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20. 10. 2019
Ročník XXVI. číslo 42

29. 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

Žl 121   Pomoc nám přijde od Hospodina, 
     který učinil nebe i zemi.
 

1: Ex 17,8-13                                    2: 2 Tim 3,14 – 4,2                                         Ev. Lk 18,1-8

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Lk 18,1-8
Ježíš ještě připojil podobenství o tom, jak je zapotřebí vytrvale se mod-
lit:  „V jednom městě žil soudce, který na Boha nedal a na lidi se neohlí-
žel. 
Byla tam také jedna vdova a ta za ním neustále chodila, aby jí dopomohl 
v právu proti člověku, který jí ublížil. 
Soudce ji dlouho odbýval, ale nakonec si řekl: ‚Je mi sice jedno, co si Bůh 
nebo lidé o té věci myslí, 
ale když je tak neodbytná, vyhovím jí. Jinak bude stále za mnou chodit, 
až mne umoří.‘ 
Vidíte, neodbytné prosebnici nakonec vyhoví i tak špatný soudce. 
Jak by Bůh nepřišel na pomoc těm, kteří k němu volají dnem i nocí. 
I když jim okamžitě nevyhoví, přesto jim trpělivě naslouchá a nakonec 
pomůže v pravý čas. Ale až znovu přijdu, naleznu lidi s tak vytrvalou ví-
rou?“
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 21. října bl. Karla Rakouského
Úterý 22. října sv. Jana Pavla II. 
Středa 23. října sv. Jana Kapistránského 

V BARBORCE ZAHRAJÍ ČTYŘI VIOLONCELLA
Na vystoupení violoncellového kvarteta Solitutticelli 
tvořeného předními hudebníky brněnské filharmonie a 
orchestru Městského divadla v Brně se mohou těšit ná-
vštěvníci koncertu konaného tuto neděli 20. října v kos-
tele sv. Barbory. Připraven je posluchačsky atraktivní 
program, v němž zazní i známé skladby v netradičních 
úpravách pro čtyři violoncella hrající ve složení Michal Greco, Alžběta Poukarová, Marti-
na Klimešová a Rudolf Mrazík. Vstupné na koncert se začátkem v tradičních 16 hodin činí 
v předprodeji 100 Kč, držitelé karty Bravo zaplatí o 30 korun méně. Na místě vstupenka 
podraží o 30 korun, děti budou mít opět vstup zdarma.

SETKÁNÍ VŠECH BUNĚK se uskuteční v pondělí 21. 10. v 17.30 hod. na Devítce. 

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 23. října. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod.  P. Radek Maláč

PUTOVÁNÍ RELIKVIE SV. VINCENTA DE PAUL PO ČR
Ve dnech 28. října až 14. listopadu 2019 se na Slovensku a v České re-
publice uskuteční „Putování relikvie sv. Vincenta de Paul“ .
V ZÁBŘEZE v kostele sv. Bartoloměje přivítáme relikvii ve středu 
30. října v 17.30 hod., čtvrteční program začíná v 8.00 hod. a roz-
loučení s relikvií sv. Vincenta de Paul bude ve 14.00 hod. 

FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR SV. MARTINA proběhne  9. listopadu v sokolovně 
v Zábřeze. Přihlašování týmů a více informací do 6. listopadu na https://mladez-zabreh.
webnode.cz Na všechny se těší Animátoři Zábřeh

BLAHOPŘÁNÍ
9. října oslavila 90 let života paní Eva Popelková. 
S poděkováním za vše, co dobrého v životě vykonala jí do dalších let 
vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
                                                                      celá rodina spolu s farníky 
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(JAK TO VIDÍ SESTRA ANGELIKA) 
Zveme vás na duchovní obnovu se sestrou Ange-
likou Pintířovou, která proběhne v Zábřeze v so-
botu 16. listopadu 2019. 
Téma duchovní obnovy je SETKÁNÍ S BIBLÍ 
TVOŘIVÝM ZPŮSOBEM.
Začínat budeme mší svatou v 9.15 hod. ve far-
ním kostele, pokračovat budeme na Devítce, 
předpokládaný konec setkání je v 17.00 hod.
Na oběd bude možnost objednat si pizzu.
Přihlašování na karla.hrochova@seznam.cz nebo 
na tel. 605 917 519.
Těšíme se na vás!

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Ve dnech 25. října až 8. listopadu je možno získat po splnění obvyklých podmínek denně pl-
nomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, při návštěvě hřbitova, kde se po-
modlíme, třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 
Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a 
nemít zalíbení v žádném hříchu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu 
Páně a vyznání víry. 

V neděli 27. října v 15.00 hod. bude na hřbitově v Zábřeze pobožnost za zemřelé. 

SVATÁ ZEMĚ 2020 – se zajištěnou dopravou ze Zábřeha. 
CA AWER TOUR s. r. o. připravuje ve spolupráci s farností Zvo-
le pouť do Svaté země v termínu 27. 3. – 4. 4. 2020 s duchovním 

doprovodem P. Františka Eliáše. Cena poutního zájezdu je 18.400 Kč.
Více informací v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh nebo na info@awertour.
cz. S ohledem na včasné organizační zabezpečení poutního zájezdu, již nyní přijímáme 
závazné přihlášky. 
   Za AWER TOUR s.r.o. Zábřeh, Jana Krmelová, 731 626 506

FARNOST   DUBICKO           FARNOST   DUBICKO

KONCERT. Srdečně vás zveme tuto  neděli 20. 10. 2019 v 15 hod do kostela Povýšení 
Svatého Kříže v DUBICKU na koncert Kolčavova kvarteta (Kristýna, Kryštof, Dominik a 
František Kolčavovi), zpěv Hana Suchá.  Za farnost a KPH Dubicko L+M Kolčavovi

VOLNÝ BYT V KATOLICKÉM DOMĚ V DUBICKU
Nabízíme seniorům starším 60 let byt. Podlahová plocha 37 m2, nájem 2.700 Kč, záloha na 
energie 2.035 Kč. Kontakt tel. 734 354 658. Nastěhování je možné okamžitě. 
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Vážení a milí příznivci České křesťanské akademie,
na listopad připravujeme přednášku  prof. Pavla Hoška, Th.D. nazva-
nou Vlastenectví a křesťanské hodnoty české kultury. Uskuteční se ve stře-
du 20. listopadu v 18.00 v modlitebně Farního sboru Českobratrské církve 
evangelické, U Vodárny 2, Zábřeh.
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 předpo-
kladům a možnostem mezináboženského dialogu. 
Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křes-
ťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům: odkaz šlechtického rodu 
Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bo-
hové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012), Kouzlo vyprávění. Pro-
měňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise (2013), Cesta do Středu sku-
tečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise (2014), 
Islám jako výzva pro křesťany (2016), Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017) a knihy 
rozhlasových rozhovorů nad biblí s Petrem Vaďurou V dobrých rukou (2013). 
Aktuální informace najdete na facebookovém profilu: Česká křesťanská akademie, místní 
skupina Zábřeh.  Za ČKA Jana A. Nováková

POZVĚME K VÁNOČNÍMU STROMEČKU JEDNO DÍTĚ NAVÍC 
Opět po roce nabízí naše zábřežská Charita, ve spolupráci s organizující Arcidiecézní cha-
ritou Olomouc, jednorázovou pomoc pro děti z ukrajinských dětských domovů a chudých 
rodin – obdarování adresným a osobním vánočním dárkem. Smyslem akce je zpříjemnit 
dětem vánoční období a dát jim alespoň na chvíli zapomenout na jejich těžký osud v po-
době osamocení a odloučení od rodičů nebo na život v nuzných podmínkách. 
Balíček má podobu klasického vánočního dárku v hodnotě kolem 1.000 Kč. Kromě urče-
ného obsahu je popsán jmenovkou, zabalen a v období pravoslavných Vánoc dopraven a 
distribuován do dětských domovů a chudých domácností na Ukrajině. 
Budete-li se chtít do této aktivity zapojit (celkem bylo letos vytipováno 379 dětí a aktuálně 

ještě zbývá obdarovat 155 z nich), 
děti je možné si vybrat (dle pohla-
ví, jména, věku) na webové adre-
se http://darky.jsemvidet.eu. Ná-
sledně pak kontaktujte pověřené-
ho pracovníka Martina Dambor-
ského, email: personalni@chari-
tazabreh.cz, telefon: 736 509 477, 
který vám ochotně sdělí další po-
třebné informace. V loňském roce 
bylo tímto způsobem podpořeno 
a svůj vánoční dárek dostalo od 
„adoptivních“ rodin ze Zábřežska 
a Mohelnicka celkem 40 dětí.



5

MISIONÁŘKOU V NAIROBI 
13. srpna tohoto roku jsme se roz-
loučili s naší milou misionářkou 
Markétou Peichlovou, která odjíž-
děla směrem Keňa. 
Působí nyní v Nairobi, hlavním 
městě Keni, kde slouží dětem z chu-
dinských čtvrtí.
V měsíčníku šumperského děka-
nátu číslo 10 (internetová stránka 
www.farnostsumperk.cz) vyšel ob-
sáhlý článek, ve kterém Markéta vy-
práví, jak se stala misionářkou, jak 
se na své působení v Keni připravovala, kde teď pracuje a v čem spočívá její práce. Ke 
zhlédnutí jsou také pěkné fotografie. 
Odpověď na poslední otázku vám přinášíme: 
Nyní už déle než měsíc žiji v Nairobi, hlavním městě Keni. Saleziáni zde mají na okra-
ji města v části Caren své středisko, kde se mohu podílet na jejich velkém misijním díle. 
Zřizují tu mateřskou školu pro padesát dětí, rehabilitační středisko (přípravný ročník pro 
vstup nebo návrat do školy) pro třicet dětí, základní školu pro dvě stě dětí a přes odpole-
dne oratoř pro další děti. Většina našich dětí pochází ze slumu, vzdělání pro ně skýtá pří-
ležitost sehnat si práci a žít lépe, oratoř slouží dětem jako osobní podpora a možnost smy-
sluplně trávit volný čas.
Já pracuji ve školce přímo ve slumu, kde učím v „baby class“ malinké, tříleté děti. Ale škol-
ství je tu jiné, už moje malé děti se učí psát písmena a číslice. Odpoledne se věnuji dětem 
se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole a večer doučuji děti z internátu 
a pomáhám jim s úkoly. Můj pracovní den začíná v 5.45 a končí v 21.30 hod. Během dne 
nemám ani hodinu volno. Je to pro mě náročné, ale zároveň jsem vděčná za možnost při-
spět svojí drobnou pomocí něčemu tak velkému. 
Velkou podporou je pro mě místní komunita saleziánů, která je pro mě teď takovou af-
rickou rodinou. Máme mezi sebou moc pěkné vztahy, trávíme spolu čas během dne na 
modlitbách a u společného jídla. Modlíme se i s dětmi ke svatému Donu Boscovi, který je 
zakladatelem saleziánů a stále velkým vzorem a zdrojem inspirace v práci s dětmi a mlá-
deží. Každý den se také obracíme k Panně Marii v růženci a jiných modlitbách. Já osobně 
se hodně modlím ke svaté Johance, která je mojí biřmovací patronkou a vzorem odvahy 
a velkou bojovnicí. 

V kostele sv. Bartoloměje si můžete vzít kartičku s fotografií Markéty, kterou přetisku-
jeme. Mysleme na Markétu ve svých modlitbách.
Podpořit ji můžeme nejenom tím, že ji zahrneme do svých proseb, ale můžeme pří-
padně přispět i finančně.
Saleziáni Dona Bosca KENA vyhlásili pro Markétu veřejnou sbírku, č. ú. 2800630202/2010, 
je nutné uvést i specifický symbol 135,  osobní účet Markéty 2696103153/0800. 
Všem modlitebníkům i dárcům děkujeme. Svým zapojením se stáváte nepřímými účast-
níky misie.
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 13. října: Moravský Karlov 200; Písařov 1.021; Jakubovice 1.041; Domov 
důchodců sv. Zdislavy 190; Červená Voda 2.161 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

POSTŘELMOVSKO            POSTŘELMOVSKO

HODY V CHROMČI. V neděli 27. října slaví farníci v Chromči hody, mše svatá bude 
v 8.00 a v Postřelmově v 11.00 hodin.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
 V Hrabišíně v pondělí 21. 10. v 16.30,
 v Leštině ve středu 23. 10. v 17.00 hod., 
 v Chromči ve čtvrtek 24. 10. v 17.00,
 v Sudkově v  sobotu 2. 11. v 15.00 hod.

ZAKOTVENÍ V REALITĚ, POKORA A NADĚJE...
Tyto ctnosti připomněl spirituál P. Antonín Krasucki OP sestrám Sekulárního institutu 
Dílo blažené Zdislavy při věčných slibech sestry Vladislavy Terezie z Avily Grauové z Po-
střelmova, které se konaly 29. září v rodišti svaté Zdislavy v Křižanově. Při slavnostní mši 
svaté složila sliby na tříleté období také sestra Iva Anežka Hojková ze Suchdolu nad Luž-
nicí a všechny sestry obnovily své sliby a závazek, že chtějí sloužit církvi tam, kde je to nej-
více potřeba, a vnášet Krista radostně do světa. Toto misijní poslání v duchu zakladatelů 
chtějí sestry prožívat v reálném životě se všemi starostmi, co život ve světě našim součas-
níkům přináší. Být při tom pokorné, neboť lidé světa nebudou jejich zasvěcení v chudobě, 
čistotě a poslušnosti často chápat. Vnášet svou modlitbou a přítomností do lidské společ-
nosti naději, kterou přináší radostná Kristova zvěst.
Slavnosti se zúčastnili kromě otce spirituála také bývalý zábřežský děkan P. František Eliáš 
a P. Jiří Putala, bývalý farář z Postřelmova. Bohoslužbu doprovodila svým zpěvem schola 
složená z postřelmovských farníků a přátel. Naše společenství navštívily také další řehol-
ní sestry z postřelmovské farnosti: dominikánka Guzmána Jana Valentová a Anežka Ale-
na Viktorinová, která 14. září 2019 složila věčné sliby v Kongregaci sester Svatého kříže. 
Vzpomínali jsme také na setru Ludmilu Lenku Treutnerovou ze Sudkova, která se za nás 
modlí v klášteře sester bosých karmelitek v italském Janově.
Bohu, který tyto setry povolal, zesnulému P. Jagošovi, který tyto sestry v jejich začátcích 
duchovně vedl, a také všem lidem z děkanátu Šumperk a Zábřeh, kteří se modlí za nová 
kněžská a řeholní povolání, patří naše vděčná radost. Tyto sestry jsou důkazem, že Bůh 
naše modlitby slyší a vyslyší podle své vůle.
Prosíme Vás všechny o modlitbu, abychom vytrvaly ve svém povolání. Také my, sestry 
zdislávky se modlíme za vás, zvláště pak za kněze, rodiny, mládež, pomáháme lidem na 
okraji společnosti i duševně nemocným. Pokud byste potřebovali naši pomoc a podporu, 
obraťte se na nás na našich webových stránkách: www. zdislavky.wbs.

 s. Lenka Bernadetta Nezbedová, generální představená DBZ
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 13. října: Klášterec 1.100; Svébohov 2.000; Jedlí 1.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE
Tuto neděli mše svatá ke 150. výročí posvěcení kostela Nane-
bevzetí Panny Marie ve Svébohově v 10.30 hod. Odpoledne ve 
14.30 hod. bude svátostné požehnání. 
Po skončení požehnání slavnostní mše jste zváni na koncert 
Elišky Hrochové, Martiny Vlčkové a varhaníka Přemysla Kšici.

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 13. října: Mohelnice 4.912; Úsov 912; Studená Loučka 386; Police 230 Kč.   
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

V úterý 29. 10. 2019 ve 14.00 hod. se na faře v Mohelnici koná pravidelné setkání seniorů.   
  Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková 
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA CHVÁLY! 
Dá-li Pán, potkáme se dnes (v neděli 20. října) v 16.00 hod. v kostele sv. Tomáše Becketa 
v Mohelnici. Všechny vás srdečně zve Chválová schola. 

MŠE SVATÉ S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ V SOBOTU 26. října: 
v 16.00 hod. v Polici a v 18.00 hod. v kostele sv. Stanislava v Mohelnici.

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI A MLÁDEŽ (ZŠ a SŠ) 
Ve dnech 28. až 30. října pořádá mohelnická farnost pobyt ve Velké Bystřici u Olomouce. 
Přihlášky na webu www.farnostmohelnice.cz 

Pozvání na pouť v rámci výročí 30 let od svatořečení Anežky České. 
Sobota 16. listopadu – pražská katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, začátek mše svaté 
v 10.00 hod. Plánujeme společnou cestu vlakem. 

Připomínám všem, kdo by se rádi připojili ke společné pouti do Izraele (jaro 2020), aby se 
co nejdříve závazně nahlásili Františku N. / o. Petrovi. 
Aktuální ohlášky a další informace najdete na www.farnostmohelnice.cz

* * *
Bože, Tvá služebnice Anežka šla za Tvým voláním, zřekla se bohatství a 
zamilovala si chudobu, následovala Tvého ukřižovaného Syna a došla do 
nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech po-
míjejících a dosáhli slávy věčné.
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LOŠTICKO    LOŠTICKO   LOŠTICKO

Sbírky z neděle 13. října: Loštice 2.913 Kč (za koberec jsme se slevou zaplatili 26.850Kč), 
Moravičany 2.029 Kč. 
 Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

Tuto neděli 20. října v 9.30 hod. při děkovné mši svaté slaví svá životní ju-
bilea P. Kristián a P. František.
Blahopřejeme!!!
Děkujeme Pánu Bohu za našeho duchovního správce otce Ing. 
arch. Mgr. Kristiána Libanta CM, který v těchto dnech slaví 
krásné životní jubileum – 50 let života. Připojujeme též upřím-
né blahopřání i otci Mgr. Františkovi Honíškovi  CM k jeho  60. 
narozeninám.
Vyslovujeme jim veliké poděkování za obětavou službu, du-
chovní vedení a povzbuzování na cestě k Bohu. K těmto výro-
čím jim z celého srdce  přejeme štěstí, zdraví, lásku, Boží blíz-
kost a požehnání.
Do dalších let života  vyprošujeme hojnost darů Ducha Svatého, ochranu Matky Boží a ať 
jim Bůh nadále žehná.
                      Přejí všichni mladí i starší farníci z Moravičan, Doubravice, Mitrovic, 
  Loštic, Palonína, Pavlova, Obectova a Bílé Lhoty

PUTOVÁNÍ RELIKVIÍ SV. VINCENTA 
V Lošticích v kostele sv. Prokopa přivítáme relikvii v úterý 29. 10., bohatý program 
ukončíme ve středu 30. 10. 2019, kdy se v 16.15 hod. s relikvií sv. Vincenta de Paul roz-
loučíme. 

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ BOHOSLUŽEB
FARNOST          POČET       MUŽI/ŽENY                                     VÝDĚLEČNÍ/NEVÝDĚLEČNÍ 
Loštice   86 37/49    27/59
Moravičany 107 44/63    40/67
VĚK                 0-10    10-20   20-30     30-40      40-50      50-60       60-70       70-80   80 . . .
Loštice     6      4     3     7   10     7    15     23 11
Moravičany   11      7      7      7    19      6    15     23 12

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 13. října: Tatenice 1.190; Lubník 1.360; Hoštejn 5.600 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH V NEDĚLI 27. 10. 2019
V Kosově ve 14.00 hod., v Hoštejně v 15.00 hod., v Lubníku v 16.00 hod. 

V Tatenici bude pobožnost na hřbitově v sobotu 2. listopadu v 18.00 hod. 
Možnost přijetí svátosti pomazání nemocných bude v Tatenici v pátek 25. října při mši 
svaté v 18.30 hod. 
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FARNOST  ZVOLE

Ve Zvoli v neděli 13. října byla sbírka ve výši 6.160 Kč; dar na opravy 2.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Ve Zvoli slavíme tuto neděli hody, tedy poděkování za úrodu. 

Socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem ve Zvoli
Když budete číst tyto řádky, bude socha sv. Jana Nepomuckého zřej-
mě již demontována a odvezena do ateliéru restaurátora Martina Pa-
robka ve Šternberku. 
Po nutných formalitách ve vztahu k památkářům a nalezení finanč-
ních zdrojů (asi 300.000 Kč) začne sochu značně poškozenou a v ha-
varijním stavu restaurovat. Byla již ohrožena bezpečnost kolemjdou-
cích.
Tato socha sv. Jana Nepomuckého je významná i tím, že dokládá úctu 
k tomuto světci ještě před jeho beatifikací v lateránské bazilice v Římě 31. května 1721. 

Na podstavci sochy je datum MDCCXVII, tedy 
1717. Toto datum dokládá kontinuální úctu k to-
muto světci od doby, kdy bylo jeho tělo 17. 4. 1393 
nalezeno a vyzvednuto z Vltavy, pohřbeno a brzy 
nato přeneseno do pražské katedrály sv. Víta. 

PODHÁJSKA 2020 v termínu 21. 1. – 26. 1. 2020
Farnost Zvole zve zájemce na relaxační pobyt do termálních lázní PODHÁJSKA. Jako ob-
vykle vyrazíme v lednu 21. až 26. ledna 2020. 
Cena pobytu je 7.500 Kč. (V ceně není zdravotní pojištění na Slovensko.) 
Přihlášky na tel. 731 626 509. 

PŘIPRAVUJEME: POUŤ NA LA SALETTE 2020
Odjezd ze Zábřeha v neděli 2. srpna v 16.00 hod. ze stanoviště Valová a návrat v sobotu 8. 
srpna večer. Zájemci, hlaste se u paní Lexmanové 731 626 509. 
   Na poutníky se těší P. František Eliáš

Dokumenty a fotografie z  báně kostela z  roku 1864 najdete na stránkách farnosti 
http://farnostzvole.cz/ v galerii fotek. 

FARNOST  MALETÍN

HODY A ROZLOUČENÍ S MOTORISTICKOU SEZONOU 
O této říjnové neděli 20. 10. v 15.00 hod. uvítáme v Maletíně v kostele sv. 
Mikuláše motoristy a motorkáře, poděkujeme za letní motoristickou se-
zonu a vůbec za Boží požehnání v životě. Kdo děkuje, znovu přijímá.
Mši svatou doprovodí varhaník a varhanář Petr Strakoš s přáteli. 
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ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 13. října: Štíty 3.140 na revizi elektroinstalace; Cotkyt-
le 1.750 na revizi elektroinstalace; Horní Studénky 5.400 na opravy (mi-
nulou neděli 2.165 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
 V pátek 1. listopadu na Slavnost Všech svatých bude mše sv. v 18 hod.
 V sobotu 2. listopadu o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé – mše 
sv. v 16 hod. po ní pobožnost na hřbitově.
 V Crhově v neděli 10. listopadu bude hodová mše sv. v 11 hod. po ní 
pobožnost na hřbitově.
HORNÍ STUDÉNKY 
 V pátek 1. listopadu na Slavnost Všech svatých mše sv. v 16 hod., po ní pobožnost na 
hřbitově.
V neděli 3. listopadu – hodová mše sv. v 7.30 hod. 
COTKYTLE
 V neděli 3. listopadu bude mše sv. v 11 hod. a po ní pobožnost na hřbitově. 
 V sobotu 9. listopadu bude mše sv. s nedělní platností v 16 hod.  P. Jacek Brończyk

* * *
PAPEŽ FRANTIŠEK: 
STYLEM VĚŘÍCÍCH JE BLÍZKOST A JEDNOTA
Plodem Letnic, silného vylití Božího Ducha na první křesťanské spo-
lečenství, bylo, že mnozí lidé cítili, jak jejich srdcem pronikla šťastná 
zpráva spásy v Kristu. Svobodně se k Němu připojili, obrátili se, při-
jali křest v Jeho jménu a dar Ducha Svatého. 
Přibližně tři tisíce lidí tak vstoupilo do tohoto společenství věřících, 
které se stalo kvasem díla evangelizace. Zanícení pro víru těchto bra-
tří a sester v Kristu učinilo z jejich života scénář Božího díla, které se 
projevuje skrze zázraky a znamení prostřednictvím apoštolů. To, co 
bylo mimořádné, se teď stává běžným, a každodennost se stává prostorem působení živé-
ho Krista.
Vyprávění Skutků apoštolů nám ukazuje život prvotních křesťanů.
Evangelista Lukáš poukazuje na jeruzalémskou církev jako na vzor každé křesťanské ko-
munity, jako obraz bratrství, které okouzluje, ale které nelze mytizovat, ale ani umenšo-
vat. Vyprávění Skutků apoštolů nám umožňuje nahlédnout mezi zdi onoho domu, kde se 
křesťané scházeli jako Boží rodina, prostoru koinonie, tedy společenství lásky mezi bratry 
a sestrami v Kristu. 
Když se podíváme dovnitř lépe, tak můžeme vidět, jak velmi konkrétně žili: „Vytrvale po-
slouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.“ (Sk 2,42) Křesťané pozor-
ně naslouchali Didaché, tj. apoštolskému učení, usilovali o kvalitní mezilidské vztahy, a to 
také vzájemným sdílením duchovních a hmotných dober, připomínali si Pána lámáním 
chleba, eucharistií, a rozmlouvali s Bohem v modlitbě.
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Čtyři rysy křesťanů
 1. Naslouchali učení apoštolů
 2. Usilovali o lepší mezilidské vztahy
 3. Připomínali si Pána lámáním chleba - eucharistií
 4. Rozmlouvali s Bohem v modlitbě
„Společenství věřících potírá individualismus ve prospěch sdílení a solidarity. Kde 
žijí křesťané, není prostor pro sobectví. Jestliže tvé srdce je sobecké, tak nemůžeš být 
křesťanem, protože hledáš jenom svůj prospěch, svůj vlastní zisk, “ zdůraznil Sva-
tý otec.
 Stylem věřících je blízkost a jednota. Lukáš nám říká: „Všichni, kteří uvěřili, 
byli pospolu a měli všechno společné.“ (Sk 2,46) „Blízkost a jednota jsou stylem vě-
řících, ne proto, abychom druhé pomlouvali, ale abychom si pomáhali a byli si na-
blízko,“ uvedl dále papež František a pokračoval: Milost křtu ukazuje tento niterný 
vztah mezi bratry a sestrami, kteří jsou povoláni sdílet mezi sebou navzájem dle slov 
Písma: „Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval.“ 
(Sk 2,45) 
 Církev roste přitažlivostí. A toto bratrství, díky tomu, že se rozhodlo pro ces-
tu společenství a pozornosti vůči nuzným, toto bratrství, kterým je církev, může tak 
prožívat pravý a autentický liturgický život. 
A nakonec nám vyprávění Skutků apoštolů připomíná, že Pán ručí za růst společen-
ství: „A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.“ (Sk 
2,47) „Vytrvalost věřících v této smlouvě s Bohem a s bližními se tak stává atraktivní 
silou, která okouzluje a přitahuje mnohé. Je to princip, díky kterému může žít ko-
munita věřících v jakékoliv době, “ řekl dále Svatý otec a vyslovil modlitbu:
„Prosme Ducha Svatého, aby učinil z našich komunit místa, kde můžeme přijímat a 
praktikovat nový život solidarity a společenství, místa, kde liturgie bude setkáním s 
Bohem, a která se stanou společenstvím bratří a sester, otevřenou branou do nebes-
kého Jeruzaléma.“   (Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce 26. 06. 2019)

MODLITBA SV. AUGUSTINA 
Bože, Slovo, který jsi světlem, jímž světlo povstalo, který jsi cesta, pravda i život, 
v němž není temnot, cestou bez níž je bloudění, pravdou, bez níž je marnost, živo-
tem, bez něhož je smrt. Řekni, Pane, řekni slovo!
Ať jest světlo – a vyhnu se temnotám. Ať vidím cestu – a vyhnu se bezcestí. 
Ať vidím pravdu a vyhnu se marnosti. Ať vidím život – a vyhnu se smrti.
Rozsvěť se, Pane, světlo mé duše, mé osvícení, mé spasení, Pane, kterého se budu bát, 
kterého budu chválit, Bože můj, kterého budu ctít, Otče můj, kterého budu milovat. 
Rozsvěť tedy, rozsviť světlo tomuto svému slepému, který sedí v temnotách a ve stí-
nu smrti a veď jeho kroky na cestu pokoje, po níž dojde až k domu Božímu v radosti 
a chválách. 
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TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE. 
Tato neděle 20. října je Světovým dnem misií. Ve všech katolických 
farnostech světa se věřící modlí a přispívají do světového fondu solida-
rity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným přes 
papežská misijní díla. 
„Předávání víry, které je jádrem misijního poslání církve, se uskuteč-
ňuje „nakažlivostí“ lásky, v níž radost a nadšení jsou projevem toho, 
že člověk ve svém životě nalezl nový smysl. Plnost šíření víry přitažli-
vostí vyžaduje srdce, která se lásce otevírají a nechají se jí zvětšovat,“ 
vzkazuje ve svém poselství k tomuto dni papež František. 

Sbírky z neděle 13. října 2019: Zábřeh 11.847 + sbírka dětí pro Mary’s Meals 3.754; Ro-
vensko 953; Postřelmůvek 640 Kč. Dary Zábřeh – Mary’s Meals 2.200 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

CHARITA ZÁBŘEH NABÍZÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA A PŘIJME DO SLUŽBY 
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY na následující pozice: 
 zdravotní sestra/bratr domácí zdravotní a případně i hospicové péče; 
 sociální pracovník/pracovnice Občanské poradny. 
 Bližší informace o obsazovaných pracovních místech najdou zájemci 
 na webu www.charitazabreh.cz 

NEPOTŘEBNÉ VĚCI POMÁHAJÍ 
Pro naše klienty ve spolupráci s institucemi, které se o ně starají, nyní sháníme tyto starší, 
použité, ale pěkné, kompletní a funkční věci: automatickou pračku, ledničku, kuchyňský/
jídelní stůl se židlemi, koberec, rozkládací pohovku, válendu či postel pro děti i dospělé, 
dětskou postýlku. Pokud vám doma něco z uvedeného přebývá, prosím nabídněte nám to 
a u vás již nepotřebné získá šanci na „druhý život“. Vyzvednutí a odvoz si po domluvě za-
jistíme. Fotku a rozměry nabízeného vybavení zašlete prosím na email: nadeje@charitaza-
breh.cz, tel. 736 509 430. Děkujeme! 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
Přestože tři králové vyrazí na koledu až za pár měsíců, hledá-
me již nyní do týmu na zkrácený úvazek pomocníka/pomocnici 
s darem komunikativnosti, kreativity a týmovosti na přípravu a 
zajištění průběhu sbírky – komunikace se stávajícími vedoucími 
skupinek, vyhledávání nových vedoucích a koledníků, příprava 
podkladů k provedení sbírky. 
Zájemci získají více informací a hlásit se mohou u koordinátor-
ky Jany Skalické, tel. email: trikalova.sbirka@charitazabreh.cz 


