 16.30 
hod. V Jedlí mše svatá ve čtvrtek bude v zimním období v 16.00 hod. 
a ve Svébohově ve středu v 17 hod.                                P. František Eliáš
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