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12. 11. 2017
Ročník XXIV., číslo 45

32. 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 a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, 
co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších 
překážek svobodně sloužit. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije 
a kraluje po všechny věky věků. 

Žalm 63   má duše po tobě žízní, Hospodine, bože můj!
1: Mdr 6,12-16                                  2: 1 Sol 4,13-18                                           Ev. Mt 25,1-13 
Ordinárium: latinské č. 509           příště Olejníkovo č. 502 

Amen, amen, 
pravím vám: 
Neznám vás.
„Bděte tedy, 
protože neznáte 
den ani hodinu.“

Mt 25,13
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 13. listopadu  Památka sv. Anežky České, panny 
Středa 15. listopadu  sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Pátek 17. listopadu  Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice (Zábřeh, mše v 8:30 a 18 hod.)
 

nAlÉHAvÝ modliTební ÚmYSl PAPeŽe FRAnTiŠKA 
nA měSíC liSToPAd
za mírnost a vnímavost vůči lásce. 
Modleme se za to, abychom se vyhýbali pýše a marnivosti, byli skromní 
a nechali se utvářet láskou, která přichází od Boha.

volbY do PASToRAČní A eKonomiCKÉ RAdY ve FARnoSTi zÁbŘeH 
Kandidátní listiny jsou ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje. 
volby do pastorační rady se uskuteční v neděli 26. listopadu na závěr bohoslužeb. 
Pokud jste na listině kandidátů voleb objevili nesrovnalosti, případně jste mezi kandidáty 
a nechcete být členem budoucí pastorační rady, oznAmTe To volební KomiSi. 
volební komisi tvoří: Mgr. Emilie Janů 731 626 502, Mgr. Marta Rýznarová 731 626 552, 
Mgr. Antonín Urban, Ing. Marek Hackenberger 732 746 679. 

v KAToliCKÉm domě zAHRAJí deCHovKY 
Příznivci dechové a lidové hudby pravděpodobně s netrpělivostí 
vyhlížejí 17. listopad. Již po dvacáté bude tento den v Katolickém 
domě patřit festivalu dechovek. 
Akci pořádanou za podpory města Zábřeh a Olomouckého kraje za-

hájí prvními tóny již v 10 hodin Classic Band. Jako další se představí domácí Veselá kape-
la. Ta při svém vystoupení připomene 30. výročí svého trvání. 
V programu se dále představí dechová hudba Přespolanka z Uničova a Postřelmovská mu-
zika. Festival vyvrcholí vystoupením dechové hudby Moravští muzikanti. 
Slosovatelné vstupné činí 150 Kč. 
Vstupenky možno rezervovat na tel. 731 465 717. Tombola a občerstvení zajištěno.

 Za Spolek Metoděj Josef Klimek 

19. 11. 2017 v 16.00 hod. – bARboRKU Rozezní TÓnY vARHAn
Prestižní koncert špičkové česko-německé cembalistky a varha-
nice, který se v zábřehu koná za podpory nadace Život umělce, 
nabídne cyklus bravo v neděli 19. listopadu. Barbara Maria Willi 
koncertuje na mnoha významných mezinárodních pódiích a je drži-
telkou řady ocenění za své nahrávky i muzikologickou činnost. 
V kostele sv. Barbory zazní od 16 hodin především skladby J. S. Bacha, ale i sonáta G. F. 
Händela nebo Nedělní hudba Petra Ebena. Vizuální zážitek návštěvníkům zajistí kamery, 
které budou interpretku snímat během vystoupení. Bude se jednat o jeden z prvních kon-
certů varhanní hudby v kostele, který před několika lety prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

 PhDr. Zdeněk David

FARNÍCI Z OLŠAN SRDEČNĚ ZVOU NA POUŤOVOU MŠI SVATOU KE CTI SV. 
MARTINA NA OLŠANSKÉ HORY TUTO NEDĚLI 12. LISTOPADU VE 14.00 HOD.
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PRoGRAm mATeŘSKÉHo A RodinnÉHo CenTRA Hnízdo: 
14. 11. – 9.30 hod.  Tříkrálové koledování, beseda s Ing. Marií Kolčavovou 

a Ing. Janou Skalickou 
28. 11. – 9.30 hod.  Advent v rodině, tvoření adventních věnců – materiál 

na výrobu bude v Hnízdě k dispozici
29. 11. – 15.30 hod.  Tvoření adventních věnců – materiál na výrobu bude 

v Hnízdě k dispozici. Více na http://www.hnizdozabreh.cz/

vÝJimeČnÁ KomiKSovÁ KniHA 
na přelomu listopadu a prosince má vyjít komiksová kni-
ha jako pocta dvěma výjimečným osobnostem, které za-
žily podobně krátký, podobně těžký a podobně úžasný 
život – Julku vargovi, těžce nemocnému disidentu, kte-
rý byl postrachem Stb, a tragicky zesnulému výtvarníku 
martinu Jabůrkovi. Více o tom jak kniha vznikala s mož-
ností předplatit si tento komiks, případně přispět finanč-
ně (a tak zajistit jeho vydání) můžete na: https://www.hithit.
com/cs/project/4238/objekt-julek

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh vás zve na před-
nášku nazvanou PRoměŇUJíCí moC PŘíběHU prof. Pavla Hoš-
ka, Ph.d., která se uskuteční v úterý 28. listopadu v 18.00 hod. 
v Komunitním centru Postřelmovská 14.
Velké a silné příběhy, které čteme v knihách a sledujeme ve fil-
mech, zásadně mění způsob, jakým vnímáme skutečnost, jakým ro-
zumíme sami sobě, jakým přemýšlíme o druhých lidech. Proč to tak 
je? A co přesně se s námi děje, když jako čtenáři nebo diváci „vstou-
píme do příběhu“? Tyto a podobné otázky klade teorie fantasy litera-
tury, hlubinná psychologie, kulturní antropologie i současná teologie. 

Přednáška je věnována těm nejzajímavějším z navrhovaných odpovědí.
Druhý viceprezident České křesťanské akademie prof. Pavel Hošek, Ph.D. (narozen 1973) 
je vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy 
o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. 

ThLic. Jana A. Nováková, Ph.D.

PozvÁnKA nA 10. SvATomARTinSKÝ KonCeRT v RoHli
10. Svatomartinský koncert  se uskuteční tuto neděli 12. 11. 2017 v 15.00 hod. v kostele 
sv. Martina v Rohli.
Účinkují: Jana Kurečková, Petr Strakoš a jejich hosté. Možná přijede i Tomáš Vzorek. Sr-
dečně každého zvu na tento jubilejní koncert, uslyšíte TOP výběr písní ze všech předcho-
zích ročníků od vynikajících interpretů v neopakovatelné atmosféře.
   MUDr. Antonín Kutálek
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den bible 
dopis dominika kardinála duky ke dni bible 

k neděli 19. listopadu 2017
Vážení přátelé, 
 Zvláště v době, kdy na nás doléhají výzvy kulturních změn v našem okolí, 
je čím dál naléhavější věnovat se ještě intenzivněji biblickému apoštolátu. Také 
v minulém roce se Biblické dílo snažilo přispět svými aktivitami ke zvládání 
tohoto nesnadného procesu. 
Papež František píše ve své předmluvě k Bibli pro mládež: „Bible není k tomu, 
abyste ji založili do knihovny, ale spíše proto, abyste ji drželi v rukou často, 
denně ji četli, ať sami nebo spolu s někým.“
Snažíme se naplňovat tuto jeho výzvu v podobě různých biblických kurzů, při 
kterých napomáháme nejen mladým lidem k důkladnějšímu porozumění Pís-
mu svatému. 
Uskutečňování různých aktivit vyžaduje podporu, bez níž bychom nemohli 
ve své práci pokračovat. Rád bych tedy poděkoval za Vaše modlitby i finanční 
podporu pro příští rok. 
Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete uži-
tečné náměty pro realizaci biblického apoštolátu ve svém prostředí. 
 S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám 

Dominik kard. Duka, předseda správního výboru ČKBD

Oslavme Den Bible ve farnosti i v rodině. Nemusíme hned přečíst celou Bibli, ale mohli by-
chom zkusit alespoň něco: 
● Přečíst si úryvek z Bible, mluvit o 
něm a pokusit se ho umělecky ztvárnit 
(např. nakreslit)
● S dětmi prohlédnout všechny Bib-
le, které máme doma
● Podívat se společně na film s bib-
lickou tématikou
● Pustit si na internetu biblickou 
přednášku
● Poslechnout si pořad Bible v litur-
gii na Radiu Proglas 
● Přečíst si komentáře k nedělním 
čtením 
● Ve farnosti číst Bibli nepřetržitě 
24 hodin

v zÁbŘeze mŮŽeTe PŘiSPěT nA bibliCKÉ dílo do KASiČKY oznAČenÉ 
obRÁzKem, KTeRÝ PŘeTiSKUJeme. 
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PŘíŠTí neděli 19. 11. 2017 PoPRvÉ SvěTovÝ den CHUdÝCH
Lidi na okraji společnosti připomene letos poprvé Světový den 
chudých, který byl církví ustanovený na 19. listopad. Svoje posel-
ství k tomuto dni nazvané: „Milujme skutky, nikoliv slovy“ před-
stavil papež František.
Ve svém poselství papež František vysvětluje, že v závěru Svatého 
roku milosrdenství přišel na myšlenku ustanovit Světový den chu-
dých, aby tak „křesťanská společenství po celém světě mohla proká-
zat Kristovu laskavost vůči těm, kteří nejvíce potřebují pomoc“.
Papež František bude v tento den slavit mši svatou ve Vatikánu 
a započne novou tradici: každoročně bude na tento den pozváno 
500 chudých nebo bezdomovců na oběd do audienční haly Pav-
la VI. ve Vatikánu, přičemž papež František pro tento rok přislíbil svoji účast. Ostatní lidé 
v nouzi budou dostávat jídlo zdarma ve všech institucích, které budou součástí této ini-
ciativy.
Poselství Svatého otce bylo koncipováno na podkladu života sv. Františka. Papež řekl: 
„Právě proto, že se díval upřeně na Krista, byl František schopný ho vidět a sloužit mu při 
péči o chudé lidi“.
Svoje poselství uzavřel slovy, že „chudí nejsou problém, ale jsou zdrojem, ze kterého mů-
žeme čerpat esenci evangelia pro naše životy“. 

PoUŤ Rodin, KTeRÉ PŘiŠlY o díTě  PŘed, PŘi, Po PoRodU Či PozděJi
9. prosinec od 10.00 do 18.00 hod. v klášteře na Hoře matky boží v Králíkách
PRoGRAm:
10.00 – 10.45  Křížová cesta v ambitech kláštera za nenarozené a předčas-

ně zemřelé děti
11.00 – 12.30  Koncert s osobním svědectvím v Refektáři
12.30 – 14.00  Pauza na oběd (možné zakoupit v klášteře)
14.00 – 17.00  Workshop pro hospic Dítě v srdci jako prostor pro sdílení 

a zároveň pomoc druhým (vyrábění memoryboxů pro dal-
ší potřebné rodiče)

17.00 – 18.00  mše svatá v kostele za rodiče, kteří prošli ztrátou dítěte 
Pouť poskytne:
-  prostor pro předání zkušeností
-  možnost otevřít své srdce Bohu a vylít mu vše a nechat se uzdravovat
-  prostor pohovořit si s knězem/ řeholní sestrou
-  prostor pro osobní modlitbu na místě, kde se modlily tisíce lidí
-  možnost získat informace či podporu ze strany pracovníků perinatálního hospice
-  prostor vyrobit rukama něco dobrého pro jiné, budoucí rodiče malých andílků
-  prostor pro mě samotného, abych mohl svoji bolest proměnit v něco smysluplného

 Petra Kolčavová, petrakolcavova@gmail.com
KAToliCKÝ TÝdeníK č. 45.
Na str. 4-5 ZACHRÁNĚNÉ KOSTELY – pády a vzestupy chrámů, které málem upadly 
v zapomnění. 
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 5. listopadu na Charitu: Domov důchodců sv. Zdislavy 446; Jakubovice 
1.091; Písařov 2.105; Červená Voda 3.789 + 215 Kč na Haiti; Moravský Karlov 309; Šanov 
170 + na varhany 2.500 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

„CHvÁlY“ v moHelniCi! 
Srdečně zveme na „Chvály“ v neděli 19. listopadu v 17.00 hod. do kostela sv. Tomáše 
Becketa v Mohelnici. P. Petr Souček

Podzimní vÝSTAvA v oKÝnKU. Výrobky z drátků, kera-
miky, pedigu, dřeva i korálků připravili uživatelé Denního staci-
onáře Okýnko na svou tradiční Podzimní výstavu. Ta se uskuteč-
ní ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v prostorách stacionáře na Zámecké ulici č. 11 v čase od 
10.00 až 15.30 hod. 
Pokud si chcete pořídit originální dárek pro své blízké nebo si udělat radost sami pro sebe 
a třeba ještě podpořit naše další tvoření, neváhejte a přijďte. Srdečně zvou uživatelé a pra-
covníci Okýnka. 

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 5. listopadu na Charitu: Jedlí 4.300; Klášterec 2.200; Svébohov 3.400; 
Vyšehoří 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 
 
beneFiČní KonCeRT 
obec Jedlí a Spolek múzických umění vás srdečně zvou tuto ne-
děli 12. listopadu v 16.00 hod. do kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí 
na benefiční koncert, jehož záznam odvysílá Tv noe. Koncert se 
koná pod záštitou emeritního biskupa olomouckého mons. Jose-
fa Hrdličky. Účinkují: václav Hudeček – housle, Jana Hrochová – 
mezzosoprán a martin Hroch – cembalo. 

SenioŘi se sejdou ve Svébohově ve středu 22. listopadu v 17.00 hod. M. Šanovcová 

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 5. listopadu na Charitu: Lubník 1.410; Tatenice 2.570; Hoštejn 1.700; 
Kosov 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

SPoleČenSTví modliTbY CHlAPŮ se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 12. listo-
padu v 18.00 hod.
 

Příští sobotu 18. listopadu nebude slavena mše svatá na Koruně. 
   P. Jaroslav Přibyl
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farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 5. listopadu na Arcidiecézní Charitu: Zvole 
6.970, Jestřebí 2.000 Kč. 
Sbírka na opravu fary ve Zvoli bude příští neděli 19. listopadu. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán. 
PoUŤ do lAGieWniK. V sobotu 18. 11. se vydáme osobními 
auty do Lagiewnik u Krakowa ke hrobu sv. Faustyny Kowalské. 
Sraz účastníků v kostele ve Zvoli přede mší svatou v 7.00 hod. 
Může se přidat každý, kdo si zajistí dopravu svým autem anebo se 
domluví s tím, kdo bude mít v autě volné místo. P. František Eliáš

FARnoST mAleTín
Tuto neděli 12. listopadu ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá 
v kostele sv. Stanislava v Hynčině, příští neděli 19. listopadu v kos-
tele sv. Mikuláše v Maletíně také ve 14.30 hod. 
 

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 5. listopadu na Charitu: Štíty 2.000; Horní Studénky 1.660; Cotkytle 512 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

V neděli 19. 11. 2017 bude sbírka na opravy pastorační místnosti na faře ve Štítech.  

Město Štíty ve spolupráci s farností Štíty vás srdečně zve ve čtvrtek 23. 11. 2017 v 16 hod. 
do malé zasedačky MÚ Štíty na Vánoční tvoření pro děti i dospělé. Příspěvek 30 Kč (za 
„tvořílka“).

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 5. listopadu na Charitu: Loštice 6.310; Moravičany 10.398 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant

  Příští brigáda na přístavbě pastorační místnosti v Lošticích bude ve čtvrtek 
 od 14.00 hod. 
	Další skrutinium pro katechumeny bude příští neděli 19. listopadu 
   Příští týden se v Lošticích přesouvá mše svatá ze středy na čtvrtek – začátek v 17 hod. 
  O státním svátku 17. listopadu budou mše svaté ve farních kostelech jako v neděli. 

V Moravičanech v 8.00 a v Lošticích v 9.30 hod. 
  Nabízíme stolní kalendáře, jejich zakoupením podpoříte stavbu kostela v Brně-Lesná. 
  Koupí ručně vyrobených růženců podpoříte službu Misijní společnosti Vincentínek 

v službě chudým, nemocným a sirotkům na Podkarpatské Rusi. P. Kristián Libant

      postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 19.11. je mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.312 Kč) 
a v Chromči (hody 5.900 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

P. Vladimír Jahn
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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.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 5. listopadu na ARCidieCÉzní CHARiTU: 
Zábřeh 22.684; Rovensko 2.334; Pivonín 680 Kč
dARY: Zábřeh – na zpovědnice 12.000, na Rádio Proglas 500, na TV NOE 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

SbíRKA PŘíŠTí neděle bUde ve FARnoSTi zÁbŘeH nA zPovědniCe

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

inKonTinenCe oSob, o KTeRÉ PeČUJeme je problematika, kterou 
se bude zabývat workshop pro pečující, připravený na středu 22. listopadu 
2017. Začátek v 15.30 hod. Setkání proběhne v sále „Devítky“ na Farní 9. 
Přednášející paní Marie Schlemmerová, stážová sestra a produktová speci-
alistka Bella Bohemia, objasní základními pojmy této problematiky, příčiny 
inkontinence, prevenci a možnost léčby. Vysvětlí, jak pečovat o kůži i to, jak 
vybrat vhodnou pomůcku. Součástí workshopu budou i praktické ukázky. Pečující také 
obdrží zdarma vzorky pomůcek. 

vÝSTAvA v oÁze. Podzimní čas si můžete zpříjemnit návštěvou výstavy „Přátelé z říše 
zvířat“, kterou připravili uživatelé a pracovníci Centra denních služeb Oáza na středu  
29. 11. od 9 do 15.30 hod. v prostorách Oázy (Žižkova 15, Zábřeh). Výstava zaujme jak 
velké tak malé návštěvníky svým osobitým pojetím tématu. Nákupem výrobků pak pod-
poříte další tvorbu uživatelů Oázy. Všichni jste srdečně zváni.

CHARiTA zÁbŘeH hledá, přijme a zaměstná spolupracovnici/spolupracovníka na po-
zici zdravotní sestra/zdravotní bratr terénní domácí zdravotní a hospicové péče. Obsa-
hem práce bude samostatné poskytování zdravotní 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

Rádi bychom vás pozvali na promítání filmu Jana Svěráka 
„Po STRniŠTi boS“, které se uskuteční v úterý 28. 11. 
2017 v 10.00 v kině RETRO Zábřeh.
Cena vstupenky: 60 Kč. Lístky si můžete objednat na webu: 
http://www.kulturak.info/akce/detail/po-strnisti-bos-4341.
html, nebo rovnou přijít. 
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obec-
ná škola. Nyní jsme však v protektorátu, kdy je rodina osmile-
tého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuz-
ným. Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní 
stává jeho domovem. Eda má před sebou nelehký úkol: najít 
a obhájit své místo v místní klukovské partě. Film vznikl podle 
stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka. 


