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33. 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.

Každému, kdo má, 
bude dáno 
a bude mít nadbytek. 
Kdo nemá, 
tomu bude vzato i to, 
co má.

Mt 25,29

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, 
ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom,
 že ti může celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen

ŽALM 128   blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
1: Př 31,10-13.19-20.30-31                       2: 1 Sol 5,1-6                             Ev: Mt 25,14-30
Ordinárium: latinské  č. 509                     příště Břízovo č. 502
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Čtvrtek 17. listopadu  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, státní svátek
mše svatá v zábřeze bude v 8.30 hod. 
Pátek 11. listopadu  Památka sv. Martina Tourského, biskupa
Neděle 20. listopadu  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

HYnČinA. Tuto neděli 13. listopadu bude slavena ve 14.30 hod. mše svatá v kostele sv. 
Stanislava v Hynčině.  P. František Dostál 

SPoleČnÉ UdělovÁní SvÁToSTi PomAzÁní nemoCnÝCH
v KoSTeleCH A KAPlíCH v týdnu od 13. do 20. listopadu 
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. v SOBOTU 
19.11. v 16 hod. 
nemile: příprava 17. a 18. listopadu od 8 hod., udílení sv. v sobotu 19.11. v 10.30 hod.

Centrum pro rodinu „Rodina v akci“ zve na přednášku pro ženy Sebe-
vědomí A ASeRTiviTA v PRAXi i., přednáší Mgr. Marta Rýzna-
rová, Dis., (test sebevědomí, sebevědomí a sebeúcta, jak získat zdravé 
sebevědomí, ukázky asertivních technik, vztahy v rodině...).Ve středu 
16. listopadu, 17-18.30 hod., přízemí Charity Zábřeh.
Hlídání dětí během programu zajištěno (nutno předem tel. domluvit).
  Tel.: 737 517 102, M. Sikorová, www.rodinazabreh.webnode.cz

Česká křesťanská akademie místní skupina Zábřeh Vás zve v pátek 25. lis-
topadu v 18.30 do Katolického domu na přednášku Mgr.Waleriana Bugela, 
dr. PARAdoXY meziKŘeSŤAnSKÉ KomUniKACe. Absolvent speciali-
zovaného postgraduálního studia v oboru ekumenická teologie se vás poku-
sí seznámit se specifičností interkonfesních dialogů mezi křesťanskými de-
nominacemi a ukázat na nich odlišnost jak od praktických dialogů o spolu-
práci, tak zejména od náboženských polemik minulých období. 

Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum srdečně zve na 
Večer Světlušek aneb lampionový průvod pro Jevge-
nije. Sejdeme se 17.11. v 17 hodin u bývalých kasáren. 
Výtěžek dobrovolného vstupného věnuje Hnízdo již 

tradičně běloruskému chlapci Jevgeniji Avdějovi, kterého již pátým rokem naše centrum 
podporuje v rámci projektu Adopce na dálku. Těšíme se na vás a vaše zářící lampiony.   
  Irena Švédová

Srdečně zveme v neděli 20. listopadu od 14 hod. do Katolického 
domu v Zábřeze na přátelské setkání s posezením a povídáním 
„s programem a papáním, s vážností aj zasmáním“. Vstupné dobro-

volné zve k účasti hojné. Za všechny ORLY a ORLICE. Laďka Rýznarová
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od CYRilA A meToděJe K JindŘiCHU zdíKovi.
Po roce do Zábřeha zavítá na pozvání Moravsko-
slezské křesťanské akademie a Spolku Metoděj vo-
jenský historik ing. František valštýn s přednáš-
kou, která navazuje na cyrilometodějské období na 
Velké Moravě. 

 Svou pozornost zaměří na zajímavou osobnost olomouckého 
biskupa Jindřicha Zdíka (1083 –1150) a počátky olomouckého bis-
kupství. Jak dobře víte, přednášky pana Valštýna jsou živé a plné historických faktů, pro-
to si ji nenechte ujít. Přednáška se uskuteční v Katolickém domě v zábřeze ve středu 
23. listopadu v 17 hod. 

KAToliCKÝ dŮm
v	v KAToliCKÉm domě zAHRAJí deCHovKY. Přede-
vším všichni příznivci dechovky by si měli ve svém kalendáři po-
znamenat čtvrtek 17. listopadu. V tento den tradičně vrcholí v Kato-
lickém domě festival dechovek pořádaný za podpory města Zábřeh a Olo-
mouckého kraje. Prvními tóny v 10 hodin zahájí na domácím podiu své vystoupení po-
řádající Veselá kapela. Dále pak k poslechu, ale i k tanci postupně zahrají dechové hudby 
Litomyšlská 11, Vrbátčané a Kdo má čas. Závěr přehlídky bude patřit Rozmarýnce Bo-
huše Ryšávky. Slosovatelné vstupné činí 100 korun, občerstvení zajištěno.

v	V sobotu 26. listopadu si Vás dovolujeme pozvat 
k přátelskému posezení při akci nazvané TUnKlŮv 
KAPR. Jak už sám název akce napovídá, budeme nabí-
zet tradičního smaženého kapra, ale budete moci ochut-
nat například i kapra uzeného, pstruha na másle, uze-
ného tolstolobika či jiné rybí speciality. Již v předstihu si ke štědrovečerní večeři mů-
žete zakoupit mražené kapří půlky. V průběhu odpoledne zasvětí případné zájemce do 
tajů malování teplým voskem paní Libuše Trunečková. Po celé odpoledne budou pro 
nejmenší připraveny různé soutěže o sladkosti. K příjemné pohodě jistě přispěje i mul-
tižánrová přehlídka kapel. V průběhu odpoledne se tak na jevišti Katolického domu po-
stupně představí téměř domácí A.M.Úlet a Arim Shankar (dřevěný folkpop s didgerido-
omanem), či ostravská bluegrassová kapela Goodwill. Bluesrockovou klasiku z Olomou-
ce přiveze kapela Blues Power a irskou muziku od podlahy zahraje Frýdecko-Místecká 
Dave acoustic irish. Začátek ve 13 hodin, vstupné dobrovolné.

v	Nejenom seniory zveme na neděli 27. listopadu na zábavné odpoledne s hudbou 
a tancem. Známé melodie zahraje populární dvojice Vašek a Jenda. Začátek ve 14 hodin. 
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

v	V sobotu 17. prosince Vás zveme na autobusový zájezd za poznáním atmosféry 
předvánoční vídně. Odjezd od nádraží ČD Zábřeh v 05.30 hod. předpokládaný návrat 
ve 23 hodin. Cena zájezdu 450 Kč. Každý účastník si vyřídí cestovní připojištění sám dle 
svého uvážení. Přihlášky přijímá nejpozději do 30. 11. 2011 na telefonu 732 552 732 paní 
Hedrichová.   Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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UČíCí Se CíRKev – mRAvnoST vÁŠní 
S odkazem 2. čt 1 Sol 5,1-6 KKC 1762-1770
 Člověk má ve své přirozenosti takřka vrozenou touhu 
po štěstí. Na tuto blaženost se připravuje svými svobodnými 
skutky. Vášně nebo city, které při tom zakouší, ho mohou pří-
znivě směrovat a napomáhat mu. Nesmíme však chápat vášně 
jen v zúženém významu, jak tomu obvykle bývá, jako neřest-
ný sklon, pramen hříchu nebo dokonce výstřelky smyslnosti.
 Vášně jsou city a emoce, které pobádají jednat nebo ne-
jednat podle toho, co se pociťuje nebo co si člověk představu-
je jako dobré nebo špatné. Hlavní vášně jsou láska a nenávist, 
touha a strach, radost, smutek, hněv. Největší je vášeň lásky vyvolaná přitažlivostí dobra. 
Nemiluje se nic jiného než dobro, pravé nebo zdánlivé.
 Vášně, jako hnutí senzibility nejsou samy v sobě ani dobré ani špatné: jsou dobré, 
když přispívají k dobrému jednání; jsou špatné v opačném případě. Mohou být přejaty 
do ctností nebo se zvrátit v neřesti.
 Jejichž účinek můžeme vidět i v jisté tělesné změně. Vidění dobra naplní duši tou-
hou a tvář se rozzáří. Bázeň před blížícím se nebezpečím rozestře chmury po tváři člo-
věka, zlost chvěje celým tělem, nenávist zpění všechnu krev. Vášně nejsou stavy; jsou to 
okamžité vzněty, třebaže mohou vycházet z jistých trvalých dispozic jednotlivce. Jejich 
sídlem, nositelem je smyslová žádostivost, která se tak ráda (po hříchu dědičném) staví 
proti rozumu a předbíhá jeho úsudek. Ježíš Kristus označuje srdce za zdroj, z něhož po-
chází linutí vášně. Srov. Mk 7,21.
 Jsou na světě lidé, kteří svým přirozeným charakterem jsou značně nakloněni k hně-
vu, bázlivosti, radosti nebo k jiným druhům vášní. Stačí sebemenší příčina, aby jejich vá-
šeň propukla a to dříve než může rozum zasáhnout a usměrnit jejich jednání. Takovýto 
projev vášně zmenšuje dobrovolnost lidského skutku, protože ve skutečnosti zatemňuje 
rozum a ztěžuje jeho činnost. Proto také hříchy, spáchané pod vlivem vášně se nazývají 
hříchy ze slabosti. 
 V křesťanském životě koná Duch svatý své dílo tím, že uvádí do pohybu celou bytost, 
včetně bolestí, strachů a smutků, jak je to zřejmé ve smrtelném zápase a v utrpení Ježíše 
Krista. V Kristu mohou lidské city dosáhnout své dokonalosti v božské lásce a blaženosti.
 Mravní svědomí, přítomné v nitru osoby, je úsudek rozumu, který ve vhodné chvíli 
ukládá člověku, aby konal dobro a vyhýbal se zlu. Díky jemu lidská osoba vnímá mrav-
ní kvalitu nějakého skutku, který má vykonat nebo již vykonaného, a umožňuje jí brát 
za něj odpovědnost. Když moudrý člověk poslouchá mravní svědomí, může slyšet hlas 
Boha, který k němu mluví.Mravní dokonalost pak spočívá v tom, že člověka nepodně-
cuje k dobru pouze vůle, nýbrž i smyslové zalíbení, podle následujících slov žalmu: „Mé 
srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!“ (Ž 84,3).
 Životní poučení ve vztahu k vášni, kterou snad vlastním, nám předkládá svatý Fran-
tišek Saleský: „Měj trpělivost se vším, především se sebou samým!“  P. Antonín Pospíšil 

(Zabili vášeň a rázem zabili všechno, radost i bolest, utrpení i rozkoš, dobro i zlo, krásu, 
všechno – zkrátka především ctnost. Jsou moudří a přece nestojí za nic, neboť člověk nabývá 
ceny jen úsilím. Anatole France)
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zPYTovÁní Svědomí zAloŽenÉ nA blAHoSlAvenSTvíCH
Svatý Jakub praví, že celé Písmo je jako zrcadlo, do něhož má věřící v pokoji a beze spěchu 
pohlížet, aby poznával, jaký doopravdy je (Jak 1,23-25). Blahoslavenství představují  takové 
zrcadlo zcela jedinečným způsobem. 

               (Vybráno z knížky „Osm kroků ke štěstí“ od otce Raniera Cantalamessy, s.131-133 ) 
 „blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské krá-
lovství.“  /  Jsem chudý v duchu, ve svém nitru, ve všem odevzda-
ný Bohu? Jsem svobodný a odloučený od pozemských věcí? Čím 
jsou pro mne peníze? Snažím se vést prostý a střízlivý způsob ži-
vota, jak se to sluší na vyznavače evangelia? Beru si k srdci pro-
blém hrůzné chudoby, kterou si miliony mých bratří nezvolily, ale 
kterou musejí snášet? Pomáhám jim ze svého nadbytku?
„blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“  / Považuji 
strádání za neštěstí či za trest, jak to dělají lidé tohoto světa, anebo 
za příležitost  připodobňovat se Kristu? Co bývá důvodem mého 
smutku? Jsou to důvody Boží, anebo důvody tohoto světa? Snažím 
se utěšovat druhé, anebo pouze vyžaduji, abych byl já potěšen? 
 „blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ 
/ Jsem opravdu tichý? Existuje násilné jednání, ale také násilnost 
ve slovech a myšlení. Ovládám hněv navenek i ve svém nitru? Umím být zdvořilý, vlídný 
a ochotný vůči těm, kdo jsou kolem mne?
 „blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ / Lač-
ním po svatosti? Usiluji skutečně o svatost, anebo jsem to už dávno vzdal a poddal se pro-
střednosti a vlažnosti? Uvádí mne do rozpaků hlad milionů lidí, když ho srovnám s tím, jak já 
vyhledávám pohodlí a se svým měšťáckým stylem života? Uvědomuji si, že já a svět, v němž 
žiji, se nacházíme v roli hodujícího boháče?
 „blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ / Jsem milosrdný? Jestliže 
můj bratr či spolupracovník pochybí, reaguji odsuzováním, anebo projevem milosrdenství? Je-
žíš měl soucit se zástupy. A co já? Nebyl jsem někdy oním služebníkem, jemuž bylo odpuštěno, 
ale který pak odpustit nedokázal? Kolikrát jsem jako hříšník lehkomyslně obdržel Boží milosr-
denství, aniž bych si uvědomoval, za jakou cenu mi toto milosrdenství Ježíš zprostředkoval?
 „blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět boha.“ / Mám čisté srdce? Jsou mé 
úmysly čisté? Říkám ano, ano, ne, ne jako Ježíš? Je čistota srdce, čistota řeči, čistota očí, čisto-
ta těla … Snažím se osvojovat si všechny tyto formy čistoty, které jsou nezbytné zejména pro 
Bohu zasvěcené osoby? Pravým opakem čistoty srdce je pokrytectví. Snažím se ve svém jed-
nání zalíbit Bohu, anebo lidem? 
 „blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni božími syny.“ / Působím pokoj? 
Snažím se o smíření znesvářených? Jak se chovám při konfliktech a názorových či zájmových 
střetech? Snažím se, abych o druhých smýšlel vždycky dobře? Umím říci dobré slovo, umím 
zapomínat na zlo, pomluvu, tedy na všechno to, co může způsobovat nesváry? Je v mém srdci 
Boží pokoj?A když nikoli tak proč?
 „blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské krá-
lovství.“ / Jsem ochoten něco v tichosti vytrpět pro evangelium? Jak reaguji na nezdvořilost 
nebo na křivdu, kterou musím strpět? Mám vnitřně účast na utrpení mnoha bratří a sester, 
kteří doopravdy trpí kvůli víře, kvůli sociální nespravedlnosti a nesvobodě? Musím-li čelit ně-
jakému protivenství, dokážu je uchovat jako tajemství mezi mnou a Bohem, aniž bych o tom 
povídal kdekomu?
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KŘíŽem KRÁŽem Po HAiTi  pokračování č. 9
 V noci jsem ležel na vlhké po-
steli, potil se a přemýšlel o prášku na 
spaní – vzít, či nevzít? Nevzal jsem 
a udělal jsem chybu. Oči jsem měl 
zarytě zavřené a vzpomínal na po-
hádku „Sůl nad zlato“, na krále v po-
dání Jana Wericha, který také nemo-
hl usnout. „Co se mi chce? Spát! Spát 
se mi co? Chce!“ A ono nic. Postup-
ně jsem začínal intenzivně vnímat 
všechny zvuky, mezi nimiž byly dva velmi dominantní. Pištění hladových komárů, které jsem 
se snažil likvidovat v letu, než na mne dosednou a začnou hodovat. Ten druhý byl zvuk padají-
cích plodů mangovníků, které rozprostíraly svoje větve nad střechou našeho dočasného obydlí. 
Každou chvilku rána jako z děla, když zralé mango dopadlo na střechu. Mám to ovoce velmi rád 
a občas si ho doma koupíme. Při každé ráně jsem si uvědomil, kolik u nás stojí a pokaždé jsem 
si říkal: „Dalších dvacet pět korun.“ Do rána jsem napočítal několik stovek. S rozedníváním za-
čali svůj obvyklý ranní chvalozpěv kohouti, kozy, osli a jiná havěť. V duchu jsem se jim mstil za 
rušení nočního klidu představami, jak si je připravuji k obědu. Myslím, že jsem spal asi tak dvě 
hodinky. Ráno jsem vstal „přiměřeně odpočatý a svěží“ a pokoušel se o mne hřích závisti kvůli 
Ireně, která údajně prospala celou noc. Měla velké plány, co všechno dnes stihneme. Po snída-
ni a silné kávě se Irena dohodla, že bude prát prádlo a pojedeme na tržnici do Leoganu. Neměl 
jsem sílu odporovat a se vším jsem souhlasil, i s tím, že nebudu řídit. Vyhodnotil jsem, že nej-
frekventovanější kusy mojí garderoby potřebují vyprat, dali jsme se do praní a došla voda v re-
zervoáru. Irena musela přesvědčit správce našeho domu, aby zařídil dovezení vody cisternou, 
přestože byla sobota, což se nakonec podařilo. Po vyprání jsme měli dilema, kde sušit, protože 
všude je mokro a venku každou chvíli prší. Jako skaut jsem z vybavené KPS vytáhnul prová-
zek a natáhnul jej mezi zábradlí. Pustili jsme na prádlo všechny ventilátory, aby se vzduch hýbal 
a uschlo to. Ještě večer byly naše svršky mokré, tak vysoká je tady vlhkost vzduchu. 
 Potom jsme vyjeli k hlavní silnici, protože za námi měl přijet náš známý Endy z Port au 
Prince. Nečekali jsme dlouho a zastavil vedle nás. Rychle jsme se domluvili a jeli jsme na trž-
nici. Domníval jsem se, že už mne na Haiti nemůže nic překvapit, ale to, co se před námi ob-
jevilo po krátkém bloudění rozbahněným terénem, bylo pro mne dalším šokem. Irena tvrdila, 
že jsme na místě a TO před námi je ona kýžená tržnice. Já jsem na rozdíl od ní viděl hektar 
sajrajtu, z něhož hustě vyrůstala podivná minipřístřeší – prodejní stánky. Na okraji přehrabo-
valo prase zbytky, pobíhalo tam několik toulavých hladových psů a sem tam nějaká ta drůbež. 
Předpokládal jsem, že tam nikdo není, a všichni utekli, aby se neutopili v bahně. Další omyl – 
byli tam a bylo jich hodně.  Václav Keprt (pokračování příště)

CHARiTA zÁbŘeH
 Podzim A AndělÉ. Zdá se to být nesourodé spojení, ale v tomto případě 
se jedná o dvě témata dvou výstav ve dvou střediscích Charity Zábřeh.
 První pozvání je na Podzimní vÝSTAvU, která se uskuteční ve středu 
16. listopadu v Denním stacionáři Okýnko v Mohelnici na Zámecké ulici č. 11 
od 10 hodin. Práce, díla a výrobky uživatelů si návštěvníci budou moci nejen 
prohlédnout, ale i zakoupit a přispět tak na pořízení dalšího materiálu na terapie a tak záro-
veň podpořit klienty v další činnosti.
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„Andělem mŮŽeŠ bÝT i TY SÁm!“ je motto adventní výstavy 
pořádané Oázou – centrem denních služeb Charity Zábřeh ve dnech 
23. - 24. listopadu v prostorách centra na Žižkově ulici 15 v Zábřehu. 
Záštitu nad výstavou přijal starosta města pan František John, který ji 
také ve středu 23. listopadu v 9 hodin slavnostně otevře přestřižením 
pásky. Poté už budou návštěvníci unášeni pohodovou náladou, kte-
rou mohou sami dotvářet zapojením se do rukodělné práce i malbou 
na téma „Jak si představujete anděla“.…a pokud máte v životě nějaký 
oblíbený citát, který Vám pomáhá překonávat životní peripetie, nebo 
se hodí k adventní atmosféře, můžete se o něj s námi také podělit. 
Zvou a těší se na vás klienti i pracovníci Oázy-centra denních služeb.
Pohodu a harmonii můžeme prožívat každý den. Ať jsou takové i dny 
strávené na výstavách Charity Zábřeh.

dobRovolníK – dává práci svému srdci. Celý letošní rok se nese ve znamení „Evrop-
ského roku dobrovolnictví“. Dobrovolníci jsou lidé, kterým není líto věnovat svůj volný čas a 
schopnosti druhým a to bez nároku na odměnu. Takové lidi má ve svém zázemí i Dobrovolnic-
ké centrum Charity Zábřeh. Zaslouží si, abychom o jejich činnosti věděli. Jejich práci a přínos 
pro Charitu oceníme při společném setkání na akci „Tunklův kapr“ pořádané Spolkem Meto-
děj dne 26. 11. od 13 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Dobrovolníci tráví čas s klienty čet-
bou, rozhovory, nasloucháním, doprovází je na výlety, do muzeí, pracují spolu na PC. A co jim 
to přináší? Smysluplně tráví svůj volný čas, obohacují svůj vnitřní život, získávají nové doved-
nosti, předávají své životní zkušenosti a navazují nové přátelské vztahy. 
 V každém z nás je něco „na rozdávání“. Máte-li chuť, čas a dobrou vůli sám se nabídnout 
nebo naopak takového člověka hledáte (k popovídání, společníka u lůžka nemocného, odvoz 
na mši aj.) obraťte se na koordinátorku Dobrovolnického centra paní Ludmilu Macákovou tel. 
736529295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz. neboť „dobrovolník dává práci svému srdci“.

SCHolA GReGoRiAnA PRAGenSiS - benefice pro Charitu. S čers-
tvou novinkou přichází v těchto dnech soubor Schola Gregoriana Pragensis 
– adventní program „Adventus Domini“ (české roráty 15. a 16. století). 
S tímto unikátním projektem se soubor představí při benefičním koncer-
tu pořádaném pro zábřežskou Charitu ve čtvrtek 1. prosince v 18 hodin 
v kostele sv. bartoloměje v zábřeze. Zazní překrásné vícehlasé roráty – od 

gregoriánského chorálu k renesanční polyfonii. Svůj duchovní zážitek zároveň umocníte dob-
rým skutkem - výtěžek z benefičního koncertu bude věnován na nákup elektrické polohova-
cí postele pro nemocné trvale upoutané 
na lůžku.
 Atmosféru koncertu si můžete ucho-
vat koupí stejnojmenného CD. K zakou-
pení bude v den konání koncertu a také 
na recepci Charity Zábřeh. Těšíme se na 
společně strávené chvíle.
 Pokud byste se chtěli některé z akcí 
zúčastnit, ale „nohy neslouží“, zajistíme 
vám přepravu a asistenci při pohybu. 
Kontaktujte vedoucí osobní asistence 
paní Petru Bartošovou, tel: 736 509 439.
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 10/2011

Co se pro vás připravuje…
v CíRKevní SilveSTR ve SvÉboHově (26. 11. 2011)
 Konec církevního roku se nám nezadržitelně blíží a my jej už 
tradičně pořádně oslavíme na CÍRKEVNÍM SILVESTRU! Pokud 
se chceš spolu s námi rozloučit s uplynulým rokem, udělej si čas 
26. listopadu a přijeď do Svébohova! Začínat budeme mší svatou 
s otcem Radkem Maláčem v 18.00 v místním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie a pokračovat budeme pohádkovým večerem plným 
her, hudby, tance a zábavy. Samozřejmě nebude chybět ani ztišení 
v půlnoční modlitbě a slavnostní přípitek. Do Svébohova se můžeš 
dopravit buď po vlastní ose, nebo autobusem z autobusové stanice 
Valová v 17.47 hodin. Vstupné bude 50 Kč, každý zároveň obdrží slosovatelnou vstupenku do 
tomboly. Tak neváhej a přijď! Moc se na tebe těší zábřežští animátoři!
v AdvenTní dUCHovní obnovA S o. KAmilem obRem (10.12.2011)
Jak máme správně prožít dobu adventní? A jak se může mladý člověk připravovat na příchod 
Ježíše? To vše nám poradí bývalý delegát pro mládež olomoucké arcidiecéze otec Kamil Obr, 
který zavítá do Zábřeha u příležitosti letošní adventní duchovní obnovy. Probíhat bude v so-
botu 10. prosince od 9.00 do 17.00 hodin v sále ZUŠ Zábřeh, Farní ul. Můžete se těšit na mši 
svatou a zajímavé přednášky, mezi kterými bude také možnost přistoupit ke svátosti smíře-
ní. Bližší informace se dozvíte na našich plakátcích, nebo v některém z příštích čísel Farních 
informací.
v AdvenTní dUCHovní obnovA nA ARŠe (16. – 18. 12. 2011)

Pojď se ztišit a připravit své srdce na veliké svátky v roce. Tato duchov-
ní obnova slouží k tomu, aby ses dokázal zamyslet nad sebou, zdali jsi 
připravený na příchod Mesiáše a také zamyslet se nad tím, co Kristus 
dal Tobě a co můžeš dát Ty Jemu. V tichu, modlitbě a svátostech tak 
budeš moci získat posilu pro celou adventní dobu. Obnovu povede P. 

Vladimír Novák z Příchovic a sestry z kongregace Misionářek lásky (sestry Matky Terezy). 
Téma duchovní obnovy zní „Adventní záhada – jedna brána, čtyři vchody“. Na akci se při-
hlašujte alespoň 7 dní předem na adrese archa.rajnochovice@centrum.cz, nebo na stránkách 
www.ado.cz/mladez. Cena pro studenty je 300 Kč, pro pracující 400 Kč. 

Rozhovor…
 Pan David Chmiel pracuje jako dozorce ve věznici Mírov. A protože je zároveň křesťa-
nem, chtěli jsme mu položit pár otázek souvisejících s jeho povoláním a vírou.
Jak jste se dostal k tomuto povolání?
 Jednoduše, v okolí moc práce nebylo, a tak jsem se přihlásil jako dozorce na Mírov.
Byl jste vychováván ve víře od dětství, nebo jste se k ní dostal až později?
 Z naší rodiny nikdo věřící není a já sám jsem k ní postupně dozrával. Pouhá četba knih 
člověku mnoho nedá, a proto jsem začal navštěvovat nedělní bohoslužby. Ale když tam jenom 
sedíte, stejně moc nechápete, o čem je řeč. Proto jsem začal chodit na návštěvy k otci a později 
jsem přijal křest a první svaté přijímání.
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Ovlivňuje víra váš postoj k odsouzeným?
 V dnešní době to už není jako dřív, kdy byli dozorci na vězně hrubí a šikanovali je. Cho-
vám se k nim jako k lidem. Někdy mám spíš pocit, že vězni šikanují dozorce.
Máte předsudky k lidem, o kterých víte, že někoho zabili?
 Ani ne, na Mírově je většina vrahů, tak si zvyknete. Když víte, že ten člověk někoho za-
bil, ani nevíte koho nebo proč, tak si to tak neberete. Jinak bych se na takového člověka díval, 
kdyby ublížil třeba mé rodině.
Znáte příklad nějakého vězně, který se ve vězení obrátil ke křesťanské víře?
 Žádný konkrétní případ neznám. Někteří chodí na mše, které jednou za měsíc slouží otec 
Petrik, ale když se potom zase dostanou mezi své lidi (většinou na okraji společnosti), tak 
toho nechají.  (rozhovor připravil F. Faltýnek)

PoSlední STŘíPKY z mAdRidU…
 Velvyslanectví České republiky v Madridu zaslal dopis JUDr. César 
Carlos Sáenz Bardko, který oceňuje příkladné chování české mládeže v 
ubytovacích zařízeních a na ulicích. Píše: „Nikdy jsme na tomto náměstí a 
nejbližších ulicích neviděli tolik mladých s tak příkladným chováním: žádný 
hluk, žádné pokřikování, ani jeden odpadek, plechovky a ani plastové láhve 
poházené po zemi… v prostorách školy byl stále udržován pořádek a perfektní čistota. My, 
zdejší obyvatelé jsme nadšení z toho, že jsme mohli sdílet tento prostor se stovkou českých 
mladých lidí, kteří byli příkladem dobrého vychování, respektu, vlastenectví a radosti. Bu-
doucnost národů je v jejich mladých. Pokud všichni čeští mladí jsou jako ti, se kterými jsem 
měl možnost se setkat, budoucnost České republiky je zaručena. Přijměte mé srdečné blaho-
přání a pozdravy!“  (zdroj www.signaly.cz)

CiTÁTY K zAmYŠlení…
 Evangelizace znamená nosit Ježíše ve svém srdci a odevzdávat přítom-
nost Ježíše někomu dalšímu.                                        (Matka Tereza)
 Pro křesťana neexistuje cizí člověk. Nejbližší je vždy ten, kterého máme 
právě před sebou, a který nejvíce potřebuje naši pomoc. Nerozhoduje, zda je 
příbuzný či nikoliv, zda je nám milý či ne, zda je po morální stránce hoden 
pomoci či nikoliv. Láska Ježíše Krista nezná hranic. Kdo Bohu dává, ten získává.   
  (sv. Edita Steinová)
 Kdybychom věděli, jak moc nás náš Pán miluje, umřeli bychom radostí! Nevěřím, že jsou 
srdce tak tvrdá, že nemilují, když jsou tak milována.   (sv. Jan Maria Vianney)

AdvenTní dUCHovní obnovY PRo dívKY
 na téma „JAKoU CenU mÁ mŮJ ŽivoT?“ se uskuteční o víkendu 16.-18. prosince 
2011 s P. Ronem Macurou a se sestrou Vincentou Kořínkovou ve Frýdlantu nad Ostravicí, Os-
travská 453. Kontakt: S.M. Vincenta Kořínková, Palkovická 524, Frýdek Místek, 738 01, mail: 
vincenta@boromejky.cz, mobil 723 477 525
 Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže Kroměříž zve dívky od 16 let na třídenní Ad-
venTní dUCHovní obnovU v čase od 9.12. do 11.12.2011. Obnovu vede ThLic. P. Václav 
Slouk. Cena pobytu je 400 Kč (případně dle dohody)
Přihlášky možno zasílat na adresu: Sestra Františka Šmajstrlová, Koperníkova 1446/3, 767 01 
Kroměříž Tel. 573 342 749, e-mail. sr.frantiska@seznam.cz
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červenovodsko      červenovodsko

Sbírky z neděle 6. listopadu: Červená Voda 1.788; Domov důchodců sv. Zdislavy 445; 
Mlýnický Dvůr 440; Písařov 722; Jakubovice 700; Moravský Karlov 750. 
dary: Moravský Karlov Haiti 448. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v  V sobotu 19. listopadu bude mše svatá v domově důchodců sv. Zdislavy mimořádně 
až v 16.00 hod.  P. Radek Maláč

mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

Sbírky z neděle 6. listopadu: Mohelnice 4.458; Úsov 852; Studená Loučka 540 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
v V úterý 22. listopadu ve 14 hod. na faře v Mohelnici bude setkání seniorů. 
   V. Šléšková a V. Vykydalová

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 6. listopadu: Lubník 780; Tatenice 1.600; Hoštejn 1.400; Kosov 520 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

v	v	v

FARnoST SvÉboHov – PODZIMNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
se koná v neděli 20. listopadu v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vystoupí: 
Petr Strakoš - trubka, David Škařupa - trubka, zpěv, Marek Kozák - varhany, 
Eliška Hrochová - zpěv. Začátek v 17 hod., vstupné dobrovolné. 

lA SAleTTe 2012. v příštím roce 2012 opět připra-
vujeme v termínu 15. – 22. srpna pouť do la Salette. 
Všichni, kteří chcete s námi putovat, přihlaste se na adre-
su farnosti Zábřeh, případně na mobil 731 626 509 (Hana 
Lexmanová). Noclehy na La Salettě jsou předjednány, po-
kud poutníci zavčas naplní autobus, OPĚT JEDEME.                                         
                                                              František Eliáš

den oTevŘenÝCH dveŘí ARCibiSKUPSKÉHo GYmnÁziA v KRoměŘíŽi Pi-
lařova 3, 767 01 Kroměříž, tel. 573 501 111, ag@agkm.cz. v sobotu 3. prosince od 9 do 12 
hod. Více www.agkm.cz.  Mgr. Štěpán Bekárek, ředitel AG Kroměříž

modliTební iniCiATivA - RŮŽeneC zA SvěT vznikla na 
Filipínách, začala 10. října a končí 30. května 2012. Každý den od 
pondělí do soboty se modlí jeden růženec za jednu zemi na světě. 
Pokud se budete chtít připojit a více se dozvědět, klikněte na strán-
ky: www.ruzeneczasvet.cz.

PoděKovÁní. Děkuji statečným mužům, kteří se podíleli na „dušičkových pobožnos-
tech“ na zábřežském hřbitově.                                         P. František Dostál 
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lošticko      lošticko      lošticko

Svatá Anežka Přemyslovna – princezna se zlatým srdcem
Na symbolicky významném místě, v kostele sv. Františka 
z Assisi na Křižovnickém nám. v Praze sloužil na jaře letoš-
ního roku Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský mši sva-
tou, kterou zahájil rok sv. Anežky. Nejmladší dcera Přemysla 
Otakara I. si zvolila cestu chudoby a péče o druhé. Založila 
špitál na Františku a stála u zrodu Řádu křížovníků s červe-
nou hvězdou. Svatořečení Anežky České (*1211 + 1282) bylo 
navrhováno několikrát. Papež bl. Jan Pavel II. ho nakonec 
prosadil s odkazem na to, že Anežka pomůže Čechům v boji 

proti nesvobodě. V listopadu 1989 se konalo svatořečení těsně před vypuknutím nepokojů 
iniciovaných událostmi 17. listopadu. V té době, 12. listopadu, bylo v Římě 10 tisíc čs. pout-
níků. Mons. kardinál František Tomášek (*30.6.1899 + 4.8.1992) ke kanonizaci řekl i tato 
slova: „Život Anežky Přemyslovny má i po mnoha letech co říci dnešní době. Příklad krá-
lovské dcery, která se naplno věnovala potřebným, zvlášť nemocným by měli v naší době, 
kdy se klade příliš velký důraz na konzumní život, následovat všichni. Nevidět jenom sebe, 
ale také toho druhého a být mu nablízku...“
 Anežčiny ostatky se ztratily ve víru husitských válek. Pokusy v nedávné době najít je, 
nepřinesly zatím kýžené výsledky. Legendy říkají, že najdou-li se ostatky světice, zavládne 
v Česku všeobecný blahobyt...
 

PozvÁnKA nA neTRAdiČní KonCeRT. „Blúdila pěsnička po zemi moravské, letěla vy-
soko, až k báni nebeské. Našla tam notečku, Pán Bůh sám ju dal, o zemi moravské takto v ní 
povídá: na našej Moravě, veselo mosí být, leť proto pěsničko, každého potěšíš. Po duši pohladíš, 
šohaja dívečku a všetci zpívajú moravskú pěsničku.”
 Slovy známé písně skladatelů Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka Vás v neděli 20. listopa-
du 2011 Římskokatolická farnost Loštice a MKS srdečně zvou na sváteční koncert „Loštické 
Veselky“ do kostela sv. Prokopa. Začátek v 16.00 hod. Vstupné dobrovolné.
 Přijďte svou účastí podpořit domácí kapelu a prožít příjemné odpoledne! 
  loštičtí pastýři

štítecko      štítecko      štítecko
Sbírky z neděle 6. listopadu: Štíty 2.020; Cotkytle 850; Horní Studénky 2.100 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

Podzimní KonCeRT dUCHovní HUdbY se koná v neděli 20. listopadu 
ve 14.30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve ŠTÍTECH. Vystoupí: Petr Stra-
koš - trubka, David Škařupa - trubka, zpěv, Marek Kozák - varhany, Eliška Hro-
chová - zpěv. Vstupné dobrovolné. 
																v	v	v

vÝRoČí. Před 50 lety zemřel olomoucký arcibiskup matocha
 Do čela olomoucké arcidiecéze byl jmenován měsíc po nástupu komunistické diktatury 
v roce 1948 a trvalo jen dva roky, než nový režim zasáhl do jeho života: olomoucký arcibis-
kup Josef Karel Matocha se stal vězněm ve vlastní rezidenci a po jedenácti letech nekrvavé-
ho mučednictví, 2. listopadu 1961, zde také zemřel.
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Sbírky z neděle 6. listopadu: Zábřeh 11.130; Jedlí 2.800; Svébohov 1.500; Klášterec 1.330; 
Zvole 2.940 Kč. DARY: Zábřeh – dar na zvony 1.000; Zvole – dar na Charitu 550 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

TUTo neděli 13. 11. Je ve vŠeCH FARnoSTeCH SbíRKA nA CHARiTU

den bible
dopis ředitele Českého katolického biblického díla P. Petra Chalupy.

Milí přátelé,  s Božím slovem se setkáváme při každém sla-
vení eucharistie a dalších svátostí, v denní modlitbě církve, 
při pobožnostech, při společné i osobní četbě Bible. Den 
Bible může pro nás být novým impulsem, jak bychom moh-
li Boží slovo častěji a aktivněji spojovat s radostmi a obtí-
žemi každého dne. České katolické biblické dílo pomáhá li-
dem v pravidelné četbě Písma doma i ve společenství. Po-
řádá nejrůznější školení, duchovní cvičení, úvody do práce 
s Biblí ve farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové 
kategorie a ve všech diecézích. Připravuje pořady Bible v li-
turgii, které vysílá Radio Proglas. Během tohoto roku jsme 

se zaměřili na modlitbu růžence. Připravili jsme pro vás v powerpointu biblický růženec, 
v němž se za každou modlitbu Zdrávas Maria vkládá krátký úryvek z Písma svatého. Ta-
jemství každého desátku je vyjádřeno obrazem. Tato pomůcka může posloužit mladým 
i starším při společné modlitbě. Můžete si ji stáhnout z internetu na stránkách biblic-
kého díla (http://www.biblickedilo.cz/ckbdweb/kategorie.aspx?kid=300).
 Biblické dílo se snaží napomáhat při novém objevování bohatého biblického dědictví. 
Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Písmu svatém jsou i v současné době aktuální. 
Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. O našich aktivi-
tách se dozvíte více na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz).
 S upřímnou vděčností za Vaši podporu Vám všechno dobré od Pána vyprošuje
      P. Petr Chalupa
v zábřežském kostele sv. bartoloměje je jako každý rok pokladnička s obrázkem, 
který přetiskujeme, do které můžete dát své příspěvky. 

RYbovA mŠe vÁnoČní. Letošní nácvik na „Rybovu mši“ začíná v úterý 15. listopadu 
v 17 hod. v sále ZUŠ Zábřeh (Farní ulice). Další zkoušky budou vždy v úterý v 17 hod. 
Přijďte všichni, komu záleží na slavnostním slavení vánočních svátků. Zveme i ty, kteří 
„Rybovku“ ještě nezpívali – naučí se.   Dagmar Branunerová

V den památky sv. Cecílie v úterý 22. listopadu v 17.30 hod. budeme 
v zábřežském farním kostele mimořádně slavit mši svatou, při kte-
ré vzpomeneme nedožitých 89 let našeho dlouholetého kostelníka 
pana Jindřicha Majstršína. Protože je sv. Cecílie patronkou církevní 
hudby, bude liturgii doprovázet pěvecký sbor Carmen.  
 P. František Eliáš 
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