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7. 10. 2018
Ročník XXV. číslo 40

27. 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 Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, 
než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, 
co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                            Amen

1: Gn 2,18-24                                           2: Žid 2,9-11  Ev. Mk 10,2-16
Ordinárium: Ebenovo č. 504                příště latinské č. 509

Na začátku při stvoření 
však Bůh učinil lidi 
jako muže a ženu. 
Proto opustí muž otce i matku, 
připojí se ke své ženě, 
a ti dva budou jeden člověk. 
Už tedy nejsou dva, 
ale jeden. 
A proto: 
co Bůh spojil, 
člověk nerozlučuj!“                 Mk 10

Žl 128   Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 11. října  sv. Jana XXIII., papeže 
Pátek 12. října  sv. Radima, biskupa 

V BARBORCE ZAZNÍ VOKÁLNÍ DUETY
Další koncert hudebního cyklu Bravo bude věnován zpěvu, tento-
krát zejména vokálním duetům. 
V kostele sv. Barbory se totiž v neděli 14. října v 16.00 hod. představí 
komorní soubor ANSemble duettino, který tvoří dvě operní pěvkyně 
mezinárodní úrovně a renomovaný klavírista Alexandr Starý. 

Slavné písně a árie světového repertoáru přednesou Rakušanka Nicola Proksch, členka 
státní opery v Berlíně a členka souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě 
Simona Mrázová. 
Obě zpěvačky mají za sebou řadu úspěšných koncertů a mezinárodních zkušeností, na-
příklad Nikola Proksch se zúčastnila úspěšného turné v Japonsku, kde zpívala v Bizetově 
Carmen. Za vstup návštěvníci zaplatí stokorunu, držitelé karty Bravo o třicet korun méně.
  PhDr. Zdeněk David

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA VARHANNÍ KONCERT 
V neděli 14. října v 15.00 hod. v chrámu sv. Bartoloměje 
v  Zábřehu se představí Ondřej Horňas, rodák z  Nového 
Města na Moravě. 
Po studiu na konzervatoři v Olomouci pokračoval na JAMU 
v Brně, kde úspěšně absolvoval v tomto roce. V současné době 
je posluchačem hudební akademie v Praze. Mladý varhaník 
má za sebou dva studijní pobyty ve Francii (Toulouse, Sar-
lat), koncertoval u nás i v zahraničí (Olomouc, Zwiesel, Bos-
ton, New York a další). Na jeho recitálu v Zábřehu se můžete 
těšit na provedení Dvořákovy Novosvětské symfonie v úpravě 
pro varhany a na díla dalších mistrů – J. S. Bacha nebo Ch. M. Widora. Jako hosté vystoupí 
Magdaléna Kučerová (zpěv) a Hana Orlická (varhany).

GOODBYE LÉTO
Animátoři Zábřeh a Spolek Metoděj srdečně zvou nejen všechny mladé na podzim-
ní zábavu Goodbye léto 20. října 2018 do Katolického domu v Zábřeze.  Začínáme ve 
20.00 hod., vstupné 40 Kč. O hudbu se postará DJ Joseppi a jako host také kapela ZN. Sa-
mozřejmostí je bar plný dobrého jídla a pití. Po skončení akce možnost přespání po do-
mluvě s pořadateli. Za pořadatele Dominika Suchá

NABÍZÍME KLUKŮM Z CELÉHO DĚKANÁTU 
P. Ján Jakubovič CM organizuje duchovní obnovu pro kluky od 16 do 22 let na faře 
v Moravičanech. Bude probíhat od 12. do 14. října 2018. Začíná v pátek večer v 19.00 hod. 
a skončí v neděli ráno po mši svaté. Příspěvek na ubytování a stravu je 200 Kč. Zájemci ať 
se hlásí na tel. 604 296 423.
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE:
 9. října v 9.30 hod. – Jak dostat etické hodnoty k dětem do škol, 
beseda s Ludmilou Pohankovou DiS
 16. října v 9.30 hod. – Vadné držení těla u dětí - včasné rozpoznání 
a řešení, fyzioterapeutka Mgr. Veronika Papoušková
 23. října v 9.30 hod. – Anorexie a bulimie - příčiny, následky, léčby, 
přednáší Mgr. Jana Stejskalová
 30. října v 9.30 hod. – Dětské emoce a pláč, přednáška Ing. et Mgr. Markéty Horákové

Hnízdo vás srdečně zve na jednodenní duchovní obnovu INSPIRACE PAPEŽE FRAN-
TIŠKA PRO RODINY s P. Janem Balíkem, která proběhne v Zábřeze v sobotu 13. říj-
na.  Začneme v 9.00 mší svatou v kostele sv. Bartoloměje, další program bude probíhat na 
Devítce, předpokládané ukončení kolem 15.00 hod. Duchovní obnova je určena pro man-
želské páry i jednotlivce v každém věku.
Přihlašujte se nejpozději do 8. 10. na mail: karla.hrochova@seznam.cz nebo na tel. 605 
917 519.
Při přihlášení si můžete objednat oběd: hovězí polévku a řízek s bramborovým salátem 
za 110 Kč.
 
ZAPOJTE SE DO MISIJNÍ NEDĚLE
Ke konci října (21. 10.) nás čeká Misijní neděle. Rádi by-
chom letos neděli oslavili také Misijním jarmarkem a vý-
těžek poslali na misie. Na jarmarku bychom chtěli nabízet 
výrobky, proto zveme rodiny, děti a všechny tvořivé na díl-
ničky do Hnízda. Budou probíhat dvě neděle po sobě 7. 
10. a 14. 10. vždy po mši svaté cca od 9.45 do 11.45 hod. 
Přijďte s námi strávit pěkné dopoledne a podpořit dobrou 
věc. Pokud byste chtěli podpořit jarmark svými výrobky, 
můžete vyrábět i doma a výrobky donést až na misijní ne-
děli ráno, kdy je přidáme k  ostatním. Zapojit se mohou 
všichni tvořivého ducha, všech věkových kategorií. Vyrá-
bět můžete cokoli, o čem si myslíte, že udělá druhým ra-
dost.
Stále zveme děti cca od 4 do 12 let do Misijního klubka. Scházíme se 1x za 14 dní ve 
čtvrtek v Hnízdě od 16.00 do 17.00 hod. Nejbližší setkání jsou 18. 10., 1. 11., 15. 11. 
a 29. 11. 2018.  Za Misijní klubko Tomáš a Lucie Velzlovi

KONKURZ NA PRINCEZNU
Kdo by si rád pod vedením zkušeného režiséra vyzkoušel divadelní prkna, má možnost 
přihlásit se na konkurz do pohádky „Prolhaná princezna“. 
Potřebovali bychom obsadit roli princezny a prince. 
Vhodné pro mladé od 15 let.
Nejbližší zkouška je 8. října v 18.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Kontakt na režisé-
ra Josefa Michalčíka: 604 799 619. 
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APOŠTOLÁT MODLITBY
Tento měsíc se můžeme modlit na naléhavý úmysl Apoštolátu mod-
litby papeže Františka: Za jednotu církve proti Zlému, působícímu 
vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství.

MARIÁNSKÝ MĚSÍC ŘÍJEN
„Papež František v listě adresovaném Božímu lidu z 20. srpna 
t. r. napsal, že trpí-li jeden, trpí všichni. Když v důsledku in-
dividuálních selhání v  církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje 
nám, budeme-li se úpěnlivěji modlit spolu s Marií a  snažit se 
růst v  lásce a  věrnosti církvi. Proto Svatý otec vybízí všechny 
věřící k intenzivnější - osobní i společné - modlitbě během mě-
síce října, a to každodenní modlitbou růžence. Víme, že Panna 
Maria zůstala stát pod křížem, když apoštolové – až na jedno-
ho – utekli. Ona nám pomůže, abychom pod Ježíšovým křížem 
setrvali. Proto papež dále žádá, abychom po každé modlitbě rů-
žence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochra-
nu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji, 
na ochranu před útoky démona. Archanděl Michael je totiž kní-
žetem nebeského vojska a ochráncem církve.“

SYNODA O MLADÝCH LIDECH 
Ve středu 3. října začala ve Vatikánu řádná biskupská synoda na 
téma: „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Synoda bude pro-
bíhat až do 28. října a  bude se jí účastnit 267 zástupců biskup-
ských konferencí z  celého světa. Českou republiku reprezentuje 
plzeňský biskup Tomáš Holub a synody se účastní také husitská 
farářka Martina Viktorie Kopecká jako zástupkyně Světové rady 
církví. 
„Církev je připravena naslouchat hlasu, vnímání, víře a  také pochy-
bám či kritice mladých, které jsou výzvou pro budoucnost,“ uvedl kardinál Lorenzo Baldi-
sseri, generální tajemník 15. řádného shromáždění biskupské synody.
Téma tohoto setkání vybrané papežem je: „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“, aby 
církev mohla mladým lidem lépe porozumět. Společně s biskupy z celého světa chce dis-
kutovat a hledat odpovědi na otázky, po kterých se táží dnešní mladí lidé.
Synody se bude účastnit 267 synodálních otců a mezi posluchači bude také 34 mladých 
ve věku od 18 do 29 let, kteří svou přítomností budou přispívat, aby se ozval hlas mnoha 
jejich vrstevníků. Navíc zde díky podpisu prozatímní dohody mezi Svatým stolcem a Čín-
skou lidovou republikou poprvé budou přítomni i dva biskupové kontinentální Číny.

P.S.
(Synoda, jejíž název je odvozen z řeckého slova, která znamená setkání nebo kráčet společ-
ně, je církevní poradní sněm biskupů, jenž má za cíl projednat a urovnat záležitosti týkající 
se církevní nauky a praxe.)
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ČERVENOVODSKO            ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 30. září: Jakubovice 829; Janoušov 970; Písařov 1.304; Domov důchodců 
sv. Zdislavy 205; Červená Voda 2.349 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Vitalij Molokov

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 30. září: Klášterec 1.600; Jedlí 1.500; Svébohov 2.100 Kč.
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

SENIOŘI se sejdou ve středu 10. října v 19.00 hod. v klubovně Obecního domu ve Svébo-
hově.  Marie Šanovcová 

LOŠTICKO    LOŠTICKO    LOŠTICKO

Sbírky z neděle 30. září: Loštice 3.162; Moravičany 2.210 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM
Výroční mše svatá v Žádlovicích bude ve středu 10. 10. 2018 v 16.30 hod.
Příští neděli 14. října v Lošticích a v Moravičanech poděkujeme při mši svaté za letoš-
ní úrodu.
LOŠTICE
 Výuka náboženství začne v družině v Lošticích. 
 1. a 2. tř. v úterý 13.45 – 14.30 hod. 4. tř. ve středu 13.45 – 14.30 hod. 
 Od 13. října budou mše svaté v Penzionu Třebůvky každou sobotu v 9.00 hod. 

Srdečně zveme na divadelní představení „Světlo z Arsu“. Hraje mládež 
z farnosti Zašová. 

Divadelní představení se uskuteční v neděli 14. 10. 2018. V kostele v Lošti-
cích v 10.30 hod., a v kostele v Moravičanech ve 14.00 hod. 
Více informací na plakátech. 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 30. září: Tatenice 1.330; Hoštejn 1.350; Kosov 560; Lubník 1.470; Krasí-
kov 444 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici tuto neděli 7. října od 13.30! hod. 
 SETKÁNÍ CHLAPŮ začne na tatenické faře tuto neděli 7. října v 18.00 hod. 

FARNOST ZVOLE       FARNOST ZVOLE

Sbírka na opravy z neděle 30. září byla ve Zvoli 10.640 Kč. 

PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU NA OPRAVY VE ZVOLI. 
Ať dobrý Bůh odplatí svým požehnáním všem štědrým dárcům. 
   P. František Eliáš
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 30. září: Mohelnice 4.630; Úsov 1.930; Studená Loučka 195 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO 
PEČOVATELE V MOHELNICI
Vám všem, kteří se staráte v domácnosti o svého blízkého a cítíte, 
že sami potřebujete podporu a povzbuzení, nabízíme již po páté 
setkání v „Klubu pečujících“. Uskuteční se ve středu 17. října od 
16 hodin v budově Městského úřadu Mohelnice (jídelna v příze-
mí budovy). 
Na základě dlouhodobých zkušeností, které máme s poskytováním našich služeb, víme, 
že téměř polovina pečovatelů se cítí nepřipravených na náročné situace vzniklé při péči 
o blízkého (onemocnění pečovatele, zhoršení zdravotního stavu pečovaného ap.). Předejít 
těmto obavám a pečující podpořit a povzbudit je také cílem našeho setkání. Více informa-
cí vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736509449. 

Z Mohelnické farní kroniky -  P. Stanislav  Peroutka  LP 1992 - pokračování 
Svěcení zvonů pro farní kostel
 V  sobotu  27. září byly při slavnostní mši svaté za velké účasti  věřících i  obča-
nů města a  okolí posvěceny olomouckým  světícím biskupem Josefem Hrdličkou nové 
zvony pro farní  kostel: sv. Tomáš Becket – 490 kg a  sv. Anežka – 220 kg. Třetí  objed-
naný zvon se nezdařilo v dílně rodiny Dytrychových z Brodku u Přerova odlít. Pozván 
byl i biskup z Cantenbery v Anglii, který se pro zaneprázdnění omluvil. Řízením Božím 
byl na návštěvě u otce biskupa Josefa Hrdličky generální vikář z Menevil ve Walesu, Da-
vid Bortillem, který  pozvání na svěcení zvonů s  radostí přijal. Ve svém poselství pro-
mluvil o životě a smrti sv. Tomáše Becketa. Při mši svaté zpíval chrámový sbor vedený 
Dr. Tichým latinsky „ECCE, ECCE“, českou skladbu „Zvonům“ a „Bože náš, Otče náš“. 
V první neděli adventní posvětil otec Stanislav Peroutka třetí zvon, P. Marii o váze 300 kg. 
Celkové náklady na pořízení zvonů činily 150 000 Kč.
 V pátek 4. prosince byly zvony vyzdviženy na věž farního chrámu. Ve večerních hodi-
nách téhož dne se poprvé rozezněly nad Mohelnicí a okolím. „Kéž vyzvánějí jen k míru“. 
Věříme, že v budoucnu nebudou již  sundány z věže pro použití k „jiným účelům“, jak se 
v minulosti nejednou stalo.
 

Vánoce
Vánoční liturgii doprovodil zpěvy 40 členný chrámový sbor. Zazpíval II. vánoční mši na 
národní a lidové motivy Dr. Jar. Máchy a skladbu „Vzhůru, vzhůru pastuškové“ od Mar-
huly. Návštěva vánočních bohoslužeb je opět vyšší. Velké návštěvnosti a obdivu se těší mo-
helnický betlém. Staví jej pan Pavel Nenkovský.  Na  Boží hod se mše sv. zúčastňuje man-
želka již zemřelého tvůrce mohelnického betléma, paní Nedomlelová. 
Na Štědrý den se ochladilo na –10°C a padá sníh.

Počasí
Rok byl velmi suchý a teplý. Od května téměř neprší, v červenci jsou teploty přes 30°C, 
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trvají do 2. září, kdy se během dne ochladilo na 14°C. Koncem října začíná konečně 
pršet.

Rozdělení republiky
31. prosince 1992 končí existence ČSFR (Československé federativní republiky). Federa-
ce se dělí na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovenskou republiku. Rozdělení 
proběhlo klidnou cestou (na rozdíl od dělení federace v Jugoslávii). Starší generaci je to 
líto. Na Slovensku jsou velké oslavy a nadšení. Je rozdělení dobré a prospěšné?   H. Bartoš

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 30. září (23. září): Štíty 2.710 (1.630); Horní Studénky 840 (720); Cotkytle 
560 (519). Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

Děkujeme poutníkům, ať už pěším nebo těm, kteří putovali auty, řidičům za bezpečnou jíz-
du, varhaníkovi z Cotkytle, lektorům a všem, kteří přispěli v pátek 28. 9. 2018 ke slavnostní 
atmosféře svátku sv. Václava na Hoře Matky Boží u Králík.   P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
V sobotu 13. října v 8.00 hod. bude v kostele pobožnost k Panně Marii Fatimské.
Hody oslavíme ve Štítech při mši svaté 14. října v 9.00 hod. (sbírka na opravy).
Také v Herolticích budou v sobotu 13. října hody. Mše svatá v 17.00 hod.
V neděli 21. října v 9.00 hod. bude bohoslužba pro děti, při ní sbírka na MISIE.

COTKYTLE
V neděli 14. října oslavíme hody. Při mši svaté v 11.00 hod. bude sbírka na opravy.
V sobotu 20. října v 17.00 hod. bude bohoslužba pro děti s nedělní platností a při ní sbír-
ka na misie.

HORNÍ STUDÉNKY
V neděli 14. října při mši svaté v 7.30 hod. bude sbírka na opravy.
V neděli 21. října v 7.30 hod. bude bohoslužba pro děti a při ní sbírka na misie.   
Ve Zborově hody oslavíme v neděli 21. října při mši svaté v 11.00 hod.  

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY SE SEJDOU:
V Cotkytli v pondělí 15. 10. v 17.00 hod. (mše svatá ve Strážné 15. 10. v 16.00).
Ve Štítech ve středu 17. 10. v 16.30 hod. na faře.
V Horních Studénkách ve čtvrtek 18. 10. v 16.45 hod. (po mši svaté)
   P. Jacek Brończyk

* * *
KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 40
Celých šest stran přílohy – Diecézního zpravodajství je věnováno hospicové a paliativní 
péči. Historii hospiců, domácí hospicové péče i jednotlivých příběhů rodin. 
Při prvním setkání s pozůstalými po úmrtí nemocného zaznívají v různé obdobě tato slova: 
„Nikdy bych nevěřil, že smrt může být krásná.“ „Mám velkou bolest v srdci, ale také hrdost, 
že jsem udělal vše, co jsem mohl a co bylo potřeba.“ „Asi se vám zdá divné, že se usmívám, 
ale jsem rád, že jsem to zvládl až do konce.“ (str. 11)
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Sbírka z neděle 30. září byla v Zábřeze 12.084; v Postřelmůvku 650 Kč.
Dar na Proglas (z Klášterce) 1.000 Kč
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ  SLUŽBA  CÍRKVE  V DĚKANÁTU

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně vás zveme ve středu 10. říj-
na od 9.00 do 15.30 hodin k prohlídce zábřežských středisek Charity 
s doprovodným programem. Můžete si nechat změřit tlak, vypočítat 
index BMI, vyzkoušet zdravotní pomůcky prohlédnout si zázemí pro 
lidi bez přístřeší i třídírnu a zpracovnu vršků od PET lahví na Valové 
9. Opět připravujeme posezení u šálku kávy v Kavárně NADĚJNÁ (ve 
stanu před budovou na Valové 9), podzimní dýňovou polévku, drob-
né občerstvení, výrobky klientů i program. Do svého zázemí zvou také 
uživatelé a pracovníci Denního stacionáře Domovinka (Leštinská 16) 
– k prohlídce i výtvarnému tvoření.

 Součástí Dne otevřených dveří bude také prezentace Domácí hospicové péče, kte-
rá umožňuje nevyléčitelně nemocnému zůstat poslední dny svého života doma v kruhu 
svých blízkých. 
 Služba nabízí odbornou domácí zdravotní péči i pomoc dalších členů hospicového 
týmu, který je koordinován dle individuálních potřeb nemocného a jeho rodiny (sociální 
pracovník, pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služba, pastorační asistent, 
fyzioterapeut, případně psycholog, kněz). Nabízí zaškolení pečujících v ošetřování těžce 
nemocného, zapůjčení pomůcek a pomoc s jejich výběrem. Podporuje rodinu během do-
provázení nemocného a nabízí možnost využití služeb poradce pro pozůstalé. Spolupra-
cujeme s praktickým lékařem pacienta, lékařkou z ambulance léčby bolesti, s lékaři z on-
kologické ambulance a klinickým psychologem. Předpokladem poskytování této služby je 
aktivní spolupráce rodiny nebo blízkých nemocného.
Prostředky na Domácí hospicovou péči, resp. na činnosti a aktivity, které nejsou hrazeny 
zdravotní pojišťovnou, získává Charita i z grantových zdrojů a darů. S podporou Nadace 
KB – Jistota bylo realizováno vzdělání 14 sester v paliativní péči, byl financován částečný 
úvazek koordinátora domácí hospicové péče, probíhaly supervize týmu a v rámci svépo-
mocných skupin byli podporováni pozůstalí. K zajištění dostupnosti služby pacientům byl 
zase díky podpoře Nadace Agrofert pořízen nový automobil. Ten přepravuje pracovníky 
domácí zdravotní péče za pacienty, kteří nejsou schopni navštívit lékaře z důvodu špatné-
ho zdravotního stavu či imobility. V neposlední řadě podpořili tuto důležitou službu také 
návštěvníci proběhlého Babího léta s Charitou. Všem vám děkujeme.

MATERIÁLNÍ SBÍRKA – PŘIPRAVUJEME. V termínu 19. – 20. října (pátek 8-18hod, 
sobota: 8-12 hod.) proběhne tradiční materiální sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin a do-
mácích potřeb. 

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. 
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