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28. 10. 2012
Ročník XIX., číslo 44

30. 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.

„Jdi, tvá víra tě zachránila!“
 A ihned začal vidět 
a šel tou cestou za ním.

Mk 10,52

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.
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 126  velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
1: Jer 31,7-9                                                  2: Žid 5,1-6                                     Ev: Mk 10,46-52
Ordinárium: Olejníkovo č. 502                  příště břízovo č. 503
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Čtvrtek 1. listopadu  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
Pátek 2. listopadu  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VěRNÉ ZEMřELÉ 
 

*  Tuto neděli 28. října oslavíme mší svatou v 8 hod. hody v Ráječku. 
*  V Pobučí, v kostele sv. Jana a Pavla bude slavena mše svatá tuto neděli 28. října v 15 hod. 
    P. Pawel Zaczyk

modliTbY mATeK. Maminky a babičky (ale nejen je) zveme ke společ-
nému slavení mše svaté, obětované za naše děti a vnoučata. Všem dětem a 
mladým lidem budeme opět společně vyprošovat boží požehnání, ochranu 
a pomoc. Mše sv. bude sloužena v úterý 30. 10. 2012 v 16.30 hod.
Po mši svaté bude následovat krátké seznámení s hnutím Modlitby ma-
tek a jeho spiritualitou.  za MM Lenka Hamplová

PASToRAČní RAdA Jedlí se sejde v úterý 30. října v 18 hod.  P. František Eliáš

mAleTín. V neděli 4. listopadu můžete putovat do maletínského farního kostela sv. Mi-
kuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

„dUŠiČKovÉ PoboŽnoSTi“ 
neděle 28. 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.

ČTvRTeK 1. liSToPAdU - SlAvnoST vŠeCH 
SvATÝCH
 V Zábřeze budou ve čtvrtek 1. listopadu mše 
svaté v 9.40 a v 17.30 hod. 
 Ve farnosti Zvole bude P. Alfréd Volný zpovídat od 15.00 do 17.00 hod., v 17 hod. bude 
mše svatá a příležitost ke svátosti smíření bude také po jejím skončení. 
 V Jedlí bude mše svatá v 16.00; ve Svébohově v 18.00 hod. a v Rovensku v 16.30 hod., 
v Drozdově v 17.30 a na Skaličce v 8.30 hod. 

v PÁTeK 2. liSToPAdU vzPomeneme vŠeCHnY věRnÉ zemŘelÉ 
V Zábřeze při mších svatých v 7.00 a v 17.30 hod., Nemile 8.00 hod., ve Zvoli v 17.00 a po 
skončení mše svaté pobožnost na hřbitově, v Jedlí v 16.00 a ve Svébohově v 17.30 hod. 

PoboŽnoSTi nA HŘbiTově v Zábřeze budou od čtvrtku 1. do neděle 4. listopadu 
v 15.00 a od pondělí 5. do čtvrtku 8. listopadu v 16.00 hod.  P. Pawel Zaczyk
 Z toho důvodu nebude příští neděli 4. listopadu v 15 hod. ve farním kostele svátostné 
požehnání.

 o prvním pátku 2. listopadu můžete v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze přijmout svá-
tost smíření ráno od 8.00 do 10.00 hod. (P. Lev) a odpoledne od 15.00 hod. 
 v neděli 4. listopadu bude P. Lev zpovídat od 6.30 do 9.00 hod. během ranních mší 
svatých.  P. František Eliáš
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KŘeSŤAnSKÉ AKAdemie PŘiPRAvilY 
Přednáška předsedy mSKA ing. S.l.d. Pavla 
Kopečka, Th.d. „SlePÉ UliČKY SoUČAS-
nÉ SAKRÁlní ARCHiTeKTURY“ se usku-
teční ve středu 7. listopadu v 18 hod. v Kato-
lickém domě. 

 Konkrétní realizace sakrální stavby poukazuje nejen na tvůrčí schopnosti architekta, 
ale i na to, jak je celá tato oblast vnímána a jak je na ni pohlíženo. Na konkrétních příkla-
dech se pokusí zdokumentovat v jaké situaci se nachází česká a moravská moderní sakrální 

architektura. Po skončení přednášky bude neformální setkání členů obou 
akademií.

ČKA pozvala na středu 28. listopadu miloslava kardinála vlka, který 
bude v Katolickém domě od 18 hod. přednášet na téma KonCil PAde-
SÁTileTÝ A RoK víRY – evAnGelizACe dneS. 
                                                  * * *

PoboŽnoST U KAPliČKY. římskokatolická farnost Svébohov ve spolupráci s OS VÁC-
LAV vás co nejsrdečněji zvou v neděli 11. listopadu v 16.00 hod. na tradiční setkání u kap-
ličky svaté Anežky České. Požehnání udělí zábřežský děkan P. František Eliáš. 
 Od 16.30 bude slavnost pokračovat v KD Václavov přednáškou vojenského historika 
Ing. pplk. Františka Valdštýna – o svaté Hedvice a hudebním vystoupením svébohovské 
scholy Gaudium.  Zvou pořadatelé 

zábřežská Charita aktuálně hledá personální výpomoc s přípravou Tříkrálové sbírky 
2013. Na poloviční (4 hodinový) úvazek v období listopad 2012 – leden 2013 zaměstnáme 
koordinátora Tříkrálové sbírky v zábřehu, který bude mít na starosti přípravu sbírky - na-
lezení vedoucích skupinek, rozdělení rajónů pro koledování, přípravu kolednických potřeb i 
odměn pro koledníky, ... Zájemci se se svou žádostí mohou hlásit do pátku 2. listopadu, bliž-
ší informace podá Jiří Karger (tel. 736509430, email: jiri.karger@charitazabreh.cz).

Blahopřání
Tento měsíc oslavila 80. narozeniny paní Ludmila Fuchsová ze Zábřeha.

K životnímu jubileu přejeme hojnost božího požehnání, ochranu Panny Marie, zdraví, 
rodinnou pohodu, hodně elánu a radosti ze studia Písma. 

Společenství „biblických hodin“

Jménem zvolských farníků přejeme našemu varhaníkovi Ladislavu Kolčavovi 
k jeho životnímu jubileu hodně božího požehnání, ochranu Panny Marie

a za jeho obětavou službu mu upřímně děkujeme.

Ohlášky
V sobotu 10. listopadu 

přijmou v chrámu sv. bartoloměje v Zábřeze svátost manželství 
Tomáš Titzl a Jitka Šínová ze Zábřeha
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UČíCí Se CíRKev - SvÁToSTi - znamení a prostředky milosti KKC 1127 - 1130
 Každá svátost je setkání s živým Kristem. On sám - Ježíš Kristus, 
boží Syn - ustanovil tyto prostředky naší spásy a posvěcování, skrze 
které Duch svatý působí v duši nadpřirozené účinky. Jsme to my lidé, 
kdo neustále potřebuje viditelná znamení, abychom si plně uvědo-
movali, že nám bůh dává nový život, a ten život že v nás roste. 
 Pro Kristova znamení milosti se užívá označení „svátosti“ a je 
jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, svátost smíření, pomazání 
nemocných, kněžské svěcení a manželství.
 Svátosti, které přijímáme, přivádějí člověka ke svatosti. A jelikož 
„do nebe nic nesvatého nevejde“ (srov. Zj 21,27), jsou nám vynikající 
a nenahraditelnou pomocí na cestě do nebe. Jsou-li svátosti důstojně 
slaveny ve víře, udělují milost, jejímž jsou znamením. Jsou ÚČINNÉ, 
protože v nich působí sám Kristus: On křtí, on působí ve svých svá-
tostech. Otec vždy vyslyší modlitbu církve svého Syna, která v epiklezi (prosba o seslání DS) 
vyjadřuje svou víru v moc Ducha svatého. Jako oheň proměňuje v plameny všechno, čeho se 
dotkne, tak Duch svatý proměňuje v božský život všechno, co je podrobeno jeho moci.
 Církev učí, že svátosti působí EX OPERATO - prostým udělením - tedy z moci Kristova 
spásného díla, které bylo dokonáno jednou provždy. Z toho vyplývá, že svátost se neusku-
tečňuje spravedlností člověka, který ji uděluje nebo přijímá, ale mocí boží. Kdykoliv se slaví 
svátost tak, jak ji zamýšlí církev, působí v ní a skrze ni Kristova moc i moc jeho Ducha ne-
závisle na osobní svatosti a mravním postoji nebo na duchovním přístupu toho, kdo ji udě-
luje. Postačí pouhá jeho vůle jednat ve shodě s církví. Proti tomu vystupoval zvláště Martin 
Luther, který žádal udělovatele svatého. Je pravda, že udělovatelé svátostí by v každém pří-
padě měli vést příkladný život, ale přece jen svátosti nepůsobí kvůli jejich osobní svatosti, 
nýbrž z moci Ježíše Krista. Plody svátostí však závisí také na duchovním rozpoložení toho, 
kdo je přijímá. Proto svátosti mohou plně působit jen za předpokladu, že se v nich spoléhá-
me na Krista.
 Církev tvrdí, že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící NUTNÉ KE SPÁSE. Duch uzdra-
vuje, a proměňuje ty, kteří svátosti přijímají, tak, že je připodobňuje božímu Synu. Plodem 
svátostného života je to, že duch synovství zbožšťuje věřící tím, že je spojuje se Spasitelem. 
Svátostná milost je milost Ducha svatého, která je darována Kristem a každá svátost má své 
charakteristické vlastnosti. Uděluje tu milost, která je potřebná. Navíc tím vzniká u člověka 
nárok na boží pomoc v podobě pomáhajících milostí. Tak např. svátost manželství dává ná-
rok během dalšího života na milost pomáhající uskutečňovat společné cíle manželského ži-
vota, snášet krize ve vzájemném soužití, při úspěšné výchově potomstva i při obtížích stáří.
 Svátosti, jejichž prvým účelem je dávat posvěcující milost, jsou nazývány svátostmi 
DUCHOVNě MRTVÝCH a jsou to křest a svátost smíření. 
 Některé svátosti - křest, biřmování, svátost kněžství - vtiskují do duše příjemce NE-
ZRUŠITELNÉ ZNAMENÍ, které má za následek, že tyto svátostí nemusí a ani nemohou 
být opakovány. 
 Duch svatý nás připravuje k přijímání svátostí božím slovem a vírou, která přijímá slo-
vo v ochotných srdcích. Tak mohou být svátosti posilou a výrazem víry i snahy dojít svého 
věčného cíle v božím království. Nezahazujme proto lehkovážně tyto velké boží dary, ale 
naopak bohatě je využívejme!          P. Antonín Pospíšil
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PlnomoCnÉ odPUSTKY v RoCe víRY
 Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky k získání plnomocných 
odpustků vyhlášených papežem benediktem XVI. u příležitosti Roku 
víry. Od 11. října letošního roku do 24. listopadu 2013 je mohou získat 
věřící, kteří splní obvyklé podmínky, tedy s upřímnou lítostí vyznají hří-
chy ve svátosti smíření, přistoupí k eucharistii a pomodlí se na úmysl Sva-
tého otce.
 během celého Roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky, když navštíví nej-
méně tři přednášky o Druhém vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve.
Další příležitostí k získání těchto odpustků bude pouť do jedné z papežských bazilik, křes-
ťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určené místním 
biskupem. Tam je pak třeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet k rozjímání, za-
končenému modlitbou Otče náš, vyznáním víry a modlitbou k Panně Marii, apoštolům či 
patronům daného místa. Ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem lze také zís-
kat odpustky na jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie či modlitby 
breviáře a vyzná svou víru. A konečně příležitostí k získání plnomocných odpustků v Roce 
víry může být též návštěva místa vlastního křtu a obnovení křestních slibů.

    Tiskové středisko ČBK

deKReT APoŠTolSKÉ PeniTenCiÁRie
K odPUSTKŮm PŘi nÁvŠTěvě HŘbiTovA

 Dne 8. října 2012 Apoštolská penitenciárie, z moci, která jí byla Nejvyšším veleknězem 
zvláště udělena, ochotně vyhověla prosbě Dominika kard. Duky, OP, aby se zbožná návště-
va hřbitovů, spojená s plnomocnými odpustky pro duše v očistci, pro větší dobro věřících, 
mohla uskutečnit každý rok již od 25. října, přičemž zůstává v platnosti vše, co je uvedeno 
v Předpisech o povolování odpustků č. 29, § 1, 1. Toto bude platit po dobu sedmi let. ČBK

lošticko lošticko lošticko

Sbírky z neděle 21. října – na misie: Loštice 9.667 Kč, (Pavlov 330), Moravičany 13.205 
Kč. Všem milým dárcům Pán bůh zaplať! 

nÁHRobní KAmenY vYPRÁvěJí... Jednoho dne vzal učitel své 
žáky na hřbitov, aby si přečetli nápisy na náhrobních kamenech. Děti 
byly zaujaté tímto úkolem, a tak se rozběhly po hřbitově a četly. Když 
skončily, učitel se jich zeptal: „Který z nápisů vás nejvíce oslovil?“ 
Všichni žáci postupně odpovídali. Někdo citoval nápis: „Pracoval, 
miloval, trpěl.“ Jiný: „Ti, kdo milují, nikdy se neztratí.“ Další: „Mysle-
li jsme, že je mrtev, ale on jenom kráčel kupředu...“ Po odpovědi dětí, 
chtěl také učitel říct žákům, který z epitafů ho nejvíce zasáhl. Nápis, 

který se mi nejvíce líbil, zní takto: „Zemřel jako živý.“ Žáci mu překvapeně odpověděli: 
„Ale vždyť to je normální, že umírá jen živý!“ „Ale kdepak,“ odvětil učitel, „mnozí jenom 
přežívají. Když přijde jejich poslední hodinka, jsou už dlouhé roky mrtví a nevědí o tom!“
 K zamyšlení: Když budeme v těchto dnech stát u hrobů svých blízkých, zkusme si dát 
odpověď na otázku: Prožívám nebo jenom přežívám svůj život?  P. Pavel Kavec, CM



6

červenovodsko červenovodsko

Sbírky z neděle 21. října – na misie: Červená Voda 6.363, Mlýnický Dvůr 510, Domov dů-
chodců sv. Zdislavy 367, Písařov 3¨.377, Jakubovice 2.195 Kč. Dary: Jakubovice (na ozvuče-
ní kostela) 300.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

změnY boHoSlUŽeb: od středy 31. října budou středeční mše svaté v Červené Vodě 
již od 17.30 hod. 
ve čtvrtek 1. listopadu (Slavnost všech svatých) budou mše svaté: 
v Písařově v 16.00 a v Červené Vodě v 18.00 hod.
mše svaté, po nichž bude na hřbitovech pobožnost za zemřelé:
Pátek 2. listopadu - (památka zesnulých) Domov důchodců sv. Zdislavy 9.30 hod. (bez po-
božnosti na hřbitově); Jakubovice 16.00, Červená Voda 18.00 hod. 
Sobota 3. listopadu: Mlýnický Dvůr 16.30 (pobožnost na hřbitově přede mší). 
neděle 4. listopadu: Moravský Karlov 16.00 (pobožnost přede mší). 
Pondělí 5. listopadu: Písařov 16.00 hod. P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko

Sbírky z neděle 21. října – na misie: Mohelnice 11.380, Úsov 3.020, Studená Loučka 2.560 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara

z moHelniCKÉ FARní KRoniKY
 V roce 1745 se stal mohelnickým farářem Johann Matthias butz 
de Rolsberg, pán na Kirchenwiedern a Magersu, olomoucký ka-
novník. Roku 1750 odešel do residence v Olomouci, stal se 
metropolitním proboštem a seniorem arcidiecése. 
 Po něm následoval v roce 1751 Franz Wenzel von buchholz, 
JUDr. a Protonotarius, narozený v Praze, odstoupil r. 1754.
 V roce 1756 přišel do Mohelnice ze Slavonína Markus Forberger, 
arcibiskupský rada ze Salzburku. Zemřel roku 1759, rok po tom, co byl vydrancován prus-
kým vojskem generála Kreitha a s ním i celé město. Prý z pomsty, za pobití a zajetí pruských 
vojáků v roce 1742. Ti měšťané, kteří se tehdy na likvidaci pruského oddílu podíleli, museli 
rychle hledat úkryt v okolních lesích a jen tak unikli neblahému osudu z rukou Prusů.
 V roce 1760 přichází Otto Antonín Minkowitz, olomoucký kanovník. Narodil se 
v Hustopeči na Moravě. Roku 1764 odešel do olomoucké rezidence a byl jmenován 
metropolitním děkanem.
 Roku 1764 přichází do Mohelnice z bautsche, František Šubíř z Chobině, olomoucký 
kanovník. Roku 1772 nastoupil do olomoucké rezidence a stal se universitním kaplanem.
Za něho byl postaven farský dvůr na Třebovské ulici. Stál v blízkosti černého kříže. Dvůr 
byl zbourán a s přilehlou farní zahradou zabrán při stavbě obchvatu dálnice v roce 1971.
    Bartoš H.

* * *
PoUŤovÁ mŠe SvATÁ Ke CTi Sv. mARTinA se koná v neděli 11. listopadu 2012 v 16 
hod. v kapli na Olšanských horách.                 Srdečně zvou farníci z Olšan
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postřelmovsko postřelmovsko

mše svaté o Slavnosti všech svatých budou: v Lesnici ve středu v 17.30, v Chromči ve 
čtvrtek v 16.30 a Postřelmově ve čtvrtek v 18.00 hodin. 
o připomínce věrných zemřelých budou mše svaté: v pátek v Leštině v 16.30 a v Postřel-
mově v 18.00 hodin. 
dušičková pobožnost na hřbitově bude: v neděli 4. 11. v Postřelmově ve 14.30 a v Lesni-
ci v 15.30 hodin. 
*  V neděli 4. listopadu slaví farnost Dlouhomilov pouť, mše sv. bude v 9.30 hodin. 
*  O první sobotě měsíce 3. listopadu je mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie 
v Postřelmově od 8.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. 
*  Ve středu bude biblická hodina v Postřelmově od 19.00 hodin. 

 V neděli 4. listopadu je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a v Chromči a v Sud-
kově na farní kostel. 
 Minule (7.10.) byla sbírka na blahořečení františkánů: Postřelmov 4.000 Kč, Chromeč 
2.300 Kč, Sudkov 900 Kč, Lesnice 2.000 Kč, Dlouhomilov 600 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 21. října – na misie: Štíty 7.000; Cotkytle 2.050; Horní Studénky 7.200 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

 PoboŽnoSTi nA HŘbiToveCH: Horní Studénky - neděle 28.10. ve 14.30 hod.; 
Štíty - pátek 2. 11. v 17 hod. mše svatá, po ní pobožnost na hřbitově; Heroltice - sobota 3.11. 
v 11 hod. mše svatá, po ní pobožnost na hřbitově; Zborov - sobota 3.11. v 17 hod. mše svatá, 
po ní pobožnost na hřbitově; Cotkytle - neděle 4.11. v 10.30 hod. pobožnost na hřbitově.

 HodY v Horních Studénkách oslavíme v neděli 4.11. při mši svaté v 10.30 hod., odpo-
ledne ve 14.30 hod. svátostné požehnání.  P. Stanislav Suchánek

 V sobotu 3. 11. 2012 od 18.00 hod. v kulturním domě v Herolticích vystoupí opět sou-
bor z Mostku u Chocně s divadelním představením Kleopatra na motivy stejnojmenného 
muzikálu. Vstupné dobrovolné.  František Haltmar

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 21. října – na misie: Lubník 3.100, Tatenice 2.400, Hoštejn 3.500, Kosov 
900. dary: Hoštejn – na opravu fary 1.000 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať. 
   P. Jaroslav Přibyl
 PoboŽnoSTi nA HŘbiToveCH: Hoštejn - čtvrtek 1. listopadu po mši svaté; Tate-
nice - pátek 2. listopadu po mši svaté; Kosov - neděle 4. listopadu ve 14 hod. a Lubník ne-
děle 4. listopadu v 16 hod. 
 změnY boHoSlUŽeb: Od listopadu budou bývat sobotní mše svaté na Koruně již 
v 16.00 hod.
 SvÁToST PomAzÁní nemoCnÝCH bude udílená v Kosově společně ve mši svaté 
v úterý 30. října v 17 hod.                                       P. Jaroslav Přibyl 
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Sbírky z neděle 21. října na misie: Zábřeh 32.050; Jedlí 6.500; Svébohov 8.400; Klášterec 
4.185; Zvole 27.420 Rovensko 2.480; Drozdov 850; Hněvkov 500; Václavov 3.000; Maletín 
1.090 Kč. zábřeh – misijní koláč 3.040 Kč. dary: Jedlí – na kostel 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

PoděKovÁní. Děkujeme všem, zvláště dětem, které se zapojily do 
přípravy Misijního koláče. Kromě pečení P. Pavel děti seznámil s misie-
mi v Africe a v pracovní aktivitě nechyběla ani společná modlitba a po-
žehnání. Díky velkému zájmu farníků o Misijní koláč se podařilo získat 
3 040 Kč, které podpoří misijní dílo.                                Děkují katecheté

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 7. listopadu od 9 hod. do 
16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnos-
ti Kristýn služebník 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

KAlendÁŘe 2013. Farní muzeum Zábřeh vydává nástěnný kalendář farnosti pro rok 
2013. Zájemci o tento kalendář se mohou až do neděle 18. listopadu zapisovat do formulá-
řů v zadní části kostela sv. bartoloměje, kde jsou také umístěny ukázkové strany. Kalendář 
bude mít barevnou obálku + dvanáct černobílých stran na křídovém papíru, formát je A3 
na šířku. Kalendáře budou vyrobeny na začátku prosince v nákladu podle poptávky, žádný 
nebude na sklad. S objednáním proto neváhejte.Odhad ceny kalendáře se pohybuje okolo 
100 korun za kus, přesná částka se bude odvíjet od počtu objednaných kusů. Výtěžek z pro-
deje bude použit na aktivity farního muzea a zvoníků.  Petr Krňávek 

víkend pro ženy od pátku 23. do neděle 25. 11. 2012 na faře ve velkých losinách.
 Stejně jako minulý rok, i letos nabízíme všem osamělým rodičům a je-
jich dětem společný víkendový pobyt na faře ve Velkých Losinách. Poby-
tu se samozřejmě mohou zúčastnit i další zájemci – svobodní, rozvedení, 
ovdovělí, ale i ti, kteří žijí v manželství. Nabízíme pestrý program – odbor-
nou přednášku s besedou, kterou přednese Mgr. Pavlína Vaculková, mož-
nost psychologického poradenství rovněž u ní, duchovní pohovor či svátost 
smíření od P. Petra Kani, adventní tvoření v režii Mgr. Hany Heiserové, za-
jímavé zamyšlení Mgr. Marty Rýznarové či program pro děti. Pobyt pořádá Rodina v akci 
a CPR Šumperk. Kontakt: tel. 737 517102, M. Sikorová. Cena: dítě do 6 let zdarma, ostatní 
děti 450 Kč, dospělý 550 Kč/víkend. 

HAnAClUb – zveme vás na další setkání ve středu 31.10. bude příležitost vyrobit si du-
šičkový věnec, tématem besedy bude slavení tohoto svátku v rodině. Ke zdobení si můžete 
donést i vlastní materiál (sušené květiny, šišky, traviny, stužky apod.), na tvoření se prosím 
přihlaste tel. nebo SMS na tel. 737 517 102. Setkání proběhne v přízemí Charity Zábřeh od 
17.00 do cca 18.30 hod.
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