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29. 10. 2017
Ročník XXIV., číslo 43

30. neděle v mezidobí
zábřeh

zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

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 18  miluji tě, Hospodine, má sílo!
1: Ex 22,20-26                                      2: 1 Sol 1,5c-10                                       Ev. Mt 22,34-40
Ordinárium: Břízovo č. 503              příště Ebenovo č. 504

„Miluj Pána, svého Boha, 
celým svým srdcem, 
celou svou duší 
a celou svou myslí.
‘ To je největší a první přikázání. 
Druhé je podobné: 
‚Miluj svého bližního 
jako sám sebe.‘ 
Na těch dvou přikázáních 
spočívá celý Zákon i Proroci.“

Mt 22,40
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Středa 1. listopadu  Slavnost Všech svatých 
Čtvrtek 2. listopadu  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
Sobota 4. listopadu  Památka sv. Karla Boromejského 

o SlAvnoSTi vŠeCH SvATÝCH ve středu 1. listopa-
du bude v zábřeze mše svatá slavena v 9.40 a v 17.30 hod. 
a v Hněvkově v 16.30 hod. 

o vzPomínCe nA vŠeCHnY věRné zemŘelé ve čtvr-
tek 2. listopadu budou v zábřeze slaveny mše svaté v 9.40 
a v 17.30 hod., na Skaličce v 8.00 hod, v Postřelmůvku v 15.00 
hod. a po jejím skončení pobožnost na hřbitově. 
mše svatá s možností přijetí svátosti smíření bude v Ráječku 
ve čtvrtek 9. listopadu v 8.00 hod. 

PobožnoSTi nA HŘbiTově: v zÁbŘeze od čtvrt-
ku 2. listopadu do středy 8. listopadu: v sobotu a v neděli 
v 15.00 hod. a ve všední dny v 16.15 hod. (MHD pod hřbito-
vem, všední dny příjezd 16.00, odjezd 17.16 hod.)
RovenSKo: v sobotu 4. 11. mše svatá s nedělní platností v 16.30 hod., po ní pobožnost 
na hřbitově.

zPovědní den: 8–18 hod.,  pondělí 30. 10., kostel sv. bartoloměje v zábřeze
Rozpis zpovědníků: 
  8.00 – 11.00 hod. P. Ján Jakubovič;  10.00 – 12.00 hod. P. Władysław Mach SDS; 
12.00 – 14.00 hod. P. Jacek Brończyk a P. Vladimír Jahn;
14.00 – 16.00 hod. P. Petr Souček;                   15.00 – 17.00 hod. P. Bohuslav Směšný
16.00 – 18.00 hod. P. František Eliáš;              17.00 – 18.00 hod. P. Vitalij Molokov;
Možnost přijetí svátosti smíření bude také 3. listopadu, o prvním pátku v měsíci od 15.00 
do 18.00 hod. 

PRvní SoboTA v měSíCi – mŠe SvATÁ v zÁbŘeze v 7.00 hod. 
Farnosti děkanátu: zvole 8.00; Štíty (mariánská pobožnost se svatým přijímáním) 8.00; 
Postřelmov 9.00; Loštice – penzion 9.00; Crhov 16.00; Červená Voda (Domov důchodců sv. 
Zdislavy) 16.00; Rovensko 16.30; Třeština 17.00; Mohelnice (kostel sv. Tomáše) 18.00 hod.

volbY do PASToRAČní A eKonomiCKé RAdY ve FARnoSTi zÁbŘeH 
Volby jsou podle dekretu otce arcibiskupa dvoukolové. 
Tuto neděli 29. října si ve farním kostele vyzvednou při všech bohoslužbách farníci starší 
15 let „lístky“ – na které mohou napsat své návrhy na členy příští pastorační rady – a ode-
vzdat je příští neděli 5. listopadu. 
Navrhnout můžete každého, o kom si myslíte, že jeho postoj bude přínosem (je praktikují-
cí křesťan, starší 18 let a přísluší do farnosti). Volební komise osloví vámi navrženého kan-
didáta, zda je ochoten vás zastupovat a plnit úkoly pastorační rady. 
Podle dekretu musí volební komise oznámit farnímu společenství seznam kandidátů 14 
dní před volbami – volby se uskuteční v neděli 26. listopadu.  P. Radek Maláč
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CHARiTA zÁbŘeH hledá, přijme a zaměstná spolupracovnici/spolupra-
covníka na pozici zdravotní sestra/zdravotní bratr terénní domácí zdravot-
ní a hospicové péče. Obsahem práce bude samostatné poskytování zdravot-
ní péče v domácnostech pacientů, dle ordinace ošetřujícího lékaře, v obcích 
regionu Mohelnicka, Postřelmovska a Zábřežska. Zaměstnání je možné i na 
zkrácený pracovní úvazek. 

Podrobné informace zájemci najdou na www.charitazabreh.cz

KlUb o PÁTé 
SOREHA – sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním zve všechny, které 
téma psychického onemocnění zajímá, na první setkání v „Klubu o páté“. 
Proběhne v úterý 31. 10. 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh. Tématem 
„Vývoj lidské psychiky v kontextu vzniku duševního onemocnění“ provede účastníky klu-
bu zkušený psycholog Mgr. Jaroslav Člupný. Zaměří se na vývoj duševní poruchy z hledis-
ka vlivu dědičnosti, prostředí, nastíní, jaké jsou rizikové nebo naopak ochranné faktory, 
role sociálního prostředí, přiblíží situace, které vývoj ovlivňují. Bližší informace podá ve-
doucí: Jana Koberová, DiS., tel: 736509464, mail. socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz

SvéPomoCnÁ SKUPinA PRo PozŮSTAlé – 30. 10. 2017 v 16.00 hod., zasedací 
místnost Charity zábřeh.
Svépomocná skupina je určena pro všechny, kterým zemřel někdo blízký, a to nejen v po-
sledních týdnech či měsících. Více informací na www.charitazabreh.cz.

KonFeRenCe o evAnGelizACi
V termínu 10. – 11. listopadu 2017 proběhne v olomouckém Regio-
nálním centru druhý ročník Konference o evangelizaci s účastí mno-
ha zajímavých hostů: olomoucký arcibiskup Jan Graubner a plzeňský 
biskup Tomáš Holub, Otto Neubauer z Rakouska nebo P. Vojtěch Kou-
kal a sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství.
Pokud máte touhu evangelizovat, srdečně vás zveme na druhý ročník 
konference, který je určen široké veřejnosti. 
Páteční večer (od 20.00 do 22.00 hod.) bude probíhat v katedrále sv. 
václava v olomouci veČeR CHvAl s oblíbenou křesťanskou kape-
lou lámačské chvály. Slovem bude večer doprovázet P. Ján Buc, který promluví o zkuše-
nostech z nové evangelizace na Slovensku.
Kromě přednášek a svědectví se účastníci konference seznámí s několika evangelizační-
mi projekty, které již fungují a které je mohou inspirovat pro evangelizační činnost v jejich 
farnostech a společenstvích. Půjde např. o prezentaci Školy křesťanského života a evange-
lizace, kurzu Zacheus, dominikánských letních misií, vstupů do škol, kurzů Alfa a dalších 
projektů. Součástí programu budou také mše svaté, přímluvné modlitby a svědectví. So-
botní mši svatou v 11.30 hod. bude sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Adresa místa konání konference: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 1211/40b;
Přihláška i podrobný program na www.konference.credonadacnifond.cz, informace na 
info@credonadacnifond.cz, nebo na tel. 725 062 300.
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DOPIS PREZIDENTA A ŘEDITELE 
ARCIDIECÉZNÍ CHARITY OLOMOUC 
KE SBÍRCE NA CHARITU 
 

Bratři a sestry,
příští neděli 5. listopadu se bude v našich kostelích konat tradiční sbírka na Cha-
ritu. Charitní dílo je podstatnou částí služby církve a je i přirozeným projevem 
osobní víry každého křesťana. S pomocí Boží a Vás, dobrých a ochotných lidí, je 
dnes Charita v naší diecézi skutečně velkým a dobrým dílem církve. Není možné 
vyjmenovat všechny služby a druhy pomoci, to by bylo na mnoho stran. Ale ales-
poň pro lepší představu – ve více než 200 registrovaných zdravotních a sociálních 
službách pomáháme ročně téměř třiceti tisícům potřebných všech věkových kate-
gorií, od seniorů a lidí s postižením, přes matky s dětmi, až po lidi na okraji spo-
lečnosti. Tuto pomoc zajišťuje na 1500 pracovníků a stovky dobrovolníků. K za-
bezpečení takového díla je zapotřebí velké množství finančních prostředků, ročně 
celkem více než 700 milionů korun a sbírka na Charitu je důležitou součástí. Pře-
devším tam, kde není možné získat prostředky jinou cestou. 
Každý rok Vám trochu více představujeme jednu z mnoha činností. Letos by-
chom Vás chtěli seznámit s tím, že Charita zasahuje i při mimořádných událos-
tech. V posledních třech letech řešila 27 takových situací. Pomáhala například 
lidem ve dvou případech při lokálních povodních, patnáctkrát spolupracova-
la na pomoci lidem po požárech rodinných domů, pětkrát pomáhala po havá-
rii čí výbuchu v domě. Charita Uherský Brod významně spolupracovala s Ha-
sičským záchranným sborem při odstraňování následků výbuchu ve Vrběticích.  
 
Řada charitních pracovníků je speciálně proškolena pro zvládání pomoci v mimo-
řádných situacích i v rovině psychologické. Charity jsou zapojeny do Integrované-
ho záchranného systému.
Prosíme, abyste podle svých možností přispěli příští neděli na Charitu, protože se 
bez Vaší pomoci neobejdeme. Rádi bychom Vás povzbudili ke štědrosti heslem, 
které nás oslovilo u našich přátel na Ukrajině: „Když bereš, naplňuješ ruku, když 
dáváš, naplňuješ srdce“.
Děkujeme Vám a Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. Budeme na 
vás pamatovat při mši sv. v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní charitě 
Olomouc v každé úterý v 7.30 hod. 

Jménem Arcidiecézní Charity a celého charitního díla
Mons. Bohumír Vitásek, prezident a Václav Keprt, ředitel
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 22. října na misie: Mlýnický Dvůr 380, Písařov 1.993; Jakubovice 925; 
Červená Voda 4.726 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 22. října na misie: Jedlí 5.500; Klášterec 4.560; Svébohov 4.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
 

dUŠiČKové PobožnoSTi nA HŘbiToveCH TUTo neděli 29. 10. 2017:
Svébohov 14.00, Jedlí 15.00; Drozdov 16.00; Klášterec 17.00 hod. 
 

farnosti  spravované  z tatenice

Sbírky z neděle 22. října na misie: Lubník 1.560; Tatenice 2.900; Hoštejn 3.050; Kosov 
720 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

PobožnoSTi nA HŘbiToveCH: tuto neděli 29. října v Kosově ve 14.00, v Hoštejně 
v 15.00, v Lubníku v 16.00 hodin.

SeTKÁní biŘmovAnCŮ bude v neděli 5. listopadu od 16  hod. na faře v Tatenici. 
   P. Jaroslav Přibyl 

postřelmovsko    postřelmovsko

bohoslužby o Slavnosti všech svatých a o vzpomínce na věrné zemřelé budou: 
v úterý 31. 10. v Postřelmově v 18.00 hodin, ve středu 1. 11. v Chromči v 16.30 a v Lesnici 
v 18.00, ve čtvrtek 2. 11. v Leštině v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin.
 dušičkové pobožnosti na hřbitově budou: v neděli 29. 10. v Chromči ve 14.30, v Br-
níčku v 15.30 a v neděli 5. 11. v Postřelmově ve 
14.30 a v Lesnici v 15.30 hodin.
 Svátost pomazání nemocných bude udělo-
vána v Hrabišíně v pondělí 30. 10. v 16.30 hodin 
a v Sudkově v sobotu 4. 10. v 15.00 hodin.
 o první sobotě v měsíci listopadu 4. 11. od 
9.00 hod. bude mariánská pobožnost – večeřadlo 
v Postřelmově.
na první pátek 3. 11. bude v Postřelmově od 16.00 
tichá adorace a možnost přijetí svátosti zpovědi.
 v neděli 5. 11. bude slavit pouť farnost dlou-
homilov zasvěcená všem svatým. mše svatá bude 
v 11.00 hodin. 

změnY v CíRKevní SíTi T-mobile: Jak jsme vás již informovali, na žádost T-Mobi-
le byla farnost Zábřeh nucena většinu čísel registrovaných pod naší farností nechat T-Mo-
bilem převést do méně výhodného T-Mobile programu. Za obtíže spojené s tímto převo-
dem se omlouváme.  P. Radek Maláč, děkan
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 22. října na misie: Loštice 5.502; Moravičany 10.076 Kč.
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant
 

  Tuto neděli 29. října před Svátkem Všech svatých, odpoledne ve 14.00 hod. bude na 
hřbitově v Lošticích pobožnost za zemřelé.

  Přechodem na zimní čas se mění začátek večerních mší svatých na 17.00 hod.
  Příští brigáda na přístavbě pastorační místnosti v Lošticích bude v úterý od 15 hod.
 Svaté přijímání přineseme nemocným ve čtvrtek.
  Příští neděli v 9.30 hod. je v Lošticích mládežnická mše svatá. Schola bude mít zkouš-

ku ráno v 8.50 na faře.
PoUŤ do vAmbeŘiC. Poutní místo 
Vambeřice se nachází cca 40 km od Nácho-
da. Vznik tohoto poutního místa se spoju-
je s uzdravením jednoho nevidomého. Tento 
zázrak se uskutečnil ve 12. století. Od 17. do 
19. století tady byla zbudována kalvárie a k ní 
přilehlé kaple. Proto se Vambeřice nazývají 
i Slezský Jeruzalém. 
Odjezd autobusu je v sobotu 4. listopadu ze 
Zábřehu, ze zastávky Valová v 7.00, z Moravi-
čan u sv. Floriána v 7.20 a z Loštic v 7.25 hod. Platí se 270 Kč. V ceně je jen přeprava. Po 
mši svaté a následné prohlídce baziliky bude možnost trochu se občerstvit (jídlo z vlast-
ních zdrojů, kávu + čaj nám zabezpečí františkáni). V případě hezkého počasí se společ-
ně pomodlíme na zdejší kalvárii křížovou cestu. Plánovaný odjezd z Vambeřic je v 15.00. 
Na zpáteční cestě se ještě zastavíme na prohlídku městečka Opočno. Plánovaný návrat do 
Loštic kolem 20.00. Změna programu je vyhrazena. Ještě je 10 volných míst.
  Farní posezení u jehněčího guláše a zabíjačkových výrobků bude v sobotu odpoledne 
11. listopadu na faře v Moravičanech.  P. Kristián Libant

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 22. října na misie: Mohelnice 9.602; Úsov 1.867; Studená Loučka 
2.010  Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

  V úterý 31. 10. v 14 hod. se na faře v Mohelnice koná pravidelné setkání seniorů.    
  Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová 

PRvní liSToPAdovÁ SoboTA 4. 11. 2017:
  zpovídání v Úsově + tichá adorace… 8.00-9.00 hod.
Příležitost ke smírnému rozjímání o tajemstvích růžence (k duchovní četbě o jednom 
nebo o více tajemstvích růžence; podmínka: 15 min.)
 bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání… 9.05-9.15 hod.
 Modlitba růžence… 9.15-9.45 hod.
  mše sv. v mohelnici (kostel sv. Tomáše becketa) 10.00 hod.  P. Petr Souček
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 22. října na misie: Štíty 2.160; Horní Studénky 1.820; Cotkytle 4.296 Kč. 
Děkujeme farníkům ve všech farnostech, kteří přispěli do sbírky na opravy. 
   P. Jacek Brończyk

 ve středu 1. listopadu na Slavnost všech svatých bude v Horních Studénkách mše 
svatá v 16.00 hod.; ve Štítech mše svatá v 18 hod.
 ve čtvrtek 2. listopadu o vzpomínce na všechny věrné zemřelé – pobožnost na 
hřbitově: v Horních Studénkách v 15.45 hod.; ve Štítech mše svatá v 17 hod., pak pobož-
nost na hřbitově.
 v pátek 3. listopadu ve Štítech adorace o prvním pátku v měsíci a možnost přijetí svá-
tosti smíření v 16 hod.
 v sobotu 4. listopadu v 8 hod. ve Štítech Mariánské večeřadlo; v Crhově mše svatá 
v 16.00 hod., pak pobožnost na hřbitově.  
 V sobotu 4. listopadu od 7.30 hod. bude v Horních Studénkách modlitební pobožnost 
k Panně Marii.
 v neděli 5. listopadu bude mše svatá v 7.30 hod. v Cotkytli, v 11 hod. hodová mše 
svatá v Horních Studénkách.
 v pondělí 6. listopadu bude v Horních Studénkách od 15 do 18 hod. ADORAČNÍ 
DEN. Začne Korunkou k Božímu milosrdenství a bude ukončen mší svatou v 18 hod.
 v sobotu 11. listopadu bude ve Zborově v 16 hod. mše svatá, po ní pobožnost na 
hřbitově.                              P. Jacek Brończyk
  

Město Štíty ve spolupráci s farností Štíty vás srdečně zvou ve čtvrtek 23. listopadu od 16.00 
hod. na „Vánoční tvoření pro děti i dospělé“, které se uskuteční v malé zasedačce MÚ Štíty. 
Příspěvek 30 Kč (za „tvořílka“).

farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 22. října na misie byla ve zvoli 27.110, v Pobučí 450 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán. 

zimní ČAS. bohoslužby v Pobučí, maletíně a Hynčině budou bývat ve 14.30 hod. 

ve středu 1. listopadu o SlAvnoSTi vŠeCH SvATÝCH mše svatá v Jestřebí v 15.30 
hod. a poté pobožnost na hřbitově v Jestřebí. 
 Ve Zvoli mše svatá v 17.30 hod. 

ve čtvrtek 2. listopadu o vzPomínCe nA vŠeCHnY věRné zemŘelé mše svatá: 
Jestřebí v 8 hod., Rájec v 15.30 hod., zvole v 17.30 hod. a poté pobožnost na hřbitově 

O prvním pátku 3. 11. bude mše svatá ve Zvoli v 17.30 hod.
o první sobotě 4. 11. ve zvoli v 7.30 hod. růženec, v 8.00 hod. mše svatá a poté ado-
race.
 

mAleTín. V neděli 5. listopadu ve 14.30 hod. bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše s li-
turgickým doprovodem sboru Carmen. Po skončení mše sv. požehnáme hroby předků.
   P. František Eliáš
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Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
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Sbírky z neděle 22. října na misie: Zábřeh – sbírka 26.358, misijní koláč 9.437, prodej misijních 
předmětů 3.926 Kč; Postřelmůvek 1.960; Rovensko 1.958 Kč
dARY: Zábřeh – na misie 4.500; na zpovědnice 3.200; na opravy kostela 2.600; na potřeby far-
nosti 1.500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv formou v přípravě a ve sbírce na Misijní koláč. Získanou 
částku 9 437,- Kč jsme odeslali na podporu misií. za katechety Anna Krňávková

Příští neděli 5. listopadu bude ve všech farnostech sbírka na Charitu. 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

zÁbŘežSKÁ CHARiTA bUde nA moHelniCKU A zÁbŘežSKU PeČovAT 
TAKé o PeČUJíCí
Lidem, kteří se starají o své rodiče, děti či jiné blízké osoby 
a potřebují praktickou pomoc, radu nebo si potřebují jen 
tak popovídat a sdílet svoje zkušenosti, je určen nový pro-
jekt, který v těchto dnech zahajuje Charita Zábřeh.
Starají se o své blízké dnem i nocí, neznají odpočinek, 
opouštějí své koníčky, přichází o kontakty, zaměstnání. 
I tak může časem vypadat život lidí, kteří se rozhodli pe-
čovat o své nejbližší. To, že postupně mění svůj styl a rytmus života, si pečující zprvu ani neuvě-
domují. Jsou pro své blízké na sto procent a své potřeby odsouvají. 
Nový projekt „Podpora pečujících osob v regionu ORP Mohelnice a Zábřeh“ podpořený z ESF 
OPZ nabídne pečujícím zdarma individuální pomoc a poradenství v oblastech, které jsou pro 
ně stěžejní – psychologickou pomoc, odpovědi na otázky jak získat příspěvek na péči, právní 
pomoc, informace ke kompenzačním pomůckám či dostupným odlehčovacím službám. Stát se 
pečujícím vyžaduje i určité dovednosti. I ty se mohou díky podpoře odborníků naučit: například 
manipulovat s méně nebo úplně nepohyblivými osobami, osvojit si zásady poskytování první 
pomoci, problematiku výživy, komunikaci s lidmi s demencí, používání reminiscenční techniky, 
úpravu domácího prostředí či správnou manipulaci s pomůckami. 
Kromě praktických rad a pomoci jim projekt nabídne možnost sdílet své zkušenosti s dalšími 
pečovateli ať už formou účasti na pravidelných setkáních pečovatelů, workshopech či ve face-
bookové skupině, tak formou krátkodobých stáží v různých sociálních zařízeních – domovech, 
odlehčovacích službách apod. a umožní jim nejen získat praktické dovednosti, ale také je sezná-
mit s nabídkou a způsobem poskytování péče v těchto zařízeních.
Pracovníci projektu úzce spolupracují s partnery, kterými jsou města Zábřeh a Mohelnice a je-
jich odbory sociálních věcí a zajistí přenos informací o potřebách pečujících osob do rozvojo-
vých plánů dotčených lokalit. Ten povede k vytvoření komplexního systému podpory pečujících 
na daném území. 
Pokud tedy začínáte pečovat nebo již delší dobu pečujete o své blízké, nebo někoho takového ze 
svého okolí znáte a víte, že by potřeboval podpořit, neváhejte nás kontaktovat. Více informací 
o projektu najdou zájemci na webových stránkách www.charitazabreh.cz. Koordinátoři podpo-
ry využívají od zábřežské farnosti za úplatu pronajatou kancelář a zázemí v pastoračním stře-
disku na „Devítce“. 


