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26. 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 V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, 
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; 
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, 
co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. 
Prosíme o to skrze tvého Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen

ŽALM 19  Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
1: Nm 11,25-29                                   2: Jak 5,1-6                                 Ev. Mk 9,38-43.45.47-48
Ordinárium: Olejníkovo č. 502       příště  břízovo č. 503

Hospodinův zákon je dokonalý, 
občerstvuje duši, 
– Hospodinův příkaz je spolehlivý, 
– nezkušenému dává moudrost. 
bázeň před Hospodinem je upřímná, 
trvá navěky, 
– Hospodinovy výroky jsou pravdivé, 
– všechny jsou spravedlivé
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
pondělí  1. října Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
úterý 2. října Památka svatých andělů strážných 
čtvrtek 4. října Památka sv. Františka z Assisi 

PAmÁTKU Sv. AndělŮ STRÁŽnÝCH - patrocinium kaple oslaví v Hněvkově při mši 
svaté v úterý 2. října v 17.30 hod.  P. František Eliáš

Jedlí. Posvěcení farního kostela sv. Jana Křtitele (3. 10. 1786) oslavíme mší svatou ve 
středu 3. října v 17.00 hod. (místo čtvrtku).  P. Pawel Zaczyk

Adorační den farnosti Svébohov ve čtvrtek 4. října, o svátku sv. Františ-
ka z Assisi, začne mší svatou v 9.30 hod., po jejím skončení bude adorace 
před Nejsvětější svátostí, v 16.30 bude společná modlitba růžence a ado-
rační den zakončíme mší svatou v 17 hod.                            P. Pawel Zaczyk

SvÁToST SmíŘení. 5. září, o prvním pátku můžete v kostele sv. barto-
loměje v Zábřeze přijmout od 16.00 hod. svátost smíření. 
                                                                                             P. František Eliáš

PoUŤ do KoClíŘovA. O první sobotě v měsíci říjnu 6. 10. jste zváni na pouť do Koc-
lířova. bližší informace na nástěnce v kostele. Odjezd z Valové mimořádně v 9 hod. Hlaste 
se nejpozději do 3. října.  Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427. 

Pivonín. V neděli 7. října jste zváni do Pivonína na pouť k Panně Marii Růžencové. 
Poutní mše svatá začíná v 9.00 hod., celebruje P. bohuslav Směšný.  P. František Eliáš

mAleTín. V neděli 7. října můžete putovat do maletínského farního kostela sv. Mikulá-
še. Začátek mše svaté je jako obvykle v 15 hod.  P. František Eliáš

KUŽelKY PRo neziSKovKY. Vážení členové nezisko-
vých organizací farnosti Zábřeh, dovolte, abychom vás co nej-
srdečněji pozvali na další přátelský turnaj v kuželkách, který 
se odehraje v sobotu dne 6. říj-

na 2012 v 15.00 hod. v kuželně na stadionu v Zábřehu. Z or-
ganizačních důvodů prosím o zpětné zaslání informace, zda 
najdete čas a chuť si opět zahrát, nejlépe do 4. října, na email 
safarikd@centrum.cz, nebo tel. 604167947. Připraven dopro-
vodný program pro děti. Na setkání se těší Orel jednota Zá-
břeh PS: Sladká výhra!!!

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 10. října od 9 hod. do 16 hod. 
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služeb-
ník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni 
do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do 
„církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.   P. František Eliáš
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CHARiTA zÁbŘeH
dnY oTevŘenÝCH dveŘí. Zajímá vás dění na Charitě? V týdnu od 8. do 
12. října pro vás otevřeme dveře všech našich středisek: pondělí 8. 10. můžete 
strávit v Mohelnici – v Denním stacionáři Okýnko i u prezentačního stánku 
na nově zrekonstruovaném náměstí, na úterý 9. 10. jsou připraveny aktivity 
do všech zázemí v Zábřehu a v pátek 12. 10. zamíříme s putovním prezentač-
ním stánkem do Postřelmova. 

HUmAniTÁRní SbíRKA – Podzim 2012. Po půl roce můžete svoje 
domácnosti opět vyčistit od nepotřebných věcí. Tradiční sbírka šatstva, 
obuvi, lůžkovin, domácích potřeb i elektrospotřebičů proběhne v Zábře-
hu a Mohelnici ve dnech 10. – 13. října. Nově budeme sbírat i jízdní kola 
– podpoříme projekt „Kola pro Afriku“. 

Charita zábřeh aktuálně hledá novou zaměstnankyni na kumulovanou pozici zdravot-
ní sestra/pracovnice sociální péče pro denní stacionář pro seniory domovinka v zábře-
hu. zájemci naleznou bližší informace na www.zabreh.charita.cz.
KAlendÁŘe 2013. Pestrou nabídku stolních i závěsných kalendářů připravila prodej-
na v recepci Charity. Za pozornost stojí speciální kalendář „Výzvy 2013“ věnovaný Hai-
ti. Koupí kalendáře podpoříte dobré dílo a dáte naději mnoha potřebným. Cena za jeden 
kus je 250 Kč. Recepce Charity Zábřeh je otevřena každý den od 7 do 16.30 hodin
Přispějte na nákup nových zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro 
seniory, nemocné a lidi s postižením odesláním dárcovské SMS ve tvaru: „dmS CHARi-
TAzAbReH“ na číslo 87 777. 
 Nově můžete přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho 
roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru dmS RoK CHARiTAzAbReH na čís-
lo 87 777 a každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. 
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz 

Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, 
email: propagace@charitazabreh.cz

* * *
ČKA, místní skupina zábřeh vás zve v pátek 5. října 2012 v 18 hod. do Katolického 
domu na přednášku Jaroslava Pavlíčka od AnTARKTidY Po neGev. 

Jaroslav Pavlíček (*1943), český polárník, horolezec, cestovatel a spisovatel se 
celým svým životem zaměřuje na výzkum přežití v divočině a harmonické 
soužití člověka s přírodou. Po srpnu 1968 odešel ze studií na Filozofické fa-
kultě UK do Vysokých Tater, kde pracoval 10 let jako nosič na Téryho chatě. 
V roce 1980 byl členem polské expedice na Mt. Everest, která dosáhla vrcho-
lu jako vůbec první výprava v zimě. Následně se svým kolegou a pouze s jed-

noduchým vybavením dvakrát přešel Aljašku a se dvěma dalšími polárníky Grónsko. Na 
svých výpravách není spojen s civilizací pomocí vysílačky, nepoužívá GPS. Vždy je od-
kázán jen sám na sebe a na své kolegy. Jeho heslem je „Kdo chce jít, jde!“ V roce 1989 za-
ložil na ostrově Nelson u Antarktidy multinacionální polární stanici Eco-Nelson, na kte-
ré pracuje dodnes. K problematice přežití člověka v drsné přírodě napsal několik knih, 
např. Trosečníkem v drsné přírodě.                Jana Nováková
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UČíCí Se CíRKev - HŘíCHY PRoTi SPRAvedlnoSTi  2. čt. Jak 5,1 - 6
 Další téma, kterým se máme zabývat vyzdvihuje trojici „hří-
chů proti spravedlnosti“- tedy hříchů proti 5., 7. a 8. božímu při-
kázání. Jsou to otázky týkající se válek, práva na život, otázka 
mzdy s právem na osobní majetek a otázka ochrany dobrého jmé-
na (pomluva a nactiutrhání). Opět široké téma s možností uvést 
je jen krátce.
 5. přikázání: nezabiješ (nebudeš vraždit). Lidský život mu-
síme respektovat, protože je posvátný. Od počátku zahrnuje stvo-
řitelské působení boha a stále zůstává ve zvláštním vztahu ke 
Stvořiteli, svému jedinému cíli. Nikomu tedy není dovoleno pří-
mo zničit nevinnou lidskou bytost, příkře to odporuje důstojnosti 
osoby a svatosti Stvořitele. „Nevinného a spravedlivého nezabíjej!“ (Ex 23,7).
 Nejzávažněji se odpovědnost za lidský život týká VÁLEK. Ne nadarmo sám Ježíš vyzve-
dl záležitost míru ve svém blahoslavenství – „blahoslavení tvůrci pokoje“ (Mt 5,9). Pokoj, 
mír dle sv. Augustina (+ 430), je „pokoj řádu“, u proroka Izaiáše, 32,17, „plod spravedlnos-
ti“, důsledek lásky. Křesťané nemusí být nutně pacifisté. Církev usiluje o mír, ovšem neza-
stává žádný pacifismus, jen a jen mír a pokoj. Jednotlivcům ani státním útvarům či spo-
lečenstvím totiž nelze bránit v tom, aby v případě potřeby uplatnili své právo na nutnou 
obranu se zbraní v ruce. Avšak válka je morálně přijatelná jedině jako naprosto poslední a 
krajní prostředek. Církev tedy říká k válce jasné NE. Křesťané mají podniknout naprosto 
všechno pro to, aby předešli válce: vystupují proti zbrojení a proti obchodu se zbraněmi; 
bojují proti rasové, etnické a náboženské diskriminaci; snaží se odstranit ekonomické a so-
ciální nespravedlnosti. Tím vším posilují mír.
 Užití vojenské moci je mravně ospravedlnitelné, jsou-li zároveň splněny následující 
podmínky: jistota trvalé a těžké škody, jež je působena; neúčinnost jakékoliv jiné pokojné 
alternativy; odůvodněné vyhlídky na úspěch; vyloučení horšího zla s uvážením síly niči-
vých prostředků.
 Jen pro zajímavost – počty obětí ve válkách v posledním půl tisíciletí: Přesné údaje o 
obětech války neexistují. Podle odhadu historiků zemřelo v 16. století po celém světě ve 
válkách přibližně 1,5 milionů lidí. V 17. stol. už 6 milionů, v 18. stol. 6,5 milionů, v 19. 
stol. 40 milionů a ve století 20. pohltily války a jejich původní jevy 180 milionů obyvatel 
země! Kde jsou proti tomu války křižácké, kde inkvizice? Neskonale je převáží evropské 
vynálezy koncentračních táborů, gulagů, vyšetřování gestapem, státní bezpečností, so-
větským NKVD i islámským šariem!
 7. přikázání - nepokradeš (nezcizuj majetek druhých lidí). Sedmé přikázání vyhla-
šuje všeobecné určení, rozdělení a soukromé vlastnictví dober, respektování osob a jejich 
majetku a neporušenosti stvoření. Právo na soukromé vlastnictví existuje za předpokladu, 
že majetek byl získán nebo přijat spravedlivým způsobem a že prvotní zůstává všeobecné 
určení pozemských statků k uspokojení základních potřeb všech lidí.
 Cílem soukromého vlastnictví je tedy zaručit svobodu a důstojnost jednotlivých osob 
tím, že jim pomáhá uspokojit jejich základní potřeby, potřeby těch, za které nesou odpo-
vědnost, a také potřeby těch, kdo žijí v nouzi. Společnost má podle okolností pomáhat ob-
čanům nacházet práci, aby nedocházelo k nezaměstnanosti, což má vždy bolestný dopad 
na člověka, zvláště pak na rodiny, dopad nejen hospodářský, ale i psychický a často i nábo-
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ženský. Že dělník má právo za svou poctivou práci na spravedlivou mzdu, patří k základ-
ním právům a spravedlnosti každého člověka. Stojí v Písmě svatém: „...hoden je dělník své 
mzdy“ (Mt 10,10 + Jak 5,4). Mít, a při tom nedat je v mnoha případech horší než krást.
 8. nepromluvíš křivého svědectví (nemluv o jiných lidech nepravdivě). Osmé přiká-
zání boží kromě jiného a velmi důležitého zakazuje pomluvu a nactiutrhání. POMLUVA 
je vymýšlení a vyjevování věcí nepravdivých. Naproti tomu NACTIUTRHÁNÍ je vyjevení 
pravdivých, důvěrných sdělení svěřených pod pečetí tajemství. V obou případech je to útok 
na čest a dobré jméno dotyčného. Tyto hříchy zmenšují nebo ničí dobrou pověst a čest, na 
které má právo každá osoba. Provinění proti pravdě vyžaduje odčinění škod způsobených 
druhým lidmi a to v takové míře a na takovém místě a takovým způsobem, jak byl druhý 
poškozen. Pokud k tomu dojde ve sdělovacích prostředcích, mělo by to být napraveno stej-
nou cestou (v televizi, rádiu). 
 bohužel, pravda v té či oné formě je dnes tak zatemnělá a lež se natolik rozšířila, že člo-
věk mnohdy už nedokáže poznat pravdu, což může mít těžké a bolestné důsledky. Viz pří-
pad z břeclavi, pomluva chlapcem – útok Romů. Často sám pomluvač tím nejvíce uškodí 
sobě a své rodině!
 být pravdivý vlastně znamená být věrný bohu, protože on je pramenem veškeré pravdy. 
V Ježíši Kristu se boží pravda zjevila úplně, protože on je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). 
Kdo ho následuje, žije v Duchu pravdy, varuje se dvojakosti, přetvářky a pokrytectví. 
 Věřit v boha a jeho Syna, Ježíše Krista znamená stát se svědkem pravdy. Zvláště kaž-
dý křesťan je povolán vydat svědectví pravdě a následovat tak Ježíše Krista, který prohlásil 
před Pilátem: „Já jsem se proto narodil, a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví 
pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas“ (Jan 18,37). Křesťan má povinnost vydávat 
svědectví evangelní pravdě ve všech oblastech své veřejné i soukromé činnosti, a jestliže je 
to nutné, i obětí svého života. Mučednictví je nejvyšší svědectví vydané pravdě víry.
      P. Antonín Pospíšil

UdělovÁní SvÁToSTi PomAzÁní nemoCnÝCH
 Příprava na udělování Svátosti Pomazání Nemocných bude pro-
bíhat v jednotlivých kostelech a kaplích vždy ve třech po sobě násle-
dujících dnech tak, aby se jednotliví nemocní mohli na přijetí Svátos-
ti Pomazání Nemocných duchovně dobře připravit, aby jim tato svá-
tost byla opravdu užitečnou posilou v nemoci, případně stáří a mohli 
si s rodinou domluvit podporu své účasti na přijetí svátosti.
 PoSTŘelmŮveK: příprava ve středu 3. a ve čtvrtek 4. října od 
9 hod., udílení svátosti v pátek 5. října v 9 hod. 
 JeSTŘebí: příprava ve středu 3. a ve čtvrtek 4. října od 18 hod., udílení svátosti v pátek 
5. října v 18 hod. 
 RÁJeC: příprava v pondělí 8. a v úterý 9. října v 8.30 hod., udílení svátosti ve středu 
10. října v 8.30 hod.
 RÁJeČeK: příprava ve čtvrtek 11. a v pátek 12. října v 8 hod., udílení svátosti v sobotu 
13. října v 8 hod
 Jedlí: příprava ve čtvrtek 11. a v pátek 12. října od 17.00 hod., udílení svátosti v sobo-
tu 13. října v 17 hod. (sobotní Mše Svatá v Jedlí bude s nedělní platností)
                                                     P. Lev Eliáš
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Slovo biSKUPŮ K beATiFiKACi FRAnTiŠKÁnSKÝCH mUČedníKŮ
 Milé sestry, milí bratři, letos v květnu papež be-
nedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví čtrnácti 
františkánů, bedřicha bachsteina a druhů, zabitých 
15. února 1611 v klášteře Panny Marie Sněžné v Pra-
ze. Tím oficiálně otevřel cestu k jejich blahořečení, 
které proběhne v pražské katedrále 13. října tohoto 
roku.
 Tento završující se proces blahořečení čtrnác-
ti umučených bratří, přestože u nás dosud nevešel v 
obecnou známost, nese v sobě některé rysy zasluhu-
jící pozornost. Není to jen 400 let dlouhé čekání a několikeré přerušení procesu zapříčiněné 
dějinnými, zvláště politickými okolnostmi. Patří sem i samotné blahořečení. Kdybychom pát-
rali v minulosti našich zemí a hledali srovnání, museli bychom se vrátit až do období Rakous-
ka-Uherska. Nejbližší podobnou událostí bylo totiž blahořečení Zdislavy z Lemberka pape-
žem Piem X. roku 1907.
 Připomeňme si pozadí pohnutých událostí. Františkáni osídlili pobořený konvent Panny 
Marie Sněžné v Praze v roce 1604 za vlády císaře Rudolfa II. Přinesli si jako dědictví povolá-
ní sv. Františka, kterého Kristus oslovil z kříže slovy: „Františku, jdi a oprav můj dům, který 
se rozpadá,“ a zhruba do roku 1610 konvent i kostel skutečně obnovili. Stejně jako v době sv. 
Františka se však ukázalo, že toto přání se netýkalo jen stavby, ale celé Kristovy církve tolik 
zraněné v době, kdy Pán tyto bratry povolal. brzy se totiž jejich poslání mělo dovršit i obětí 
života.
 Dne 15. února 1611 došlo ke vpádu vojska Leopolda Habsburského do Prahy. Vojsko, kte-
ré mělo upevnit slábnoucí pozici katolického císaře a už během svého postupu k Praze vyvo-
lávalo pobouření svým barbarským jednáním, obsadilo Malou Stranu a snažilo se proniknout 
na druhý břeh Vltavy. Vzniklé napětí a ohrožení místních obyvatel i těch, kdo se do většino-
vě nekatolické Prahy stáhli před postupujícím vojskem, přerostlo v explozi radikalismu. Ten 
vyústil v napadení některých katolických klášterů, jejich rabování, někde i v kruté krveproli-
tí. Nejvýraznější obětí vraždění se stala právě komunita františkánů, tvořená bratry z různých 
částí Evropy (čtyři Italové, Španěl, Francouz, Holanďan, Němci a Češi). Čin byl později všeo-
becně odsouzen ze strany katolíků i protestantů.
 Pohnuté události spojené s mučednictvím čtrnácti bratří františkánů jsou mementem, jež 
může i po čtyřech staletích napomoci hlubšímu porozumění některým historickým ranám v 
soužití katolíků a nekatolíků a k jejich uzdravování. Proto je tomuto místu posvěcenému krví 
mučedníků blízká ekumenická vzájemnost. Tedy snaha o to, co spojuje, ne co rozděluje. Po-
dobně i událost blahořečení má být zároveň nesena v duchu této vzájemnosti a vstřícnosti. Je-
žíš říká, že nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Umučení bra-
tři prokázali tuto největší míru lásky a osvědčili ji v zemi, kam vlastně přišli na misie. Jejich 
láska tedy zahrnuje nejen lidi v Praze nebo v naší zemi, ale také jejich vlastní rodiny a národy, 
ze kterých přišli, a všechny, kdo na místo jejích umučení dodnes přicházejí. Vždyť svatí a mu-
čedníci jsou bohatstvím a dědictvím celé církve.
 Pro českou i moravskou církev je toto blahořečení, slavené jen dva dny poté, co Svatý otec 
zahájí Rok víry, významnou duchovní událostí, kdy je nám v osobách blahořečených bratří 
před oči postaven vzácný příklad věrností víře a osobnímu poslání a ochoty k oběti vlastní-
ho života. Zvláštní hodnotou je také mezinárodní charakter komunity, který nám připomíná 
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aktuálnost a potřebu pravdivé vzájemnosti, postavené na hlubších hodnotách. Spolu s českou 
františkánskou provincií vás proto zveme v sobotu 13. října na slavnost blahořečení do praž-
ské katedrály, nebo alespoň k duchovnímu propojení ve dnech 4. až 12. října prostřednictvím 
novény, k níž bude k dispozici brožura s vhodnými texty. Praktickou pomocí je také sbírka, 
která je vyhlášena pro příští neděli.
 Hodnoty, které žili a přinášeli tito bratři, kéž v duchu jejích přání Pokoje a Dobra obnovují 
i stavbu naší místní církve i celé církve Kristovy.   K tomu vám žehnají vaši biskupové

ze zPRÁv ČbK
 K beatifikaci františkánských mučedníků vydaly Paulínky knihu Kle-
menta Minaříka OFM Pražští mučedníci, rozšířenou o antologii historických 
textů vážících se k této události, kterou je možno si objednat i ve větším po-
čtu (www.paulinky.cz).
 Dne 24. září 2012 byla v pražském klášteře při kostele Panny Marie Sněžné zahájena od-
borná konference a výstava přibližující historické souvislosti událostí kolem roku 1611, kdy 
došlo k zabití čtrnácti františkánů, jejichž beatifikace se blíží. Historici se shodli, že příběh 
františkánských mučedníků může být varováním pro současnost. Ukazuje, k čemu může do-
jít, když společnost nehledá konsensus.

Pražský arcibiskup kardinál dominik duka OP převzal 19. září 2012 z ru-
kou velvyslance Francie v České republice Pierra Lévyho insignie rytíře řádu 
čestné legie. Slavnostní předání se uskutečnilo v buquoyském paláci, sídle 
Francouzského velvyslanectví v Praze. Francie tímto vyznamenáním oceňuje 
zásluhy kardinála Dominika Duky, zejména pak jeho osobní nasazení v boji 
proti totalitnímu režimu ve jménu hodnot, jimiž jsou individuální svoboda, 
mír mezi národy a sdílení vědění mezi lidmi.
Charita ČR na Haiti aktuálně. Charita ČR vyslala své pracovníky na 

Haiti hned po ničivém zemětřesení, které zemi zasáhlo v lednu 2010. Později došlo k vytvoře-
ní mise se sídlem v hlavním městě Port-au-Prince; v dalších letech se sídlem stala oblast Lé-
ogane. O aktuální situaci při realizaci rozvojových a vzdělávacích aktivit informoval 18. září 
2012 vedoucí této charitní mise Lukáš Voborský.
 Charita ČR se všemi aktivitami se snaží o dlouhodobý rozvoj regionu, počítá s nastavením 
udržitelných metod a předání znalostí místním organizacím. Na chodu české charitní mise se 
podílí více než čtyři desítky místních obyvatel.
 V rámci dlouhodobých rozvojových projektů je podporováno 1000 farmářů, 1000 chovatelů 
dobytka, 200 drobných podnikatelů (udržitelné zdroje obživy), 5 místních organizací bylo za-
pojeno do projektů zajištění zdrojů obživy. Do školních kantýn Charita ČR rozvezla na 115 tun 
potravin a 67 škol bylo zařazeno do programu školení o metodách výuky a zlepšování práce s 
dětmi. 2000 rodin a 3 zdravotnická zařízení z oblasti farnosti Duval prošlo školením o ochraně 
proti choleře. Více aktuálních informací spolu s fotografiemi http://caritasczech.org

* * * 
obnovA v dUCHU Sv. FRAnTiŠKA. Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže Kro-
měříž zve 5. – 7. října 2012 na třídenní duchovní obnovu pro dívky od 16 let. 
Obnovu vede P. bogdan Sikora, provinciál minoritů. Cena za pobyt 400 Kč. 
 Přihlášky na adrese: S. Františka Šmajstrlová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel. 
573 432 749; sr.frantiska@seznam.cz 
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z CenTRA PRo RodinU – ARCibiSKUPSTví olomoUCKÉHo
Setkání žen v obtížných životních situacích
 Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná 
setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 
9. října 2012 od 16.00 hod. s MUDr. J. Krausovou na téma: „Umění zdra-
ví“. Další setkání se uskuteční 6. listopadu. Mgr. Alžběta Drexlerová, bude 
mít připravené téma: „biblický pohled na ženu.“ 
bližší informace: Marcela řezníčková, 587 405 250-1, reznickm@arcibol.cz.
 

duchovní víkend pro vdovy 
 Zažíváte ve svém životě bolest nad smrtí manžela? Chcete své vdovství smysluplně pro-
žít, nejen přežít? Potřebujete čas a příležitost k delšímu rozhovoru s knězem? Chcete po-
znat, jak se žije jiným ženám v obdobných životních situacích? Pak přijměte pozvání na 
Svatý Kopeček u Olomouce. Program povedou MUDr. Jitka Krausová, OV (zasvěcená pan-
na) a P. Josef Šich. Uskuteční se od soboty do neděle 17. - 18. listopadu 2012, v Norbertinu, 
víceúčelovém centru sester premonstrátek na Sadovém nám. 39. Setkání začíná v sobotu 
registrací přihlášených a ubytováním od 9.30 do 10.00 hod. a končí v neděli po obědě. Cena 
je stanovena na 600 Kč. Přihlaste se nejpozději do pondělí 5.11. na adresu: Centrum pro ro-
dinný život, biskupské nám.2, 772 00 Olomouc, tel.č.: 587 405 250-3, 
e-mail: reznickm@arcibol.cz, nebo ji naleznete na našich stránkách www.rodinnyzivot.cz.
 

nabídka vzdělávání pro práci se seniory v programu KlAS – klub aktivních seniorů 
 Chtěli byste se naučit základy trénování paměti? Roztancovat seniory v sedě? Vědět jak 
procvičovat motoriku nebo další dovednosti důležité pro seniory? Umět pracovat s příbě-
hy, vědět jak na divadelní tvorbu nebo nahlédnout do arteterapie... atd? 
 Nabízíme základní odborný kurz A KLAS – animátor klubů aktivních seniorů, ojedi-
nělé školení v ČR od roku 2009. Jste-li vedoucím seniorského klubu, pracujete-li se senio-
ry nebo chcete-li založit klub nový a získat materiál pro roční setkávání včetně pracovních 
listů, je tato nabídka právě pro vás. Cena odborného kurzu je 3 850 Kč, přičemž finanční 
podporu na úhradu kurzu můžete nalézt u vašeho zřizovatele klubu seniorů (obec, farnost, 
děkanátní, mateřská, rodinná centra).
 Pokud se přihlásí 10 zájemců, vypíšeme termín školení. Přihlášky, které najdete na 
www.rodinnyzivot.cz pošlete, prosíme, e-mailem na olsenior@seznam.cz, poštou nebo do-
ručte osobně na Centrum pro rodinný život. Absolvent kurzu obdrží certifikát, manuál k 
použití pro práci se seniory, vypracovaný materiál k roční práci seniorského klubu a pra-
covní listy. Na základní kurz navazují nabídkou i další, jednodenní tématické pokračovací 
semináře pro vedoucí seniorských klubů. Podrobnější informace, případně přihlášky nebo 
plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již 
proběhly, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.
 

nAbízíme PoRAdenSTví
 Poradenství v obtížných životních situacích – bc. Marcela řezníčková
 Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
 Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, 
rodina@arcibol.cz.
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PAllAdiUm země ČeSKÉ PRovÁzí nÁRod děJinAmi
 Národní svatováclavská pouť obrací zrak naší veřejnosti ke 
Staré boleslavi. Místu, kde je uchováváno Palladium země čes-
ké - reliéf zobrazující „Staroboleslavskou matičku“. 
 Jak Palladium vzniklo? V dataci se historici liší. Osobně se 
přikláním k ranému datování – že tato jeho podoba pochází z 
roku 1380. O takzvaném „prvním životě“ Palladia mnoho ne-
víme, dochovaly se jen různé legendy. Dvě z nich popisuje Ar-
senius z Radbůzy v knize O blahoslavenné Marii, přečisté ro-
dičce Syna božího a o divech, které se dějí před jejím obrazem 
ve Staré boleslavi. V prvním vydání píše, že Palladium vzniklo 
za časů krále Vladislava Jagelonského, avšak dál tuto tezi ne-
rozvíjí. V druhém vydání z roku 1629 už legendu změnil – píše, 
že bylo pouze objeveno za časů krále Vladislava, a doplnil dovětek o svatováclavském pů-
vodu Palladia. Poprvé ho tak spojuje se sv. Václavem. 
 Existují i další legendické příběhy o původu tohoto reliéfu…Mnichovský jezuita Gum-
penberg, který napsal pověstný atlas Marianus (1657), rozvinul tuto tezi a píše, že Palladi-
um nechala odlít sv. Ludmila z pohanské modly. Jan Tanner a Felix Karlínský v knize Tro-
phaea sancti Wenceslai legendu posouvají ještě dále a spojují původ reliéfu s Cyrilem a Me-
todějem, kteří jej do Čech přinesli z východních zemí. bohuslav balbín tomu ale zase opo-
nuje a říká, že Palladium nevyhlíží jako obraz východního původu. Legenda pak praví, že 
Palladium dostala při křtu sv. Ludmila, ta ho pak dala sv. Václavu a ten ho před smrtí svěřil 
blahoslavenému Podivenovi – svému druhovi. Poněvadž zabil jednoho z vrahů sv. Václava, 
oběsili ho. A místo, kde se to stalo, je nedaleko kostela ve Staré boleslavi, kde je dnes Palla-
dium uloženo. Než ho vrazi dostihli, podařilo se mu reliéf ukrýt pod kořeny stromu. Zná-
mé je pak vyobrazení, kterak reliéf objevil při orbě na poli sedlák. 
 Proč je Palladium uchováváno ve Staré boleslavi? bylo nalezeno v místě mučednické 
smrti sv. Václava. Zbudovali tu pro něj nádherný chrám, ke kterému vedla z Prahy poutní 
– takzvaná Svatá cesta se 44 zastaveními. Některá jsou zachována dodnes. Cesta byla hojně 
využívaná, vždyť Stará boleslav se stala nejvýznamějším poutním místem celých Čech. 
 Kdy a jak začíná kult Palladia, tedy jeho takzvaný druhý život? Někdy na konci 
16. století. O počátek se zasloužil právě kanovník svatovítské kapituly Kašpar Arsenius 
z Radbůzy svou knihou. Z konce 16. století máme první zmínky o poutích do Staré bo-
leslavi k tomuto reliéfu. Palladium se stalo symbolem českého katolictví. Každá země se 
snažila mít Pannu Marii za „svou“ královnu. V Polsku to byla Panna Maria Čenstochov-
ská, v bavorsku zase například Panna Maria Altötingská. Staroboleslavská matička měla 
být centrem úcty a skutečně se tak stalo. 
 novodobá historie zřejmě k reliéfu příliš laskavá nebyla. Palladium se zdálo nebez-
pečné i komunistům, proto bylo znovu „zatčeno“ a do roku 1968 byl originál „uschován“ 
na Stb. Teprve když se o něj začal zajímat biskup Lebeda, bylo vráceno a od té doby už je 
zpět ve Staré boleslavi. Teď zas musí být chráněno před odcizením, proto je většinou vysta-
vena pouze jeho kopie a originál se objevuje jen při slavnostních příležitostech a význam-
ných svátcích. Kolik existuje kopií? Několik. Jedna oficiální je vystavena neustále. Kopie lze 
nalézt i v řadě domácností a chrámů. Jedna je dokonce ve Philadelphii v USA. Palladium 
země české je známé po celém světě.  (z materiálů ČBK)
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červenovodsko      červenovodsko

Sbírky z 23. září: Červená Voda 14.652 (na opravu varhan), poutníci z Vizovic 7.607 (na 
opravu varhan), Mlýnický Dvůr 1.224, Domov důchodců sv. Zdislavy 292, Písařov na opra-
vy kostela 1000, na oltář 300, na Haiti 245, Jakubovice 410 Kč. 
dary: Písařov – na oltář 300, na Haiti 245.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

SvÁToST SmíŘení. V pátek 5.října, budu zpovídat v Červené Vodě už od 17.15 hod. 
a v sobotu 6. října v Domově důchodců sv. Zdislavy od 14.30 hod.  P. Radek Maláč

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 23. září: Lubník 1.340; Tatenice ; Hoštejn 3.800; Kosov 1.370 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.    P. Jaroslav Přibyl

nA PoUŤ K AndělŮm STRÁŽnÝm do Krasíkova jste srdečně zváni v neděli 7. října. 
Poutní mše svatá začíná ve 14.00 hod.   P. Jaroslav Přibyl 

ZměnY zAČÁTKŮ mŠi SvATÝCH od 1. ŘíJnA: 
 Lubník ve středu v 16.30; Hoštejn ve čtvtek v 17.00; Tatenice v pátek v 17.30; na Koruně 
v sobotu v 17.00 hod.    P. Jaroslav Přibyl 

lošticko      lošticko      lošticko

SvATÝ vÁClAv – bYl JinÝ, neŽ dRUzí Kolem něHo
-  byl vyzrálou osobností ve dvaceti letech
-  měl hluboký smysl pro službu bohu a bližním
-  měl to ve víru boje mezi pohanstvím a křesťanstvím těžké a pře-
ce se stal křesťanem.
 Upřímně se snažil následovat Krista a a proto se stal svému oko-
lí nepohodlný. Totéž znamení odporu jako u našeho Pána: „Jestliže 
vás svět nenávidí, uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás” 
(Jn 15,18).
 Již přes tisíc let je tomu, co krev sv. Václava zkropila tvrdý úhor 
naší vlasti. Tisíc roků, co za nás prosí u trůnu božího jako náš pří-
mluvce, co září svým příkladem a káže k našemu povzbuzení: „bra-
tři, majíce účast na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se jednou mohli plně radovat, 
až se zjeví jeho sláva... Jestliže trpíme za to, že se snažíme být poctivými křesťany, že se sna-
žíme dobře plnit své povinnosti, blaze nám, protože je to dobré znamení: naše odplata je 
hojná v nebesích!” (srov. 1Pt 4,12n)

PozvÁnKA nA KonCeRT. Přátelé dechové hudby jsou v sobotu 6. října 2012 v 15.00 
hod srdečně zváni do MKS v Lošticích na VII. AUTORSKÝ KONCERT – autorů Vladimí-
ra Salčáka a Jaroslava Hájka. 
 Za přítomnosti autorů a vzácných hostů, přednese jejich skladby domácí kapela Loštic-
ká Veselka a Vysočanka z brtnice.
 Vstupné 120 Kč, rezervace na tel. 602 544 253. Po skončení koncertu lidová veselice 
s Vysočankou. Přijďte, přijeďte.                                 P. Pavel Kavec, CM
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mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

Sbírky z neděle z 16. září: Mohelnice 4.706; Úsov 1.270; Studená Loučka 322 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Upálení děkana Christopha lautnera - dokončení
 „Ve Fasc. I. Historia 1500, 1600 - 1700 se nachází spisek s titulem 
Notata quaedam de decano Schönbergensi Lautner“, (pozn. názor his-
toriografa na šumperského děkana Lautnera) který zní: (str. 109 - His-
toriograf o této štvavé aféře).
 „Že by Lautner věřil v čarodějnictví, tomu se nedá věřit u muže, kte-
rý úspěšně studoval na čtyřech universitách ve všech oborech tehdejšího 
vědění, takže obdržel titul magistra. buď se stal obětí intrik nebo díky svému vědění nato-
lik předběhl tehdejší svět, kdo ví. Nebo může člověk morálně tak hluboko klesnout, že by 
se podílel na orgiích na Petrových kamenech? byli tam spatřeni ještě jiní pánové a ženy z 
Olomouce. Ti se pochopitelně zachránili, zatímco nevědomé a svedené vesnické ženy byly 
upáleny. Podle portrétu na děkanství v Šumperku neměl Lautner sympatický vzhled, tak-
že je člověk v pokušení něčemu takovému o něm věřit. Nadto od onoho času trpěl biskup 
Lichtenstein, jenž dal souhlas k upálení, výčitkami a neklidem do konce života. Ještě dnes 
v Mohelnici (na bývalém popravišti) označuje bezový keř místo exekuce. Tzv. Hexenthür-
mel - čarodějná věžička, v níž byl Lautner vězněn, se nachází na zadní straně tehdejší staré 
školy, nyní soukromého domu na Kostelním náměstí č. 4, a ještě dnes je znatelná.“
 Na místě exekuce byly před několika málo lety několikrát kolem výročí popravy slouže-
ny šumperským děkanem Kolajou a místním farářem mše se vzpomínkou na děkana Laut-
nera, za poměrně velké účasti šumperských i místních občanů. Je jistě na škodu, že se v této 
tradici nepokračuje. Georg Winkler zemřel 21. ledna 1691.  Bartoš H.

postřelmovsko      postřelmovsko

O první neděli v měsíci je mimořádná sbírka v Lesnici (minule 3.693Kč), a v Chromči (mi-
nule 2.300 Kč) a Sudkově (minule 960Kč) na farní kostel. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 
v mimoŘÁdnÁ PŘíleŽiToST SvATÉ zPovědi před prvním pátkem bude v Leš-
tině ve středu od 16.30, v Chromči ve čtvrtek od 17.00 a v Postřelmově v pátek od 16.00 
v mARiÁnSKÁ PoboŽnoST na první sobotu v měsíci bude v Postřelmově od 8.00 
v bibliCKÁ HodinA bude ve středu v Postřelmově na faře od 19.30 hodin. Všichni 
jsou srdečně zváni. 
v PoUTní mŠí SvAToU v neděli 7. října v 15.00 hodin oslaví strupšínští farníci své-
ho patrona sv. Františka. 
v PoboŽnoST K dUCHU SvATÉmU bude v Postřelmově v úterý 2. října od 16.30 hod.  
  P. Vladimír Jahn

štítecko      štítecko      štítecko

Sbírky z neděle 23. září: Štíty 2.200; Cotkytle 760; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.                                  P. Stanislav Suchánek
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Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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Sbírky z neděle 23 září: Zábřeh 9180; Jedlí 2.200; Svébohov 1.700; Klášterec 1.220; Zvole 
4.160 Kč. dary: zábřeh – na potřeby farnosti 10.000; růžencové společenství na Haiti 500 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
dary na lepru: dne 23. září byla předána částka z Rovenska ve výši 4.000 Kč. 
 Všem dárcům „Záplať Pán bůh.“   Marie Zíková 
SbíRKY z neděle 7. ŘíJnA bUdoU věnovÁnY nA PoKRYTí nÁKlAdŮ SPo-
JenÝCH S beATiFiKACí FRAnTiŠKÁnSKÝCH mUČedníKŮ 

v SoboTU 6. ŘíJnA zAHRAJí v KoSTele Sv. bARboRY
ČlenovÉ moRAvSKÉ FilHARmonie
 Na druhém koncertu nového hudebního cyklu bravo Zábřeh vy-
stoupí smyčcové kvarteto Gamavilla Quartet, které je složeno z předních 
hudebníků Moravské filharmonie Olomouc, jednoho z nejvýznamněj-
ších orchestrů u nás. Soubor v čele s ředitelem filharmonie Vladislavem Kvapilem zahraje 
v sobotu 6. října od 18 hodin v kostele sv. barbory. 
 Kvarteto vzniklo již v roce 1998 a od počátku své činnosti věnuje velkou pozornost in-
terpretaci klasické hudby od období renesance až po romantismus a také interpretaci hud-
by 20. století v úpravách pro smyčcové kvarteto. Název komponovaného pořadu Promě-
ny času aneb bacha na beatles charakterizuje skutečnost, že se jedná o zajímavou hudební 
procházku napříč staletími. 
 Koncert pořádá Zábřežská kulturní ve spolupráci s občanským sdružením Sv. barbora. 
Majitelé slevové karty bravo Zábřeh zaplatí za vstup 60 korun, ostatní 90 korun, děti do 15 
let mají vstup zdarma.

SedmiKRÁSeK hledá nové pomocníky. Zveme všechny ty, kteří rádi pracují s dětmi, jsou 
tvořiví, rádi připravují něco pro druhé. Není se čeho bát, využít se dá každé charisma... 
Uvítáme i dvojice, vždyť ve dvou se to lépe táhne. Kdo by měl zájem, ať se ozve buď mně, 
Lucii Velzlové (736 170 118) nebo Aničce Hohnové (732 457 472).

z HnízdA do Fi: 
Děkujeme otci Pawlu Zaczykovi, který s námi putoval do 
Hoštejna ke svaté Anně prosit za rodiny děkanátu. Děkujeme 
schole a ministrantům za společné slavení mše svaté. Děkuje-
me také farníkům z Hoštejna, zejména Luďku Diblíkovi, za poskytnutí přístřeší na faře ke 
společnému agapé po mši svaté. Všem, kteří přišli, děkujeme za společenství. 

„neŽ vYleTí děTi z HnízdA“. Milé maminky, máte doma puberťáka, nebo se vaše 
dítko tomuto věku blíží? Přijďte se podělit o své zkušenosti, načerpat inspiraci i povzbuze-
ní a trochu si oddechnout. V sobotu 20. října pořádáme právě pro vás interaktivní seminář 
s psycholožkou bc. Lenkou Davidovou, Dis. - pracovnicí nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež. Po dopoledním semináři a společném obědě budete mít možnost vyzkoušet si 
muzikoterapii, odpoledne si při kávě a moučníku vyrobíte něco pěkného z pedigu. Před-
pokládaný závěr v 15 hodin. Cena za celý den 80 Kč. Neváhejte, počet míst je omezen.

                                           Irena Švédová, tel. 603 891 571


