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28. 10. 2018
Ročník XXV. 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

Žl 126   Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. 
1: Jer 31,7-9                                               2: Žid 5,1-6                                      Ev. Mk 10,35-45 
Ordinárium: Břízovo č. 503                   příště Ebenovo č. 504 

„Co chceš, 
abych pro tebe 
udělal?“  
Slepec odpověděl: 
„Mistře, ať vidím!“
Ježíš mu řekl: 
„Jdi, tvá víra tě 
zachránila!“ 

Mk 10,51-52
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 29. října   bl. Marie Restituty Kafkové 
Středa 31. října  sv. Wolfganga, biskupa 
 
ZIMNÍ ČAS – ZMĚNY V  ČASU BOHOSLUŽEB. Tuto  neděli 28. 
října se probudíme do zimního času. Ve farnosti Zábřeh bude od 2. 11. 
začínat páteční mše svatá v 17.30 hod. a v Rovensku pak sobotní mše 
svatá s nedělní liturgií v 16.30 hod. 

ŽEHNÁNÍ VLAJKY ČESKÉ REPUBLIKY
Stoleté výročí Československé republiky si město Zábřeh připomene o posledním říjno-
vém víkendu několika událostmi. Tuto neděli 28. října v 8.30 bude při slavnostní boho-
službě v zábřežském farním kostele sv. Bartoloměje požehnána vlajka České republiky. 
Do oslav se mohou aktivně zapojit také občané a svým dílem tak přispět k obnově naše-
ho města a státu. 
Na sídlišti Severovýchod budou v den výročí vysázeny lípy. Výsadba se uskuteční ve 14.00 
hod. na prostranství před základní školou. 

V pondělí 29. října v 9.40 hod. bude celebrovat mši svatou v kostele sv. Bartoloměje 
v Zábřeze Mons. Antonín Basler pomocný biskup a kancléř olomoucké arcidiecéze.

SVATOJAKUBSKÁ CESTA ANEB JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA. 
Cestopisná beseda s promítáním a komentářem Jana Votavy o 2900 
km dlouhé pěší pouti ze Zálesí do Santiaga de Compostela. 
Uskuteční se ve středu 31. října od 16.00 hod. v Městské knihovně 
Zábřeh.  Vstup zdarma. 

ANIMÁTOŘI ZÁBŘEH 
  Zvou všechny sportovní nadšence, začátečníky i zkuše-
né hráče na Florbalový turnaj o pohár sv. Martina, který se 
uskuteční 10. listopadu od 9 hodin  v tělocvičně ZŠ Boženy 
Němcové v Zábřeze. Hraje se ve složení 3+1 (+náhradníci) ve 
dvou kategoriích - mladší (1. - 7. třída ZŠ) a starší (8. třída ZŠ 
– VŠ). Je nutné se přihlásit do 7. listopadu na webu mladez-zabreh.webnode.cz. S sebou 
vlastní hole, (brankářské vybavení), přezůvky a svačinu. 

  Pro mládež ve věku 14 - 18 let pořádají zábřežští animátoři Víkend SPECIÁL, tento-
krát na téma „Ulov si svůj zážitek!“, a to 16. - 18. listopadu na faře v Libině. Můžeš se těšit 
na přednášku otce Michala Zahálky ze Šumperka, na hry, prostor pro modlitbu, dobré jíd-
lo, film a taky na chvíle strávené s novými přáteli i starými známými. Neseď doma, chytni 
příležitost za pačesy a přijeď taky! Více informací (a přihlašování) již brzy na FB a webu 
mladez-zabreh.webnode.cz.  Za pořadatelský tým Dominika Suchá
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O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH 
ve čtvrtek 1. listopadu bude v Zábřeze mše svatá slavena 
v 9.40 a v 17.30 hod. 

O VZPOMÍNCE NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
v pátek 2. listopadu budou v Zábřeze slaveny mše svaté 
v 7.00 a v 17.30 hod., 
Mše svatá s možností přijetí svátosti smíření bude v Rá-
ječku ve čtvrtek 1. listopadu v 8.00 hod. 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ 
V ZÁBŘEZE: od pátku 2. listopadu do čtvrtku 8. listopadu: v sobotu a 
v neděli v 15.00 hod. a ve všední dny v 16.15 hod. (MHD ve všední dny: lin-
ka 01 příjezd na zastávku „pod hřbitovem“ 16.07, linka 02 příjezd 15.52, od-
jezd 18.07 a 17.48 hod.)
V ROVENSKU v neděli 4. listopadu ve 14.00 hod. (změna oproti minulým 
FI) a v POSTŘELMŮVKU v neděli v 15.00 hod. SKALIČKA v sobotun3. lis-
topadu v 15.00 hod.

Ve dnech 25. října až 8. listopadu je možno získat po splnění obvyklých podmí-
nek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, při ná-
vštěvě hřbitova, kde se pomodlíme, třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních 
dnech lze takto získat odpustky částečné. 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu 
po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. 

ZPOVÍDÁNÍ V ZÁBŘEZE. 
Ve středu 31. října bude v kostele sv. Bartoloměje od 8.00 do 18.00 hod. možnost přijetí 
svátosti smíření. Zpovídat budou: 
 08.00 – 10.00  P. Kristián Libant CM
 10.00 – 12.00 P. Władysław Mach SDS
 12.00 – 14.00 P. Vladimír Jahn
 14.00 – 16.00 P. Jaroslav Přibyl 
 16.00 – 18.00 P. František Honíšek CM

  Možnost přijetí svátosti smíření bude také o prvním pátku v měsíci, 2. listopadu od 
15.00 hod. 

  Sobota 3. listopadu je první sobotou v měsíci. Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje je 
v 7.00 hod. 

Pokud si chcete zadat úmysly mší svatých na rok 2019, můžete tak učinit ve farní kan-
celáři. 
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO ZVE
V úterý 30. října v 9.30 hod. na přednášku Ing. Mgr. Markéty Horákové 
– Dětské emoce a pláč. 
POZVÁNÍ DO HNÍZDA – LISTOPAD
* 6. 11. v 9.30 hod. – Raná péče SPRP – Komu, kde a proč nabízí své od-
borné služby? Co je cílem jejich práce v rodinách? Přednáška s besedou. 
(Mgr. Tereza Smolková a Mgr. Tereza Pořízková)

* 9. 11. v 17.00 hod.   „Lampioňák s broučky“. Setkáme se u „červeného“ kostela 
pod Oborníkem, čaj na zahřátí pro děti i rodiče po průvo-
du u Hnízda

* 13. 11. – 9.30 hod. Zužitkovat maximum, vyhodit minimum aneb o „ZERO 
WASTE“ na zábřežské Charitě. Beseda s Mgr. Tomášem Ore-
hekem, DiS

* 20. 11. v 9.30 hod.  Jak pomoci dětem budovat zdravé sebevědomí? Přednáška, 
Mgr. Zuzana Staroštíková

* 21. 11. od 16 do 17 hod. Pohádky a písničky pro nejmenší aneb maňáskové divadélko 
v Hnízdě

* 27. 11. v 9.30 hod. Advent v rodině aneb přijďte se inspirovat. Beseda s Mgr. Ma-
rií Hojgrovou

* 28. 11. v 9.30 hod. Tvoření adventních věnců v Hnízdě, s sebou korpus věnce, 
svíčky

* 28. 11. v 15.30 hod. Tvoření adventních věnců v Hnízdě, s sebou korpus věnce, 
svíčky  více na www.hnizdo. cz

JARNÍ PRÁZDNINY VE SVATÉ ZEMI
Na jarní prázdniny příštího roku připravu-
je cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. ve 
spolupráci s farnostmi Velké Losiny a Zvo-
le poutní zájezd do Svaté země vhodný také 
pro pedagogy a studenty. Pouť se uskuteční 
ve dnech 9. 3. – 16. 3. 2019 s duchovním 
doprovodem P. Milana Palkoviče 
a P. Františka Eliáše.
Další termín pak počítá s  návratem před 
Květnou nedělí 5. 4. – 13. 4. 2019 – du-
chovní doprovod P. František Eliáš.

V termínu 22. 1. – 27. 1. 2019 připravujeme 
relaxační pobyt ve slovenských termálních 
lázních PODHÁJSKA. Program bude opět zpestřen večerním čtením MgA. Martiny Pav-
líkové i ochutnávkou vín s odborným výkladem P. Milana Palkoviče.
Více informací a přihlášky k jednotlivým zájezdům získáte v kanceláři CA v Zábřeze, Far-
ní 1, nebo na info@awertour.cz.
   Za AWER TOUR s.r.o. Zábřeh, Lenka Hamplová, 731 626 506
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OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY V ROHLI 
V neděli 28. října 2018 ve 14.00  hod. začnou oslavy u „Lípy svobody“.
14.40 hod. – odhalení pomníku padlým z I. světové války a výsadba Lip republiky.
15.30-18.00 hod. – program v kulturním domě v Rohli – folklorní soubor Markovice, vi-
deoprojekce z obecních  akcí z 50. a 60. let 20. století. 
Občerstvení zajištěno.

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO STANÍKA. 
Spolu s organizátorem, folk-country kapelou MADALEN, vás srdečně zve-
me v neděli 4. listopadu do Katolického domu na koncert „VZPOMÍNKA“. 
Benefice – tentokrát ve prospěch čtyřletého Staníka z Bludova, který se po-
týká s DiGeorgovým syndromem – začíná v 17.00 hodin. 
Velmi vzácným hostem tohoto v pořadí již 22. koncertu, bude stálice folk-
-rock-jazz-folklór scény z Moravičan – kapela A. M. ÚLET. Přijměte po-
zvání, přijďte se svátečně naladit a současně pomoci! Vstupné dobrovolné.

SLOVO BISKUPA K RŮŽENCOVÉMU MĚSÍCI ŘÍJNU 
 Drazí, měsíc říjen nás všechny postavil před 
otázku, co i pro nás osobně znamená modlitba rů-
žence. Myslím, že vztah k růženci může být určitým 
indikátorem našeho vztahu k Matce Boží. Jistě mo-
hou být pro nás v tomto směru povzbuzením slova 
sv. Jana Pavla II., muže modlitby, zvláště modlitby 
růžence, jehož 40. výročí zvolení na Petrův stolec 
jsme v těchto dnech s vděčností slavili. V knize
Dar a tajemství píše: „V době, kdy krystalizovalo mé 
kněžské povolání … se jistým způsobem změnilo 
mé pojetí úcty k Matce Boží. Byl jsem již tehdy přesvědčen, že Maria nás vede ke Kristu, 
ale v té době jsem začínal chápat, že i Kristus nás vede ke své Matce… Ano, Maria nás při-
bližuje ke Kristu, vede nás k Němu pod podmínkou, že žijeme její tajemství ve spojení s 
Kristem.“ 
Matka Boží chce být cestou k cíli, a tím cílem je její Syn. Podle sv. Jana Pavla je růženec 
kontemplováním Kristovy tváře ve společenství a ve škole jeho svaté matky a modlit se rů-
ženec není nic jiného, než nazírání Kristovy tváře s Marií. Současný nástupce sv. Petra pak 
říká o růženci toto: „Růženec je modlitba, která provází můj život stále; je to také modlitba 
prostých lidí i světců … je to modlitba mého srdce.“ Na jeho přání, a snad nejen v říjnu, 
přidávejme také modlitbu Pod ochranu tvou… a Svatý Michaeli…, abychom spolu s pape-
žem v této nelehké a složité době vyprošovali pro církev Boží ochranu před rafinovanými 
útoky Zlého. biskup Antonín 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 43
 Str. 4 a 5 se věnují téma KATOLÍCI A REPUBLIKA
 Str. 10 – na čtvrtek 25. října, případně následující neděli, připadá slavnost výročí po-

svěcení kostela. Co znamená připomínat si zasvěcení kostela a slavit jeho výročí? 
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Papež František: Neděle je dnem usmíření s vlastní historií

 Může se zdát, že třetí přikázání „Pomni, abys den 
sváteční světil“ je velmi jednoduché dodržet, ale to je 
mylná představa. Opravdu si odpočinout není jedno-
duché, protože existují dva druhy odpočinku – falešný a 
opravdový. Jak je rozeznat? Dnešní společnost je žíznivá 
po zábavě a dovolené. Průmysl rozptýlení je v rozkvětu a 
reklama vykresluje ideální svět jako velký zábavní park, 
kde se všichni baví.“
 Mnoho lidí žije v současné společnosti stylem „vydělá-
vat, abych se mohl bavit a uspokojit své potřeby“ a těžištěm 
jejich života je únik. Vzorem jsou lidé, kteří mají úspěch, 
jenž jim dovoluje širokou a pestrou zábavu. Ale tento život-
ní styl vede k nespokojenosti z existence anestetizované zá-
bavou, která není odpočinkem, ale odcizením a útěkem z reality. Nikdy dříve člověk tolik ne-
odpočíval jako nyní a přesto nikdy nepociťoval tolik prázdnoty jako dnes, pokračoval Svatý 
otec vysvětlením, že zábava nedá člověku plnost srdce, ani odpočinek.
Odpočinek je časem rozjímání a chvály
 Odpověď, jak opravdu odpočívat, lze najít ve slovech Desatera, neboť odpočinek ve 
jménu Páně má jasný motiv: „V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, 
co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej 
jako svatý.“ (Ex 20,11)
 Toto nás odkazuje na začátek stvoření, kdy Bůh konstatuje, že to, co stvořil, je dobré, 
velmi dobré. A tak začíná den odpočinku, který je Boží radostí nad stvořením. Je to den 
rozjímání a požehnání. Je to moment ztišení, chvály. Čas podívat se realitě do očí a říct: 
Jak je ten život krásný! Odpočinek je tedy požehnáním reality a ne útěkem z této reality.
Neděle je dnem usmíření se s životem
 Pro křesťany je tedy vyvrcholením neděle – dne Páně – eucharistie, což znamená „dí-
kůvzdání“. „V tomto dni bychom měli Bohu říct: Děkuji za dar života, za tvé milosrdenství, 
za všechny dary. Neděle není dnem, který by měl vymazat ostatní dny, ale aby je připo-
menul, požehnal jim a usmířil s životem slovy: život je vzácný; není jednoduchý, někdy je 
bolestný, ale je vzácný,“ zdůraznil papež František. Je velmi snadné zůstávat ve vnitřní ne-
spokojenosti, ale požehnání a radost znamená, že se člověk otevře dobru, které je láskypl-
né a nelze ho vnutit.
 Jsi usmířený se svým životem?
 „Mír si volíme, nikdo nám ho nemůže vnutit a nenajdeme ho náhodou. Aby se člověk 
vzdálil od hořkých ran svého srdce, potřebuje se usmířit s tím, před čím prchá. Je důleži-
té se smířit s vlastní historií, s tím, co nepřijímáme, s obtížnou součástí vlastní existence. 
Pravý mír totiž nespočívá ve změně vlastní historie, ale v jejím přijetí a zhodnocení,“ vy-
světil papež František a položil všem otázku: 
„Smířil jsem se s vlastní historií?“
 Není třeba hledat velkou zábavu a požitkářství, ale nechat se inspirovat pokornými a 
skromnými lidmi, kteří se umí radovat z malých radostí se štěstím, které má nádech věčnosti.
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 Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé 
potomstvo,“ (Dt 30,19) nám radí Bůh a „tato volba je tím ´fiat´ Panny Marie, je otevřením 
se Duchu Svatému, který nás vede ve stopách Krista, který se odevzdává v nejdramatičtěj-
ším okamžiku Otci a přivádí tak na cestu ke vzkříšení,“ dodal papež.  
 Kdy se život stává krásným? Když se o něm začne smýšlet dobře, ať je naše historie 
jakákoli. Je proto důležité pochopit slova sv. Terezie z Lisieux „všechno je milost“, neboť 
to nám pomůže rozbourat vnitřní stěnu nespokojenosti a jen tak je možný opravdový od-
počinek.  
 Když otevřeme srdce prozřetelnosti, objevíme, že jsou pravdivá slova žalmu: „Jen v Bohu 
má duše odpočívá, od něj přichází má záchrana“(Ž 62,2),“ dokončil papež František své za-
myšlení nad třetím přikázáním Desatera.

 (Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, z audience na Svatopetrském náměstí 5. 9. 2018)

ČERVENOVODSKO            ČERVENOVODSKO

Sbírky na misie z neděle 21. října: Jakubovice 930; Písařov 1.736; Domov důchodců sv. 
Zdislavy 165; Červená Voda 7.764 + dar na Haiti 239 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Vitalij Molokov

Od začátku listopadu nebudou bývat pravidelné mše svaté v Moravském Karlově, Šanově 
a v Mlýnickém Dvoře (případné slavení mše svaté bude oznámeno)

V sobotu 3. listopadu v 16.00 hod. bude v Dolní Lipce „dušičková mše svatá. Liturgii do-
provodí zpěvem schola z Červené Vody. 
 

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

  Bohoslužby ze Slavnosti Všech svatých budou: ve středu 31. 10. 
v Lesnici 17.30, ve čtvrtek 1. 11. v Chromči v 16.30 a v Postřelmově 
v 18.00 hodin.

  Bohoslužby z Památky Všech věrných zemřelých budou: 
 v pátek 2. 11. v Leštině v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin.

  Dušičková pobožnost na hřbitově bude: v neděli 4. 11.
  v Postřelmově ve 14.30 a v Lesnici v 15.30 hodin.

Farnost Dlouhomilov slaví pouť v  neděli 4. 11., mše svatá bude 
v 11.00 hod. 
V sobotu 3. 11. bude mše s nedělní platností v Sudkově v 15.30 
a v Chromči v 17.00 hodin.
O první sobotě v listopadu bude v Postřelmově v 9.00 mariánská pobožnost – Večeřadlo 
a mše sv. ke cti Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.

V neděli 4. 11. bude sbírka na Charitu. 
 Mimořádná sbírka na opravy v Lesnici byla 3.015 Kč a v Chromči na farní kostel byla 
2.600 Kč. 
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky na misie z neděle 21. října: Mohelnice 7.637; Úsov 2.777; Studená Loučka 2.252 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

V neděli 28. 10. v 17.00 hodin zazní v kostele sv. Tomáše Becketa zpívané chvály. Zveme 
všechny, kteří mají touhu Boha chválit. Těší se schola mladých.

Z Mohelnické farní kroniky  P. Stanislav Peroutka  LP 1993
Velikonoce
 Při obřadech na Bílou Sobotu byli pokřtěni čtyři mladí lidé. 
Účast na nedělních bohoslužbách pomalu roste. Rovněž na Hod 
velikonoční je účast na mši sv. větší jak v minulosti, k svatému 
přijímání přistupuje 170 věřících. Bohoslužby obohatil svými 
zpěvy chrámový sbor, přednesl Českou mši od Fr. Víška a latin-
skou skladbu Laudetes Christi Hodie a Regina celi.
 Zemřel dlouholetý moravičanský administrátor, náš obětavý soused, P. Josef Novák.   
 Do Mohelnice připadla otci Stanislavovi Peroutkovi další farnost Vyšehorky.
Biřmování 
 O třetí velikonoční neděli 25. dubna se opět uskutečnilo v Mohelnici biřmování. Z ru-
kou olomouckého arcibiskupa Msgre. Jana Graubnera přijalo svátost biřmování 47 biřmo-
vanců. V odpoledních hodinách se sešel otec arcibiskup s farní radou a v kostele sv. Tomá-
še s místní mládeží k přátelskému setkání.
Duchovní život
 Zvyšuje se počet křtů novorozenců. Svátost křtu se většinou udílí při nedělní mši sva-
té. Rodiče s dítětem a kmotři jsou v průvodu ministrantů a faráře uvedeni do chrámu před 
obětní stůl.
 Počet dětí přihlášených do vyučování náboženství není nijak veliký. Nikdo již nemůže 
být postihován za přihlášení dětí do náboženství (potíže v zaměstnání, potíže se studiem 
dětí apod.). Náboženství se ze zákona vyučuje legálně na základních školách. 40ti letý vý-
padek je znát.
 Mše svaté bývají ve všední dny k večeru ve farním kostele, v neděli v 9. 30 hod. rovněž 
ve farním kostele. U sv. Stanislava jsou mše sv. v sobotu k večeru s nedělní platností.
 V postní době jsou v neděli odpoledne pobožnosti křížové cesty.
 Pohřby jsou z kostela sv. Stanislava s průvodem na hřbitov, nebo z pohřební síně hřbi-
tova.   H. Bartoš

FARNOST ZVOLE       FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 21. října 
 byla ve Zvoli 15.730 Kč a v Maletíně při pouti motoristů 9.540 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED „DUŠIČKAMI“ 
Ve středu 31. října bude ve Zvoli od 14.00 do 17.00 hod. (podle potřeby i déle) možnost 
svátosti smíření s cizím zpovědníkem, leč vám dobře známým P. Alfrédem Volným. 
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky na misie z neděle 21. října: Klášterec 3.100; Jedlí 4.300; Svébohov 6.700 Kč. Vyše-
hoří dar na misie 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH V SOBOTU 3. LISTOPADU:
Svébohov 15.00 hod., Drozdov 16.00 hod., Jedlí 17.00 hod., Klášterec 18.00 hod. 

Dne 4. 11. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově při mši svaté v 10.30 
hod. SLAVNOSTNÍ INVESTITURA A USTAVENÍ ČESKÉ DELEGACE DYNASTICKÉ-
HO ŘÁDU ORLA GRUZIE A NESEŠÍVANÉ TUNIKY NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRIS-
TA. Jde o královský dynastický řád, který uděluje hlava gruzínského královského domu 
princ David Bagration. Smyslem řádu je podpora křesťanství a obnova monarchie v Gru-
zii. Mezi členy řádu jsou přední panovníci a panovnice např. Její Královská výsost Alžběta 
II., královna velké Británie a mnoho dalších. Řád v hodnosti rytíře obdrží šest postulantů 
a tím bude tento dynastický řád uveden v rámci České republiky. 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z TATENICE

Sbírky z neděle 21. října na misie: Tatenice 2.800; Hoštejn 3.100; Lubník 2.640; Kosov 
1.120 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
 Tatenice – v sobotu 27. října v 18.00 hod. v hřbitovní kapli 
 Kosov – v neděli 28. října ve 14.00 hod. 
 Hoštejn – v neděli 28. října v 15.00 hod. 
 Lubník – v neděli 28. října v 16.00 hod. 

CHLAPI se sejdou na tatenické faře tuto neděli 28. října v 18.00 hod. 

S přechodem na zimní čas se následovně mění začátky bohoslužeb: 
Lubník středa 16.30; Hoštejn čtvrtek 17.30; Tatenice pátek 18.00; Koruna sobota 16 hod. 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ udělí v Tatenici 16 farníkům při mši svaté v sobotu 3. listopa-
du Mons. Antonín Basler pomocný biskup a kancléř olomoucké arcidiecéze.

Kurz symptotermální metody Ligy pár páru 9. 11. 2018 v KOSOVĚ
V bývalé hospodě č. p. 10, začátek v 18.00 hod. 
Zveme páry i jednotlivce, první setkání nezavazuje k účasti na celém kurzu (4 setkání) a je 
zdarma. Bližší informace www.lpp.cz,  L+M Kolčavovi
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LOŠTICKO    LOŠTICKO    LOŠTICKO

Sbírkyna misie z neděle 21. října: Loštice 4.422; Moravičany 8.735 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM
 SÁZENÍ LÍPY SVOBODY u příležitosti 100. výročí ČSR se 

uskuteční tuto neděli 28. října v 9.00 hod. na farní louce u vla-
kového nádraží v Moravičanech. 

 POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ bude v Moravičanech ve čtvr-
tek 1. listopadu po mši svaté; v Bílé Lhotě v neděli 4. listopadu 
po mši svaté a v Lošticích v neděli 4. listopadu ve 14.00 hod.

 K nemocným se sv. přijímáním přijedeme ve čtvrtek dopole-
dne.

 Stále nabízíme stolní kalendáře na rok 2019 s kreslenými 
vtipy. Zakoupit si je můžete v sakristii. Cena 70 Kč. Koupí 
podpoříte výstavbu kostela v Brně-Lesné.

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 21. října: Štíty 4.100; Cotkytle 938; Horní Studénky 2.800 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY: 
 Ve čtvrtek 1. 11. na Slavnost Všech svatých bude mše svatá v 18.00 hod. 
 V pátek 2. 11. v 16 hod bude adorace, a možnost přijetí svátosti smíření. Mše sv. v 17 

hod., po ní pobožnost na štíteckém hřbitově.
 V sobotu 3. 11. v 8 hod. bude v kostele Mariánské večeřadlo.
 V Crhově bude v sobotu 3. 11. v 16 hod. mše svatá, pak pobožnost na crhovském hřbi-

tově. 
 V neděli 4. 11. bude ve Štítech v 7.30 hod. mše svatá a při ní sbírka na Charitu
 Ve čtvrtek 8. 11. v 10 hod. bude mše sv. v Domově důchodců.

HORNÍ STUDÉNKY:
 Ve čtvrtek 1. 11. na Slavnost Všech svatých bude v 16 hod mše svatá, po ní pobožnost 

na hřbitově s uctěním památky za padlé občany v 1. světové válce. 
 V sobotu 3. 11. v 7.30 hod.bude pobožnost k Panně Marii Fatimské.
  Hody v Horních Studénkách oslavíme při mši sv. v neděli 4. 11. v 11 hod. Při ní bude 

sbírka na Charitu.
 5. listopadu bude ADORAČNÍ DEN FARNOSTI. Od 13.00 do 16.00 hod. možnost 

adorace, v 16.00 hod. mše svatá.
 8. listopadu v 16.00 hod. bude mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

COTKYTLE:
 V neděli 4. 11. v 9 hod. bude při mši svaté sbírka na Charitu, po mši sv. pobožnost 
na hřbitově.    P. Jacek Brończyk
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DOPIS PREZIDENTA A ŘEDITELE ARCIDIECÉZNÍ CHARITY OLOMOUC 
KE SBÍRCE NA CHARITU 4. 11. 2018
 Bratři a sestry, příští neděli 4. listopadu se bude v našich kostelích ko-
nat tradiční sbírka na Charitu. Charitní dílo je vedle hlásání evangelia a 
udělování svátostí jedním ze tří pilířů, na kterých stojí církev a je přiroze-
ným projevem osobní víry každého křesťana. S pomocí Boží a Vás, dob-
rých a ochotných lidí, je dnes Charita v naší diecézi skutečně velkým a 
dobrým dílem církve. Charita každoročně pomáhá tisícům potřebných, 
mnoho z nich by se bez této pomoci vůbec nemohlo obejít.
 Druhů a forem pomoci je mnoho a zabezpečit takové dílo vyžaduje mnoho úsilí i pe-
něz. Každoročně se snažíme dávat důraz na jednu z mnoha činností Charity. Tentokrát by-
chom Vám chtěli alespoň trochu přiblížit službu lidem nejpotřebnějším, a to pomoc lidem 
na sklonku života, nevyléčitelně nemocným, lidem umírajícím. Charitní pracovníci kaž-
doročně pomohou několika stům pacientů odejít na věčnost z domácího prostředí, z kru-
hu rodiny a jim blízkých lidí. Je to jedna z nejnáročnějších služeb, ale práci Charity si bez 
ní vůbec nedovedeme představit. Charity o umírající pečují od začátku, v poslední době se
snažíme tuto službu dál rozvíjet. Prosíme, abyste podle svých možností přispěli příští ne-
děli na Charitu, protože se bez Vaší pomoci neobejdeme.
 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 kaž-
dé úterý v 7.30 hod.
 Jménem Arcidiecézní charity a celého charitního díla

 Mons. Bohumír Vitásek, prezident, a Václav Keprt, ředitel

DEN BIBLE 
Dopis Dominika kardinála Duky ke dni Bible

Vážení přátelé, v období, kdy se tříbí mnoho věcí v církvi i ve spo-
lečnosti, si uvědomujeme naléhavost výzvy obnovit v  biblickém 
duchu všechny aktivity církve. K takto široce pojaté obnově smě-
řuje činnost Biblického díla. 
Nedávno se v Římě sešli biskupové z celého světa, aby takřka celý 
měsíc rokovali na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. 
Jsem přesvědčen, že i z této biskupské synody vzejde dokument, 

v němž bude Svatý otec povzbuzovat k četbě Písma svatého nejen mládež, ale všechny vě-
řící křesťany. Biblické dílo je připraveno reagovat na aktuální požadavky v oblasti biblic-
kého apoštolátu. 
 Bez vaší velkorysé podpory bychom však nedokázali nic. Chci tedy touto cestou podě-
kovat za vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok. 
 Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete mnoho ná-
mětu k praktickému uskutečňování požadavku, aby veškerá činnost církve byla prostou-
pena duchem Písma svatého. S vděčností za vaši podporu vám žehnám. 
        Dominik kardinál Duka předseda správního výboru ČKBD

P.S. Jako každoročně bude pro dary ke Dni Bible označena v kostele sv. Bartoloměje 
pokladnička u stolku s novinami. 
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 4. 11. 2018 JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA ARCI-
DIECÉZNÍ CHARITU

Sbírka na misie z neděle 21. října byla v Zábřeze 30.683 a v Rovensku 1.277 Kč. 
DARY ZÁBŘEH: na Proglas 300, na misie 2.500, dar na kostel 1.500, na likvidaci lepry 500 
a na Haiti 500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

Poděkování za Misijní neděli
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zapojili do Misijní neděle. Všem 
tvořitelům krásných výrobků, dětem, které přišly v maskách, rodičům, 
kteří je podpořili, těm, kteří pomohli s organizací a v neposlední řadě i 
všem dárcům. Vybralo se 6.069 Kč, které se přidaly k nedělní sbírce a po-
putují na misijní dílo šíření víry. Zbylé výrobky jsme odeslali do národní 
kanceláře PMD a budou využity na další Misijní jarmarky. 

 Za Misijní klubko Tomáš a Lucie Velzlovi

CHARITATIVNÍ  SLUŽBA  CÍRKVE  V DĚKANÁTU

CHARITA ZÁBŘEH hledá, přijme a zaměstná spolupracovnici/spolupracovníka na po-
zici zdravotní sestra/zdravotní bratr terénní domácí zdravotní a hospicové péče. Obsahem 
práce bude samostatné poskytování zdravotní péče v domácnostech pacientů, dle ordina-
ce ošetřujícího lékaře, v obcích regionu Mohelnicka. Zaměstnání je možné na plný i na 
zkrácený pracovní úvazek. Podrobné informace zájemci najdou na www.charitazabreh.cz

NABÍZÍME PROSTOR 
PRO ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ. 
Aktuálně se připravujeme na 6. ročník NÁROD-
NÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY. Uskuteční se v sobo-
tu 10. listopadu 2018 od 8.00 do 18.00 hodin. Setkat 
se s námi v tento den (a také přispět nějakou trvanli-
vou potravinou nebo hygienickými prostředky) mů-
žete v zábřežských supermarketech BILLA a ALBERT. 
Aktuálně hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochot-
ni nám buď celý den, nebo půlden pomoci s vybírá-
ním potravin a s informováním nakupujících. Výtě-

žek sbírky, vloni se jednalo o bezmála 2 tuny (převážně) potravin, pak průběžně rozdě-
lujeme ve spolupráci s institucemi a organizacemi potřebným lidem v nouzi, kteří žijí na 
území našeho děkanátu. 
Zájemci, kteří nám mohou a chtějí se sbírkou pomoci, se mohou hlásit u vedoucího Dob-
rovolnického centra – 
Tomáš Orehek, tel.: 736 529 295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz


