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6. 10. 2019
Ročník XXVI. číslo 40

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh / Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
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.

Žl 95  Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 
1: Hab 1,2-3; 2,2-4 2:                        2 Tim 1,6-8.13-14                                         Ev. Lk 17,5-10
 

Ordinárium: Ebenovo č. 504         příště latinské č. 509 

„Miluj Pána, 
svého Boha, 
celým svým srdcem, 
celou svou duší, 
celou svou silou 
i celou svou myslí, 
a svého bližního 
jako sám sebe!“
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EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI Lk 10,25-37
Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám 
dělat, abych dostal věčný život?“ (Ježíš) mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On 
odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou si-
lou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe!“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. 
To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj 
bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl 
se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel 
tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu mís-
tu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a 
bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na 
svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry 
a dal je hostinskému se slovy: ‚Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se 
budu vracet.‘ Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi 
lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stej-
ně jednej i ty!“

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 7. října – památka Panny Marie Růžencové 

POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ. Tuto neděli 6. října vás zveme do Pivonína na 
pouť k Panně Marii Růžencové, která je patronkou místní kaple. 
Poutní mši svatou ve 14.30 hod. celebruje P. Vitalij Molokov, farář z Červené Vody. 
 

Česká křesťanská akademie zahájí v úterý 8. října v 18.00 hod. v Katolic-
kém domě podzimní blok přednášek. 
Spolu s doc. RNDr. Petrem Hašlerem, Ph.D. nahlédneme mikroskopem do 
podivuhodného světa sinic.
Aktuální informace najdete na facebookovém profilu: Česká křesťanská akade-
mie, místní skupina Zábřeh.

MARY´S MEALS – BESEDA 9. ŘÍJNA 
V 17.00 HOD. 
Ve středu 9. října vás zveme do sálu DEVÍTKY na 
besedu s  Mgr. Kristínou Třeškovou o vizi, poslání 
a konkrétní pomoci. 
Mary’s Meals je mezinárodní hnutí, které velmi účin-
ně bojuje proti hladu ve světě důsledným uskutečňová-
ním jednoduché myšlenky: zaváděním projektů škol-
ního stravování v zemích, kde chudoba a hlad brání 
dětem v přístupu ke vzdělání. Vzdělání pak dětem i je-
jich komunitám otevírá cestu z chudoby.
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HNÍZDO – MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM VÁS ZVE: 
na seminář „JAK VÉST DĚTI K ODPOVĚDNOSTI“. 
Uskuteční se v sobotu 12. října od 9.00 do 12.00 hod. v Zábřeze v 
klubovně Hnízda na Masarykově nám. 7. Kurz vede Mgr. Marcela 
Anežka Kořenková. Kurzovné 100 Kč za osobu. 
Přihlašování nejpozději do úterý 8. října na tel. 605 917 519 nebo na 
karla.hrochova@seznam.cz 
Jedná se o seminář navazující na Kurz efektivního rodičovství, proto 
je určen především těm, kdo již tento kurz absolvovali.  
DÁLE JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:
 V úterý 15. 10. v 9.30 hod. přednášku Mgr. Zuzany Starošíkové „Sebevědomí a sebe-
úcta aneb jak mít zdravě rád sám sebe“.  
 22. 10. v 9.30 hod. – besedu nad knížkami s knížkami pro děti z nakladatelství Usbor-
ne, možnost nákupu, Eva Šupčíková.
 29. 10. v 9.30 hod. – Komunikace a dialog aneb jak spolu mluvit a naslouchat, přednáší 
Mgr. Kateřina Paclíková.

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH
NABÍZÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY:
Florbal pro děti a mládež sobota 9.30 – 11.00  
 tělocvična ZŠ B. Němcové   Ondřej Stejskal 
Stolní tenis – dospělí, mládež  středa 18.00 – 20.00 
 Katolický dům Zábřeh   František Kubíček tel. 732 466 218
Stolní tenis – děti a mládež pondělí 18.00 – 20.00 
 Katolický dům Zábřeh   František Kubíček tel. 732 466 218
Cvičení ženy pondělí 17.00 – 18.00 
 Katolický dům Zábřeh   Laďka Rýznarová tel. 604 113 392 

* * *

Ohlášky
V sobotu 19. října přijmou v kostele sv. Barbory v Zábřeze svátost manželství

Ing. et Ing. Tomáš Žídek z Hanušovic a Ing. Zuzana Valentová ze Štítů
Ať jim Pán žehná

POUŤ DĚKANÁTŮ ZÁBŘEH A ŠUMPERK 

ZA RODINY A NOVÁ KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ

V sobotu19. října 2019

15.00 modlitba růžence, 16.00 adorace, 17.00 mše svatá
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Dopis národního ředitele Papežských misijních 
děl k Misijní neděli 20. října 2019
Milí přátelé misií, příští neděli, jako každý rok, budeme slavit 
Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme 
modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misij-
ní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si 
navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. I v té nej-
chudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož jsem byl 
svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou, z 
toho mála, co mají, do společného fondu, z kterého pak mo-
hou o to víc čerpat. Misijní neděle je nejsilnější solidaritou celého světa. V ten den se 
víc jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí za společné dílo evangelizace. Na řadě 
míst se věřící scházejí v předvečer Misijní neděle ke společným modlitbám. Naši bis-
kupové vyzvali všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapo-
jili už v pátek 18. října večer. 
Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách.
Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou církev
Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je osla-
vit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV., který dal 
nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu podní-
tit vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu na-
vrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě“.
Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Ano, 
misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale svět, 
ve kterém žijeme, je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět je pro-
stor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou ví-
rou, radostí a nadšením. 
Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, jsou posláním
pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v ostatních lidech vzbuzovali
otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo spravedlivý? To je cesta k Ježíši.
Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papež-
ských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem 
v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak v 
Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance a Paraguay s pastoračními a edukačními 
projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem 
zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací 
podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Papež František spojuje misie s rados-
tí a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristo-
vu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní radosti 
bude ráda doprovázet.
Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým 
žehná     jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice
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V pátek 18. října 2019 budeme připravovat v Katolic-
kém domě s dětmi od  15.00 do 18.00 hod misijní ko-
láč, který budeme v neděli 20. října prodávat v kostele 
po ranních mších svatých. Do pečení se mohou zapo-
jit i maminky doma a koláče nebo jiné upečené dob-
roty doručit do Katolického domu v sobotu 19. října 
v 9.00 hodin. Zde budeme dopoledne připravovat ba-

líčky. Výtěžek z prodeje zašleme na podporu misijního díla. Děti jsou zvány k pomoci při 
pečení v pátek a při balení v sobotu. 
  Anna Krňávková, katechetka, telefon 733 741 880

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN PŘIPOMÍNÁ NUTNOST EVANGELIZACE 
Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě, tak zní téma misijního měsíce října. 
„Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Je-
žíše Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu,“ připomíná papež František ve svém po-
selství k 93. světovému dni misií. 

MISIJNÍ MOST MODLITBY
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, mimo jiné také delegát České biskupské konference 
pro misie, apeluje na nezbytnost misií, které právě naše země potřebuje, a proto navr-
huje vytvoření celorepublikového dlouhodobého projektu – Misijního mostu modlitby.
Věřící jsou k této aktivitě zváni v pátek 18. 10. 2019 ve vhodný čas – doporučujeme 18.00 
hodinu. 
Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, společen-
ství i celé farnosti.
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za 
misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s 
Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý 
svět k modlitbě za misie.

* * *
DNY DŮVĚRY TAIZÉ 
Chtěli bychom vás srdečně pozvat na víkendové setkání Taizé pro mladé, které se usku-
teční v Olomouci ve dnech 18. až 20. října 2019. Od pátku do neděle se účastníci zapojí 
do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou 
v tichu.
Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách a workshopy.
Téma setkání bude letos provázáno úryvkem z Písma: Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo 
bere“ (Sk 20,35). 
Přihlásit se můžete na webových stránkách www.dnyduvery.cz. 
  Organizační tým Dnů důvěry

GOODBYE LÉTO 2019. Mládež děkanátu zve v sobotu 12. 10. 2019 do Katolického 
domu v Zábřeze. Začátek ve 20.00 hod, DJ Michal Pavlas, vstup 40 Kč, možnost přespání.
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DUBICKO

POZVÁNKA NA KONCERT
Přijměte pozvání ve středu 9. 10. 2019 do DUBICKA na KONCERT studentů a profesorů 
konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Studenti jsou z klavírní třídy Ondřeje Hu-
báčka a violoncellové třídy Kamila Žvaka.  Sálek MŠ Dubicko 17:30 hod. 
  Za KPH Dubicko L+M Kolčavovi

ŽEHNÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V BOHUSLAVICÍCH
Obec Bohuslavice a farnost Dubicko srdečně zvou na žehnání nově 
zrestaurované křížové cesty, které se bude konat 13. října v 16.00 
hodin v kulturním domě v Bohuslavicích. Restaurátorka paní Mgr. 
Dana Modráčková představí svou práci na obnově křížové cesty, 
biskup Mons. Antonín Basler křížovou cestu požehná. 
K prohlídce bude zpřístupněna kaple sv. Petra a Pavla.
  Srdečně zve bohuslavické zastupitelstvo a farníci

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 29. září: Písařov 1.210; Jakubovice 467; Domov důchodců sv. Zdislavy 
531; Červená Voda 2.533 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 29. září: Tatenice 870 + dar 500; Lubník 950; Hoštejn 1.100; Kosov 860; 
Koruna 720Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl 

Pouť k andělům strážným v Krasíkově, která se pravidelně koná první říjnovou neděli se 
letos, z důvodu rekonstrukce přístupové silnice neuskuteční. 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 6. října v18.00 hod. 

SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA V HOŠTEJNĚ. 
Výročí 150 let od posvěcení kostela sv. Anny oslavíme v neděli 13. říj-
na při mši svaté v 10.30 hod. Celebrování mše svaté přislíbil Mons. Jo-
sef Hrdlička. 
V Kosově mše svatá slavena nebude. 

POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO

Obec Strupšín oslaví svého patrona sv. Františka. Poutní mše sv. bude v kapli v neděli 6.10. 
ve 14.00 hodin. Sloužit bude P. František Lízna.

Setkaní na přípravu k biřmování bude v pátek 11.10. v Postřelmově na faře v 19.00 hodin. 
Zváni jsou všichni od čtrnácti let, kteří nebyli dosud biřmováni.

P. Vladimír Jahn
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z neděle 29. září: Loštice 2.848; Obectov 1.328 + na potřeby farnosti dar 1.000 Kč; 
Moravičany 1.903 Kč; Bílá Lhota 923 Kč. 
Dnes je sbírka na potřeby farnosti. 
 Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

Zveme na slavnostní otevření Besedy - komunitního centra v Moravičanech. Program 
bude zahájen již v sobotu 12. října od 18.00, ovšem slavnostní požehnaní proběhne v ne-
děli 13. října po mši svaté od 9.00. Těšit se můžete na prohlídku prostor, přátelské poseze-
ní s občerstvením, stálou expozice historických fotografií, promítání či živý hudební do-
provod. 
Zváni jsou všichni dobrovolníci a podporovatelé z farnosti, obce i celá široká veřejnost.

LOŠTICE 
 V úterý 8. října v 18.30 hod. budeme promítat na „Prokopce“ dokumentární film o sv. 
Vincentu de Paul.
 Ve středu 9. října od 8.00 hod. bude ranní brigáda na faře v Lošticích.
 Ve středu 9. října v 16.00 hod. vás zveme na mši svatou ke cti Růžencové Panny Marie 
do Žádlovic.

V neděli 20. října v 9.30 hod. vás všechny zveme do kostela sv. Pro-
kopa v Lošticích na děkovnou mši svatou u příležitosti životních ju-
bileí P. Kristiána a P. Františka.
Ať Hospodin jim žehná a chrání je, ať Hospodin rozjasní nad nimi svou 
tvář a je jim milostiv, ať Hospodin obrátí k nim svou tvář a obdaří je po-
kojem.                                                                                       (Numeri 6,24)

Putování relikvií sv. Vincence de Paul
21.- 28. 10. v 18.45 hod.  Novéna ke sv. Vincenci + čte-
ní na pokračování z románu „Sv. Vincenc de Paul, mi-
sionář lásky“ (středa a pátek v kostele po mši, ostatní 
dny v „Prokopce“ na faře)

V úterý 29. 10. 2019 v 17.00 hod. přivítáme v kostele 
relikvii sv. Vincence a s relikvií se rozloučíme ve stře-
du 30. 10. 2019 po mši svaté, která začne v 15.00 hod. 

 Pouť do Neratova a na Horu Matky Boží v Krá-
líkách. Odjezd autobusu bude 12. října v 7.30 hod. 
z Loštic a v 7.35 hod. z Moravičan. Návrat do 18.00 
hod. Částka 200 Kč se bude vybírat v autobuse.

 Příští neděli 13. 10. bude mše sv. spojena i s podě-
kováním za letošní úrodu. 
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 29. září:
Klášterec 2.000; Svébohov 1.800; Jedlí 1.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.               P. Władysław Mach SDS

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE
Slavnostní mše svatá ke 150 výročí posvěcení kostela Nanebevzetí 
Panny Marie ve Svébohově bude v neděli 20. října v 10.30 hod. Mši 
sv. celebruje Mons. Václav Vrba. 
Odpoledne ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání. 
Po skončení požehnání jste zváni na koncert Elišky Hrochové 
a Martiny Vlčkové a varhaníka Přemysla Kšici.

 Hody vyšehoří tuto neděli 6. 10. v 15 hodin.
 

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky: Mohelnice 4.180; Úsov 990; Studená Loučka 2.060 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 
Více informací na www.farnostmohelnice.cz

Z mohelnické farní kroniky – Zdeněk Grass, LP 1999
31. ledna zemřel dlouholetý člen chrámového sboru, scholy a předseda místní organizace 
lidové strany pan Vladimír Kapl.
Za dob totality byl hlavním organizátorem oprav kostelů, fary a kapliček. Pod hlavičkou 
ČSL uskutečnil mnoho zájezdů a poutí věřících. Jinak bylo nemožné získat pro účel pou-
ti autobus.
Mnoho volného času věnoval vykopávkám, spolupracoval s archeologickým průzkumem 
prvního osídlení Mohelnicka a Lošticka. Pracoval i pro místní muzeum. Pohřeb měl pan 
Kapl z kostela sv. Tomáše, s průvodem na místní hřbitov.
Velikonoce
 Velikonoce jsou brzy, 4. dubna. Provází je teplé počasí.
 Při obřadech na Bílou sobotu po západu slunce byla pokřtěna slečna Iveta Půrová.
 Chrámový sbor doprovodil bohoslužby na Hod velikonoční zpěvem Velikonoční mše 
Františka Šimáčka. V pondělí velikonoční je tato mše zpívána na Vyšehorkách.
 Je oživena tradice „klapání“ na Velký pátek (ráno a odpoledne) a Bílou sobotu (ráno). 
16. května se uskutečnila v kostele podpisová akce proti registrovanému partnerství ho-
mosexuálů to znamená uznání jejich soužití jako rodiny a z toho vyplývajících práv. 
V parlamentu tento návrh „zatím“ neprošel.
Jubileum P. Lízny
28. 6. oslavil v sousední farnosti Vyšehorky duchovní správce, otec František Lízna, 25 let 
kněžství a 60ti leté životní jubileum.
K mnohým gratulantům se připojil i mohelnický chrámový sbor zpěvem při mši svaté.

H. Bartoš
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ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 29. září: Štíty 1.730; Cotkytle 664; Horní Studénky 1.480 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

ÚČELOVÉ SBÍRKY VE FARNOSTECH:
Cotkytle – v sobotu 12. 10. při mši sv. s nedělní platností v 17 hod., sbírka na revize elek-
troinstalace.
Štíty – v neděli 13. 10. při mši sv. v 9.00 hod. sbírka na revize elektroinstalace
Horní Studénky – v neděli 13. 10. při mši sv. v 7.30 hod. sbírka na opravy

HODY:
Zborov – v neděli 13. 10. hodová mše sv. v 11 hod.
Štíty – v neděli 20. 10. hodová mše sv. 9 hod. s bohoslužbou pro děti
Cotkytle – v neděli 20. 10. hodová mše sv. v 11 hod. s bohoslužbou pro děti
Horní Studénky – v neděli 3. 11. hodová mše sv. v 7.30 hod. (bohoslužba pro děti 20. 10. 
v 7.30 hod.)
Crhov – v neděli 10. 11. hodová mše sv. v 11 hod.
(v Cotkytli v sobotu 9. 11. bude mše sv. v 16 hod. s nedělní platností)  

K vyhlášenému Světovému dni misií v neděli 20. října a k mi-
mořádnému misijnímu měsíci říjnu:
Ve Štítech – od čtvrtku 10. října se budeme 9 dní modlit nové-
nu, desátek růžence světla, „který hlásal Boží království a vyzýval 
k pokání“ (každý si může přidat např. dobrý skutek, další modlit-
bu, návštěvu  kostela ve všední dny středa, pátek). 
 V pátek 18. října v 17.30 hod. na Misijní večer modliteb začne 
modlitba růžence světla s připravenými úmysly k jednotlivým de-
sátkům členkami společenství Modlitby matek.
 V neděli 20. října na Světový den misií budou prosby a obětní 
průvod zaměřeny k misijnímu dni.         

 V Horních Studénkách  v pátek 18. října na Misijní večer modliteb bude:
                                                  v 15.30 hod. misijní růženec
                                                  v 16 hod. mše svatá P. Jacek Brończyk

* * *
KURZ symptotermální metody Ligy pár páru začíná 10. 10. 
2019 v 17.30 hod. v Olomouci (sál kurie, Biskupské nám. 2).  
Pořádá Centrum pro rodinný život. 
Více informací na www.rodinnyzivot.cz nebo u lektorů L+M 
Kolčavových (tel. 725 861 449) 
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FARNOST  ZVOLE  A  MALETÍN

Ve Zvoli v neděli 29. září byla sbírka ve výši 4.550 Kč; v Lukavici 1.600 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Setkání pastorační rady farnosti Zvole bude v úterý 22. října v 18.00 hod. na faře. Poznač-
te si do svých kalendářů. 

Obnovené hody ve Vlachově budeme mít v sobotu 19. října, začátek mše svaté bude 
v 9.30 hod.

Ve Zvoli bude hodová mše svatá následující neděli 20. října v 10.15 hod. 
Při mši svaté o hodech poděkujeme Pánu, našemu Bohu i far-
níkům a farníci si navzájem, za dílo, které se daří uskutečňovat. 
Mnozí farníci si rozdělili úkoly ve farnosti v různých oblastech, 
které všechny nejsme schopni ani plně registrovat. Ať už je to 
pravidelný úklid kostela, péče o liturgické potřeby, nátěr dveří 
chrámu, údržba zařízení. 
Při této příležitosti chci poděkovat těm, kteří houževnatě po-
kračují na budování komunitního centra (farního domu), těm, kteří mají starost o obno-
vu báně a kříže na věži, těm, kteří se starají o záchranu a obnovu hodnotné barokní sochy 
sv. Jana Nepomuckého před kostelem, těm, kteří mají péči o dvůr, zahradu a prostranství 
před farou včetně květinové výzdoby, těm, kteří se starají o internetové stránky farnosti 
Zvole. Děkuji také za vydařené poutě, děkuji těm, kteří se za farnost modlí, obětují i fi-
nančně přispívají. 
Společně poděkujeme za úrodu zemskou na polích, zahradách i zahrádkách. 
Ještě nám chybí průběžná kronikářská práce obětavého farníka či farníků – kdo by mohl 
a chtěl, přihlaste se.  P. František Eliáš

MALETÍN
ROZLOUČENÍ S MOTORISTICKOU SEZONOU 
O třetí říjnové neděli 20. 10. v 15.00 hod. uvítáme v Maletíně v kos-
tele sv. Mikuláše motoristy a motorkáře, poděkujeme za letní mo-
toristickou sezonu a vůbec za Boží požehnání v životě. Kdo děkuje, 
znovu přijímá.
Mši svatou doprovodí varhaník a varhanář Petr Strakoš s přáteli. 
Součástí bohoslužby bude také hodové poděkování za úrodu. 

PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA V MALETÍNĚ
 Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního 
lesa v Maletíně, můžete si ho objednat (k odebrání na podzim i na jaře). Dřevo bude 
zpracováno dle vašich požadavků na pile v Postřelmůvku. Konečná cena u trámů bude 
do 5.000 Kč za m3 a desek za 3.500m3.  František Eliáš 731 626 500
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BÍLÁ PASTELKA 
Ve středu 16. října 2019 proběhne u příležitosti „Dne bílé 
hole“ již 20. ročník celonárodní sbírky Bílá pastelka. Usku-
teční se na celém území ČR ve více než 200 městech. V našem 
regionu se do sbírky zapojí 30 dvojic studentů a dobrovolníků, 
kteří budou nabízet bílou pastelku za symbolických 30 Kč spo-
lečně se záložkou. Kromě Šumperku a Zábřehu budou pastel-
ku prodávat i v okolních obcích jako je Libina, Rapotín, Pet-
rov n/D, Sobotín, Velké Losiny, Loučná n/D, Hanušovice, Štíty, 
Bludov a Postřelmov.
Výtěžek ze sbírky bude věnován na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozra-
ké.
Více informací na www.darcovskasms.cz.
Přispět lze také bezhotovostně, a to prostřednictvím QR kódů umístěných přímo na ka-
sičkách. Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí 
a všem, kteří se rozhodnou bílou pastelku zakoupit.  pořadatelé

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
Přestože tři králové vyrazí na koledu až za pár měsíců, hle-
dáme již nyní do týmu na zkrácený úvazek pomocníka/po-
mocnici s darem komunikativnosti, kreativity a týmovosti na 
přípravu a zajištění průběhu sbírky – komunikace se stávající-
mi vedoucími skupinek, vyhledávání nových vedoucích a ko-
ledníků, příprava podkladů k provedení sbírky. 
Zájemci získají více informací a hlásit se mohou u koordiná-
torky Jany Skalické, tel. 736 509 431 a 
e-mail: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz 

PORADNY CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT OLOMOUC
Centrum pro rodinný život Olomouc zprostředkovává odborné poradenství v různých 
oblastech a situacích lidského života. Do všech poraden se objednává telefonicky (tel. 587 
405 250 nebo 720 110 750) či osobně na CPRŽ Olomouc. Prosíme o přímou domluvu, ne-
nechávat vzkazy na záznamníku, urychluje to domluvu. Pokud není uvedeno jinak, probí-
hají v prostorách kurie a jsou bezplatné.
Poradci:
Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka – pro dospělé, děti i mládež
Mgr. Markéta Pavelková, psycholožka – pro děti, náctileté a jejich rodiče
Bc. Marcela Řezníčková, psychoterapeutka – poradenství v obtížných životních situacích
Mgr. Marie Linhartová, psycholožka – manželské, rodinné i osobní poradenství
Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, andragožka – poradenství pro 
rodiče
MUDr. Jitka Krausová, psychiatr – pastorálně-terapeutické poradenství
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 29. září 2019: 
Zábřeh 10.662; Rovensko 962; Postřelmůvek 400 Kč. 
Dary Zábřeh: Mary´s Meals 5.277 a na potřeby farnosti 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 9. října od 9.00 do 15.00 hodin k prohlíd-
ce zábřežských středisek Charity s  doprovodným 
programem. Můžete si nechat změřit tlak, vypočí-
tat index BMI, vyzkoušet zdravotní pomůcky, pro-
hlédnout si zázemí pro lidi bez přístřeší i třídírnu a 
zpracovatelnu vršků od PET lahví na Valové 9. 
Opět připravujeme posezení u šálku kávy v kavár-
ně NADĚJNÁ (ve stanu před budovou na Valové 9), 
podzimní dýňovou polévku, drobné občerstvení, výrobky klientů i program. 
Do svého zázemí zvou také uživatelé a pracovníci Denního stacionáře Domovinka (Leštin-
ská 16) – k prohlídce i výtvarnému tvoření. 
Součástí Dne otevřených dveří bude přednáška manželů Kopeckých o Doplňcích stravy 
v péči o blízkého člověka. Začne v 16.00 hod. v sídle pečovatelské služby (Valová 290/9). 

MATERIÁLNÍ SBÍRKA – PŘIPRAVUJEME.
 V termínu 18. – 19. října (pátek, sobota: 9-17 hod.) 
proběhne tradiční materiální sbírka šatstva, obuvi, 

lůžkovin a domácích potřeb. Sběrným místem bude opět budova bývalého Obchodního 
domu Slunce – Žižkova 235/5 (pod Muzeem Zábřeh). 
V Mohelnici se bude materiál sbírat ve stejném termínu přímo do dodávkového vozidla na 
nám. Svobody. 
Budete-li se chtít ke sbírce ve farnosti či obci zapojit, nebo ji podpořit jinak, kontaktujte ve-
doucí Dobrovolnického centra DobroDruh Evu Pecháčkovou, tel: 736 529 295, email: dob-
rovolnik@charitazabreh.cz.

KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V ZÁBŘEZE 
A V MOHELNICI
 Zveme vás ve středu 16. 10. od 16.00 hodin do sídla pečova-
telské služby (Zábřeh, Valová 290/9) a ve stejnou dobu také do 
budovy Městského úřadu Mohelnice (jídelna v přízemí budo-
vy) na setkání pečujících, kde si můžete s lidmi, kteří se stejně 
jako vy starají o svého blízkého, popovídat, předat si zkušenos-
ti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat síly. Dopřejte si 
pro sebe tento čas. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ry-
šavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449. 


