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20. 10. 2013
Ročník XX., číslo 42

29. neděle v mezidobí
zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
 Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

 Tatenice, Hoštejn, Lubník
mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Červená voda, Jakubovice, Písařov
loštice, Moravičany

 baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE

Zvedám své oči k horám.

Odkud mi přijde pomoc?

Pomoc mi přijde od Hospodina, 

který učinil nebe i zemi. 
žalm 121

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; 
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě 
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.                                     Amen

ŽALM 121  Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
1: Ex 17,8-13                                        2: 2 Tim 3,14 – 4,2                                       Ev. Lk 18,1-8
Ordinárium: latinské č. 509               příště Olejníkovo č. 502
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
úterý 22. října bl. Jana Pavla II., papeže
středa 23. října Sv. Jana Kapistránského, kněze
čtvrtek 24. října  Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
pátek 25. října  Slavnost výročí posvěcení kostela 
V kostelích a kaplích, jejichž přesný den posvěcení není známý, se podle liturgického kalendá-
ře koná slavnost výročí jejich posvěcení každoročně buď 25. října a nebo je možno přeložit ji 
na následující neděli.

*  Tuto neděli 20. října v 15 hod. bude slavena mše svatá v Maletíně.
*  Příští neděli 27. října v 15 hod. bude mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí. 
*  V pondělí 28. října bude hodová mše svatá v 9 hod. v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Rá-

ječku.  P. František Eliáš 

mATeŘSKÉ A RodinnÉ CenTRUm Hnízdo
minikavárna v Hnízdě. Přijďte si užít nedělní kávu nebo čaj s námi v Hníz-
dě. Otevřeno máme vždy neděli od 9.35 hodin (po mši svaté) a moc se na 
Vás těšíme.
Děti si zařádí v herně a pro hravé dospěláky budou k dispozici deskové hry.

 Za Hnízdo Irena a Danka

SvÉboHov. Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v úterý 22. října v 19 hod. v obecním 
domě koncert Kristiny FIALOVÉ – viola a Patrika VACÍKA – kytara. 
Koncert se koná v rámci Hudebního festivalu, za podpory Nadace Českého hudebního fon-
du. Vstupné dobrovolné
vÁClAvov. V neděli 3. listopadu jste zváni v 16 hod. ke kapličce sv. Anežky České. Po 
pobožnosti u kapličky bude v kulturním domě přednáška Ing. Plk. Františka Valštýna „Sva-
tá Alžběta Durynská“ (sestřenice sv. Anežky České). Program doplní malým koncertem 
schola GAUDIUM. 

Česká křesťanská akademie. Na 12. listopadu připravujeme přednášku 
„Čeští františkáni v osmanském Egyptě – jejich rukopisy a misijní působení“. 
Přednáší Mgr. Marek Dospěl z Českého egyptologického ústavu FF UK. Ak-
tuální informace naleznete také na: cka-zabreh.webnode.cz. 

Setkání lektorů Písma svatého v olomouci bude v sobotu 26. října od 10 do 
15.30 hod. 
V sále arcibiské kurie představí M. Pavlíková předzpěv k slovanského překladu čtveroevan-
gelia sv. Cyrila - Proglas. Oslava božího slova přímo z pera sv. Cyrila (v současné češtině jej 
najdeme v ekumenické bibli na konci) je úchvatným textem pojícím krásu slova a hloubku 
myšlenek. Pak v kostele sv. Mořice zazní Slovo boží spolu s varhanní improvizací, prohlíd-
ka chrámu s průvodcem, po návratu na kurii a občerstvení bude prostor pro rozhovory o 
službě lektora a předávání zkušeností této služby ve farnostech. Na závěr mše svatá v kapli 
sv. Anny za všechny lektory. Přihlášky do 22. října na: pavlikova@arcibol.cz.
P.S. Ze Zábřeha pojedeme os. vlakem, odjezd v 8.50 hod.                Lexmanová Hana 
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CHARiTA
KolÁČe PRo lUKÁŠKA 
– PoděKovÁní
Děkujeme vám – ochotným a šikovným ženám, které jste věnovaly svůj 
čas i dovednost a napekly výborné koláče. Děkujeme také vám, kteří jste 
přišli minulou středu (9. října) na Den otevřených dveří a tyto koláče si 
zakoupili. Pomohli jste nemocnému Lukáškovi dát naději na lepší život. 
Výtěžek z prodeje koláčů tak byl 5.703 Kč! Díky Vám!

odPoledne PRo SenioRY
Zveme vás na pravidelná pondělní odpolední setkání v Denním stacionáři Domovinka 
(Leštinská 16, Zábřeh). V pondělí 21. října bude Mgr. Jaroslav Člupný poutavě vyprávět o 
Londýně a nebudou chybět ani fotky a zajímavosti z cestování. 
 Setkání začíná v 15 hodin (do cca 17 hod). Vstup je zdarma a občerstvení zajištěno. 
Kontakt na vedoucího Domovinky: Mgr. Jaroslav Člupný, tel: 736 509 438,
e-mail: domovinka@charitazabreh.cz

„ŠAnCe zAPoJiT Se…“ zAČínÁme 2. eTAPU
 Od ledna letošního roku běží projekt: „Šance zapojit se … do práce i do života“. 
 Je určen lidem s chronickým duševním onemocněním a klade si za cíl rozvinout jejich 
schopnosti a zvýšit šance na následné pracovní uplatnění formou přednášek a praktických 
činností. Druhá etapa se rozběhne v lednu příštího roku, ale již nyní se mohou hlásit noví 
zájemci. Projekt je plně financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Proto mo-
hou být mimo jiné dojíždějícím účastníkům propláceny náklady na jízdné. Víte-li o někom, 
případně máte-li o tento projekt zájem sami, kontaktujte vedoucího Oázy-centra denních 
služeb Martina Ondráčka tel.: 736 509 464, mail: oaza@charitazabreh.cz.

* * *
Folk & Country skupina mAdAlen ve spo-
lupráci s městem zábřeh a Charitou zábřeh 
zve všechny milé lidi na benefiční koncert 
„vzPomínKA“ věnovaný Honzovi Šebesto-
vi a Standovi Hoigrovi. Koncert se uskuteční 
v neděli 3. listopadu od 18 hod. v Katolickém 
domě. Výtěžek koncertu bude věnován čtyřle-
tému Lukáškovi bílému z Postřelmova. 
Podrobnější info na http://www.zabreh.caritas.cz/cs/vrsky.php . 

Centrum pro rodinný život v olomouci pořádá duchovní obnovu pro ty, kteří vedou 
společenství seniorů a pro všechny zájemce o tuto službu.
Duchovní obnova se uskuteční od 8. do 10. listopadu 2013 na sv. Hostýně.
Začíná se v pátek 8. listopadu večeří, končí se v neděli 10. listopadu obědem.
Na programu budou katecheze, rozjímání, modlitba, sdílení, mše sv.
Duchovní obnovu povede P. Pavel Hödl. Hlavním tématem budou svátosti. 
Je potřeba se přihlásit do 31. října 2013. Kontaktní osoba:
Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz, tel. 733 755 955
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Učící se církev – PíSmo SvATÉ A CíRKev  – 2. čt. 2. Tím 3,14-342 KKC151-153
 Letos si zvláště my na Moravě připomínáme a oslavujeme 1.150 
výročí příchodu svatých bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Mora-
vu, kteří při své apoštolské misi přinesli Písmo svaté přeložené do 
naší mateřštiny, kde evangelium svatého Jana začíná slovy: „Na po-
čátku bylo Slovo a Slovo bylo u boha...“(Jan 1,1). 
 Písmo svaté – bible – je sbírka knih, které byly napsány z vnuk-
nutí Ducha Svatého, který byl inspirací - a skrze osvícení chránil 
omylu. A tak jsou uznány od církve za Slovo boží. 
bible je rozdělena na dvě hlavní části: Starý zákon a Nový zákon. 
Starý zákon má 46 knih, Nový zákon 27 knih – dohromady tedy 73 knih. Na prvém místě 
jsou to čtyři evangelia, protože jejich středem je boží Syn, Ježíš Kristus. Nejstarší knihy Sta-
rého zákona sahají k Mojžíšovi, který vyvedl izraelský národ z egyptského zajetí do bohem 
slíbené vlasti a jsou tedy přes 3.000 roků staré.
 Jelikož Písmo svaté obsahuje boží slovo a protože je inspirováno Duchem Svatým, je to 
opravdu Slovo boží a zcela pravdivé. A jako takové může být oporou a životem církve, posi-
lou duše a pramenem duchovního života každého člověka. Písmo svaté zpřítomňuje boha.
 A co kněží, kazatelé? Ti by měli mít při přípravě své homilie, kázání před sebou na sto-
le Písmo svaté, pramen moudrosti, pravdy víry a života. Podobně i katecheté, učitelé ná-
boženství. Veškerá nauka církve má být postavena a vyvozována z Písma svatého. Za tím 
účelem vyšla od nejvyšší autority církve – papeže – přes naše biskupy „Učící se Církev“, kde 
jsou uvedena témata na podkladu Písma svatého v šesti cyklech, která by měli kazatelé do-
plnit o poznatky z konkrétní situace farnosti i kazatele samého.
 Písmo svaté však není určeno jen pro vyučování náboženství nebo přípravu kázání 
v kostele, ale mělo by být denní četbou, denním duchovním pokrmem, neboť jen tehdy bu-
deme věrohodně mluvit a sdílet boží pravdy, když s biblí budeme dobře obeznámeni. A to 
je celoživotní práce. bohužel nás katolíky v tomto ohledu zahanbují bratři a sestry nekato-
líci. V poslední době se však naši biskupové snaží o nápravu tak, aby Písmo svaté neleželo 
jen v knihovně, ale také na stole jako duchovní chléb k pravidelné četbě.
 Použijme ještě k vyjádření důležitosti Písma svatého slova 2. Vatikánského koncilu: 
„Slovo boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem a pro její děti 
posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života. věřícím 
křesťanům má být dokořán otevřen přístup k Písmu svatému. Proto má být studium 
Písma svatého také duší posvátné teologie, bohovědy. ve slově Písma nachází zdravou 
výživu a svatou svěžest také služba slova, totiž pastýřské kázání, katecheze a všechna 
křesťanská výuka, ve které má mít liturgická homilie význačné místo. Proto Církev dů-
razně vybízí také všechny věřící, aby častým čtením Písma svatého získali nesmírně 
cenné poznání Ježíše Krista. vždyť neznat Písmo, znamená neznat Krista.“ 
 Velikou snahou našich biskupů bylo v roce 1985 vydání Ekumenické bible. Mnoho na-
šich katolíků si ji koupilo. byl to však těžký „kalibr“ jak na skutečnost váhu, tak i na její čet-
bu, bez vysvětlujících poznámek, které má mít každé Písmo svaté z nařízení církevní auto-
rity. To proto, že mnohá místa třeba vysvětlit, doplnit. Potvrzuje to svatý Petr ve svém dru-
hém listě 3,16: „Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je 
překrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhubě.“ Svatý Petr zde přímo naráží na některá 
místa v listech svatého Pavla. 
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 Máme-li vniknout aspoň trochu do Písma svatého, je vhodné a žádoucí začít čtením 
čtvero evangelií, která jsou nám bližší, snadnější a i více oživující.
 Zakončíme svou úvahu ještě moudrými slovy kardinála Josepha Ratzingera v jeho kni-
ze bůh a svět: „bible promlouvá k celým dějinám a dává jim základní světlo na cestu.“ 
 Ale bůh nenahrazuje naše myšlení. Nenahrazuje vědu, nenahrazuje naše vlastní úsilí. 
Nezaskakuje v mezerách našeho vědění, ale dává nám moudrost – která s sebou samozřej-
mě nese i vědění, jinak by nebyla opravdovou moudrostí. On nám poskytuje orientaci, kte-
rou člověk potřebuje, aby uměl správně žít. Tyto ukazatele cesty platí pro celek dějin, pro 
všechna místa a časy, ale vždycky se jim musí rozumět nově.
 Vlastní, rozhodující smysl Písma pochopí však i obyčejný věřící. Je skutečně dáno všem 
a svým způsobem všem srozumitelně. Svatý Augustin říká krásný příměr: „Z potoka, z pra-
mene pije malý zajíc i velká mula – a oba uhasí žízeň. A je to pravda: jak zajíc, tak mula 
najdou to pravé, co potřebují.“ Tím spíše my lidé, boží děti, spějící k prameni samému – 
k bohu!  P. Antonín Pospíšil

Četba Božího slova pozvedá naši duši (sv. Augustin)
Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo 
zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi 
nezmítala vichřice pýchy. Jít po střední, pravé a přímé cestě, 
která nás – obrazně řečeno – vede mezi zoufalstvím po levici 
a falešným sebevědomím po pravici, by bylo mnohem obtíž-
nější, kdyby Kristus neřekl: „Já jsem cesta, pravda a život“ (Jan 
14,16). Tím jakoby napovídal: Kudy chceš jít? Já jsem cesta. Kráčejme proto s jistotou po této 
cestě, ale bojme se léček, které nás ohrožují. 

eKUmeniCKÉ oKÉnKo. 
Vážené sestry a bratři v Kristu, dovolte mi, abych jménem Farního 
sboru Českobratrské církve evangelické v Zábřehu, Vám všem a brat-
ru děkanovi poděkoval za pozdrav a přání, které v souvislosti s insta-
lací nového faráře do služby kazatele náš evangelický sbor s vděčnos-
tí a radostí přijal, neboť v době, kdy se náš národ odklání od pravých 
hodnot Kristovy lásky, považujeme vzájemnou spolupráci a podporu 
v hlásání božího slova za velmi důležitou.  Mgr. Filip Matějka

„UČiŇ mne, PAne, nÁSTRoJem“ zpívali zábřežští evangelíci ve sborovém domě 15. 
září 2013 při slavnostní instalaci nového kazatele faráře Mgr. Vlastislava Stejskala. 
 Do služby jej uvedl senior Moravskoslezského seniorátu Českobratrské církve evange-
lické farář Mgr. Lubomír Červenka za účasti zástupců ostatních křesťanských církví, kteří 
nového faráře přišli pozdravit a popřát mu úspěchy v jeho službě.
 I díky pozdravům z ostatních křesťanských církví se f. Vlastislav Stejskal těší nejen na 
práci v evangelickém sboru, ale i na spolupráci a další rozvoj ekumenických vztahů v Zá-
břehu a jeho blízkém okolí a dodává v duchu jedné ze zpívaných písní: „Vezmi, Pane, život 
můj, k své jej službě zasvěcuj; moje dny, můj každý dech slávu svou vždy hlásat nech.“ Ne-
boť Kristus lidi spojuje!
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červenovodsko    červenovodsko
Sbírky z neděle 13. října 2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 326, Písařov 765, Jakubovice 
1.953, Červená Voda 2.053 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

víRA v PRAXi? SKUTKY! (Lk 18, 1-8)
 Dva mladíci vyšli z kostela. Najednou vidí upro-
střed lidského hemžení staršího muže, jak pomalu a 
opatrně sestupuje po schodišti. 
Jdou spontánně k němu a vezmou ho bez dlouhých 
řečí mezi sebe. A co je na tom úžasné – všechno s ta-
kovou obyčejnou samozřejmostí... Doprovázejí vet-
chého starce pomalu po schodech. Když ti tři dojdou na pěší zónu, je starý pán vyčerpán. Tak 
vyčerpán, že se mu nepodaří oběma pomocníkům náležitě poděkovat. Ale není to ani třeba, 
oba chlapci se dávno ztratili v ruchu a v davu. Není to skvělé gesto?
 Přeji nám všem, aby ochota pomáhat v každodenním životě byla tou nejsamozřejmější 
věcí na světě. Pak bude naše víra chutnat...  P. Pavel Kavec, CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 13. října: Tatenice 1.010; Hoštejn 1.450; Lubník 690; Kosov 340 Kč. 
Všem dárcům Pán bůh zaplať.                                                                  P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko    postřelmovsko
HodY v CHRomČi slaví farníci v neděli 27. října, mše svatá bude v 8.00 hod.
ZMěNA: proto mše sv. v Postřelmově bude v 11.00 hodin.  P. Vladimír Jahn

 štítecko    štítecko    štítecko
Sbírky z neděle 13. října: Štíty 2.440; Cotkytle 720; Horní Studénky 1.150 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

HodY
v Crhově budou slaveny hody v neděli 27. října při mši svaté ve 14 hod. Po mši svaté bude na 
hřbitově pobožnost a vzpomínka na zemřelé. 
Hody v Horních Studénkách oslavíme při mši svaté v 10.30 hod. v neděli 3. listopadu. Mši 
svatou celebruje novokněz P. Vladimír Sovadina, který po mši udělí svátostné požehnání.
V 15 hod. bude dušičková pobožnost na hřbitově a svátostné požehnání. 
změna bohoslužeb od 27. října – v zimním čase. 
Štíty – mše svaté budou bývat ve středu a v pátek v 17.00 hod.

PoboŽnoSTi nA HŘbiTově
Štíty – pátek 1. listopadu mše svatá v 17.00 hod., po ní pobožnost na hřbi-
tově.
Cotkytle – neděle 3. listopadu mše svatá v 7.30 hod., po ní pobožnost.
zborov – sobota 2. listopadu mše svatá v 17.00 hod., po ní pobožnost. 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 13. října: Mohelnice 5.548; Studená Loučka 290; Úsov 857 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara 
*  Ve středu 23. října po mši svaté se v 18.45 hod. na faře koná pravidelné setkání lektorů 
nad Písmem. 
*  V úterý 29. října ve 14 hod. jste zváni na faru k pravidelnému setkání seniorů. 
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
z moHelniCKÉ FARní KRoniKY. W. Hausner - lP 1905  dokončení
 V roce 1905 bylo provedeno vymalování farního kostela a opravena vnější omítka. Farář 
oslavil 50 roků kněžství.
 vymalování farního kostela. Tohoto roku byl vymalován presbytář a hlavní chrámová 
loď. Oboje nákladem 1225 korun. Do tohoto obnosu byla také započítána stavba a odklizení 
lešení.
domnělý náhrobní kámen za chórovými lavicemi. Při příležitosti malování presbytáře byly 
odsunuty chórové lavice na obou stranách. Přitom bylo zjištěno, že na levé straně presbytáře, 
pod biskupskou mitrou se znakem boskoviců, se nenalézá žádný náhrobní kámen, jak se ně-
kteří historici mohelnického kostela domnívali. Po bližším prozkoumání místa, bylo zjištěno, 
že se jedná o zazděný rám původních dveří do sakristie. Nad nimi byl umístěn znak biskupa 
Protásia z Černé Hory, pravděpodobně na vděčnou upomínku, že město obdařil několika vý-
znamnými privilegii. (Portál tohoto vstupu je dnes restaurovaný – pozn.)
oprava vnější omítky. bylo provedeno restaurování vnějších omítek presbytáře a obou kap-
lí, nákladem 1714 korun.
Protestantská kaple. Protestantská kaple byla v Mohelnici postavena někde u Gessnerovy 
škrobárny (dnešní garáže autobusů). byla to tzv. kaple soustrasti. Přes veškerou snahu a sliby 
protestantských přisluhovačů, od katolické víry odpadli jen z továrny elektrických přístrojů, 
Moser Heinrich, Ritter a jistý Molhart, sešlé individium, který pocházel z vídeňského nové-
ho města.
Hausnerovo 50leté kněžské výročí. Dne 8. června 1906, za velké účasti farníků, oslavil fa-
rář Vincenec Hausner svoje padesátileté výročí kněžského jubilea. Při této příležitost, světící 
biskup Dr. Wisnar v doprovodu kanovníka Tesaře předali jubilantovi gratulaci a dopis Jeho 
císařské Milosti se dekretem – jmenováním papežským čestným komořím.  Bartoš H.

* * *
„neJ“ matky Terezy. 
Nejkrásnější den? Dnes. Největší překážka? Strach. Nejlehčí věc? Mý-
lit se. Největší chyba? Vzdát se. Kořen veškerého zla? Sobectví. Nejlepší 
rozptýlení? Práce. Největší neúspěch? Ztráta odvahy. Nejlepší odborní-
ci? Děti. Nejzákladnější potřeba? Komunikace. Nejhlubší radost? být 
užiteční druhým. Největší tajemství? Smrt. Nejhorší vlastnosti? Zlá 
nálada. Nejnebezpečnější člověk? Lhář. Nejhorší pocit? Hněv. Nejkrás-
nější dar? Odpuštění. Nejdůležitější instituce? Rodina. Nejlepší cesta? 
Ta, která je správná. Nejpříjemnější zážitek? Vnitřní pokoj. Nejvlíd-
nější přijetí? S úsměvem. Nejlepší lék? Optimismus. Největší uspokoje-
ní? Splněná povinnost. Nejspolehlivější zdroj síly? Víra. Nejpotřebnější 
lidé? Kněží. Nejkrásnější věc na světě? Láska.
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Sbírky z neděle 13. října: Zábřeh 9.540; Jedlí 1.700; Drozdov (hody) 1.600; Klášterec 1.300; 
Svébohov 1.700; Zvole 3.420; Postřelmůvek 995; Hynčina 380 Kč. 
dary: Zábřeh – ze sbírek v kapli na Skaličce na misie 2.350 Kč. 
Zvole – dar 5.000 na farnost + na opravy kostela 10.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

TUTo neděli 20. ŘíJnA 2013 Je ve vŠeCH FARnoSTeCH SbíRKA nA miSie. 

z CiTÁTŮ PAPeŽe FRAnTiŠKA K miSiím
 Jsme povoláni starat se o každého … o ty, kteří jsou křehcí i ty, kteří jsou 
na okraji našeho srdce. 
 Kde je tvůj poklad? Mohu odpovědět, že to je vůle činit druhým dobro? 
Žít pro Pána a pro své bratry?
 Měřítko velikosti společnosti je ve způsobu, jakým zachází s nejpotřebnějšími, kteří ne-
mají nic kromě své chudoby. 
 Víra není něco dekorativního, okrasného. Ne, víra spočívá ve volbě boha jako centra 
svého života… A bůh je láska. 
 A dveře, jimiž je Ježíš, nejsou nikdy zavřeny. Jsou otevřeny všem bez rozdílu, bez vylu-
čování a bez privilegií.
 Misionářství Církve neobrací na novou víru, ale svědectvím života osvětluje cestu, kte-
rá přináší naději a lásku.  http://www.missio.cz/papez-misijni-citaty/ …

den ARCidieCÉze. 
věřící všech farností srdečně zvu do olomoucké 
katedrály, kde 23. listopadu společně oslavíme 
950. výročí obnovení moravského biskupství. 
Při mši svaté v 10.00 hod. poděkujeme bohu za nesčet-
né milosti, které v těch letech lidem na Moravě dal. Od 

13.00 do 15.30 hod. prohlídky: katedrály, Arcibiskupského paláce a ku-
rie, Arcidiecézního muzea a otevřených kostelů, Sarkandrovy kaple se 
zachovalým mučícím nástrojem, či teologické fakulty; prezentace: Cha-
rity, center pro katechezi, mládež, rodinu, církevní školy. 
 bude příležitost ke svátosti smíření i k tiché adoraci. Zakončení 
v 16.00 hod. svátostným požehnáním.  Arcibiskup Jan

změnA ČASU – od PŘíŠTí neděle 27. ŘíJnA. Z několika stran bylo 
vysloveno přání, aby večerní mše svatá v Zábřeze  začínala v 17.30 hod. Minu-
lou neděli o večerní bohoslužbě to bylo již avizováno, zatím na to nebyla žádná 
reakce. Pokud se ještě na poslední chvíli neobjeví rozumné námitky proti, pak 

s přechodem na zimní čas, od příští neděle, změnu uskutečníme.  P. František Eliáš 
V zimním období ve farnosti Zábřeh začíná páteční mše svatá v kostele sv. bartoloměje 
v Zábřeze v 17.30 hod., a v Rovensku sobotní mše svatá s nedělní liturgií v 16.30 hod. 
V Jedlí bude v zimním období slavena mše svatá ve středu od 16.00 hod. a ve Svébohově 
večtvrtek od 17.00 hod. 
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