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10. 11. 2019
Ročník XXVI. číslo 45

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

Ordinárium Ebenovo č. 504, příště latinské č. 509

Žl 17  Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. 
1: 2 Mak 7,1-2.9-14                              2: 2 Sol 2,16 – 3,5                                  Ev. Lk 20,27-38

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI                                                           Lk 20,27-38
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: 
„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale 
byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’ Bylo 
tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal druhý a třetí a stejně 
tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena. 
Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku 
všech sedm!“
Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné 
dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už pře-
ce nemohou zemřít, jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na 
vzkříšení.
A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když na-
zývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým’. On přece 
není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 11. listopadu  památka sv. Martina Tourského, biskupa 
Úterý 12. listopadu  památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Středa 13. listopadu  památka sv. Anežky České, panny 

HODY V LUPĚNÉM oslavíme při mši svaté tuto neděli 10. 11. v 10.30 hod. 

V Zábřeze vzpomeneme v neděli 10. listopadu výročí posvěcení farního kostela sv. Barto-
loměje (posvěcen byl 10. 11. LP 1754). 
 

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 13. listopa-
du. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. Radek Maláč

Zveme vás na duchovní obnovu se sestrou Angelikou Pin-
tířovou, která proběhne v  Zábřeze v sobotu 16. listopadu 
2019. 
Téma duchovní obnovy je SETKÁNÍ S BIBLÍ TVOŘIVÝM 
ZPŮSOBEM.
Začínat budeme mší svatou v 9.15 hod. ve farním kostele, 
pokračovat budeme na Devítce, předpokládaný konec setká-
ní je v 17.00 hod.
Na oběd bude možnost objednat si pizzu. Obnovu pořádá 
MaR centrum Hnízdo. 
Přihlašování na karla.hrochova@seznam.cz nebo na tel. 605 917 519. Těšíme se na vás!

ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU 
Modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová modlitba upřímně věří-
cího má velkou moc. Jak 5,6
V  kostele sv. Bartoloměje v  pátek 15. 11. 2019 po skončení mše svaté, která začíná 
v 17.30 hod. bude adorace s přímluvnou modlitbou.

VLASTENECTVÍ A KŘESŤANSKÉ HODNOTY ČESKÉ KULTURY
Česká křesťanská akademie vás zve na přednášku prof. Pavla Hoška, Th.D. na-
zvanou Vlastenectví a křesťanské hodnoty české kultury. 
Uskuteční se ve středu 20. listopadu v 18.00 v modlitebně Farního sboru 
Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2, Zábřeh. 

Za ČKA Jana A. Nováková

REDWEDNESDAY . Ve středu 27. listopadu 2019 se v ČR už po-
druhé uskuteční iniciativa Červená středa. Smyslem této akce je 
veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledová-
ni pro své náboženské přesvědčení. Vizuálním znakem iniciativy 
je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.
Více informací o programu a o tom, jak se lze zapojit 
na www.cervenastreda.cz
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CÍRKEVNÍ SILVESTR
Animátoři zábřežského děkanátu zvou na CÍRKEVNÍ SILVESTR, který proběhne posled-
ní listopadovou sobotu 30. 11. v Hoštejně. Další informace v příštích FI. 

KATOLICKÝ DŮM
 17. 11. od 10.00 hod.  v  KATOLICKÉM DOMĚ ZAHRAJÍ 
DECHOVKY Příznivci dechové a lidové hudby pravděpodobně 
s netrpělivostí vyhlížejí 17. listopad. Již po dvaadvacáté bude totiž 
tento den v Katolickém domě patřit festivalu dechovek. Akci pořá-
danou za podpory města Zábřeh a Olomouckého kraje zahájí prv-
ními tóny již v 10.00 hodin Jistebnická 13 a na ně ve festivalovém 
programu naváží Moravští muzikanti. Domácí region bude repre-
zentovat Postřelmovská muzika a folklorní soubor Markovice. Festival vyvrcholí vystou-
pením slovenské dechové hudby Kolárovičanka. 
Slosovatelné vstupné činí 150 Kč. Vstupenky možno rezervovat na tel. 731 465 717. Tom-
bola a občerstvení zajištěno.

 Spolek Metoděj Zábřeh zve na sobotu 30. listopadu do Katolického domu na stylo-
vou akci s názvem MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ. 
Housti budou kapely MEFISTO a TURDUS, tomboly, programu i občerstvení hojnost. 
Vlezné činí 12 měďáků, či 6 zlaťáků, neb 140 Kč. Zahájení rázem osmé hodiny večerní, 
historické, neb stylové kostýmy vítány. Zváni jsou rytíři, dámy, páni i kmáni, široká veřej-
nost i prostý lid – zkrátka ten, kdo se chce pobavit. 
Více informací a rezervace vstupenek na www.stredoveky-ples.cz.

Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

* * *

VÁCLAV HUDEČEK VYSTOUPÍ NA SLAVNOSTNÍM KONCERTU
Po velmi úspěšném účinkování v letech 2013 a 2015 se do kostela sv. Barbory vrací svě-
toznámý houslový virtuóz Václav Hudeček, aby zde vystoupil v rámci slavnostního kon-
certu v den státního svátku 17. listopadu. Houslová legenda zahraje společně s předním 
českým cembalistou Martinem Hrochem, který se tentokrát představí rovněž jako hráč na 
varhany. V programu koncertu zazní skladby českých a evropských skladatelů hlásících 
se svým dílem k ideálům svobody – Antonia Vivaldiho, J. S. Bacha, Giuseppe Tartini-

ho, Františka Bendy a dalších. Posled-
ní volné vstupenky za předprodejní 
cenu 200 Kč nabízí pokladna kulturní-
ho domu, držitelé karty Bravo mají sle-
vu 50 Kč, děti platí za vstup symbolic-
kou padesátikorunu. 
Sváteční koncert, který se koná pod zá-
štitou starosty města Františka Johna, 
má začátek v 16 hodin.  

PhDr. Zdeněk David 
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CHARITA DĚKUJE 
Mnohokráte děkujeme za vaši podporu charitní domácí 
zdravotní péče. Jak jste jistě zaznamenali, byli jsme v prv-
ní polovině roku 2019 ve stávkové pohotovosti. Možná jste 
také v dovolenkových měsících osobně podpořili naši pe-
tici za narovnání podmínek pro tuto sice malou, ale o to 
důležitější součást našeho zdravotnictví. Jakéhokoliv za-
pojení a projevení účasti, včetně modliteb, které doprová-
zely naši snahu o předcházení kolapsu a nalezení spraved-
livějších podmínek, si velmi vážíme. Své uznání, že lidé 
nezůstali k tomuto palčivému problému lhostejní, vyslo-
vili i zřizovatelé CHARIT – moravští a čeští biskupové na říjnovém jednání ČBK na Sv. 
Hostýně. 
Celkem 70 tisíc podpisů, které lidé v krátké době připojili pod petici „Doma je doma“, ani 
jasné a pádné argumenty v náš prospěch, nešlo už dále přehlížet či bagatelizovat. Proběh-
lo nespočet jednání na úrovni ministerstva zdravotnictví, pojišťoven, vyjednávání  s růz-
nými politickými stranami o podpoře našich požadavků, vytvoření krizového štábu spolu 
s odbory, nelehká jednání s premiérem. Ale mělo to cenu, i své konkrétní výsledky, aktuál-
ně vydaná úhradová vyhláška je velmi dobrou zprávou pro budoucnost domácí péče: pro 
příští rok zahlazuje nerovné podmínky, zastaví odliv a vylepší mzdové podmínky zdravot-
ních sester, pojišťovny budou za jejich práci platit ihned a ne až zpětně v rámci pololetního 
vyrovnání, ztrátovou péči nebude nutné dotovat z jiných zdrojů, … Naopak: bude možné 
se nadechnout a tento segment služeb pro nemocné a umírající nově rozvíjet i zkvalitňo-
vat. Má totiž potenciál šetřit českému zdravotnictví nemalé peníze a s největší pravděpo-
dobností jej jednou v životě (osobně nebo v situaci blízkých, členů rodiny) bude potřebo-
vat každý z nás. 
CHARITA v  tomto svém boji ukázala, že - jako jeden z největších poskytovatelů zdra-
votních služeb - si může dovolit požadovat u státu za svou práci spravedlivé ohodnocení. 
I DÍKY Vám byla její snaha nakonec úspěšná. 

POMOZTE NÁM POMÁHAT! 
Abychom mohli být potřebným nablízku a  naše 
pomoc měla konkrétní, praktickou a hmatatelnou 
podobu (jak to po nás chce evangelium i zaklada-
tel sv. Vincenc z Pauly, jehož odkaz jsme si jedi-
nečným způsobem mohli v  našem děkanátu ne-
dávno připomenout), provozuje naše CHARITA 
výdejní místa potravinové pomoci, sociální šat-
ník, sklad použitého nábytku a  elektrospotřebi-
čů, apod. Abychom měli čím pomáhat, sbíráme 
a  shromažďujeme průběžně i  v  určených akcích 
dary jednotlivců, firem či supermarketů. 
Velmi by nám nyní pomohli ochotní dobrovol-
níci, kteří propůjčí svůj čas a  ruce ke shroma-
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žďování zásob potravin a  hygieny od nakupujících při nadcházející podzimní SBÍRCE 
POTRAVIN, . . . koná se v sobotu 23. 11. 2019 v čase 8-18 hodin v regionálních super-
marketech, které se k provedení samy nabídly; nám byly k zorganizování sbírky při-
děleny prodejny Kaufland Zábřeh a Tesco Šternberk. Hledáme dobrovolníky, kteří nám 
pomohou s oslovováním nakupujících u vstupu do prodejny a s příjmem darů do košíků 
za pokladnami (lze se zapojit i jen na půlden 8-13 nebo 13-18 hodin, dopravu do šternber-
ské prodejny zajistíme hromadně).
Uvítáme a prosíme o Vaše nabídky směřované na Dobrovolnické centrum DobroDruh: 
tel: 736 529 295, e-mail: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz 

Ježíš opakuje před učedníky kardinální gesto každé eucharistie: vezme chléb, požehná, láme a 
dává. Nevyjadřuje snad tato řada gest celý Ježíšův úděl? A není snad každá eucharistie také 
znamením toho, čím má být církev? Ježíš nás bere, žehná, „láme“ náš život – protože láska 
neexistuje bez oběti – podává druhým, nabízí druhým. 

Generální audience papeže Františka, 24. 5. 2017 

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 3. listopadu: Písařov 1.229; Jakubovice 790; Červená Voda 2.252; Domov 
důchodců sv. Zdislavy 430 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

FARNOST  DUBICKO

POZVÁNKA NA XII. SVATOMARTINSKÝ KONCERT DO ROHLE
Tuto neděli 10. listopadu 2019 se uskuteční tradiční,  již 12. ročník Svatomartinského kon-
certu v kostele sv. Martina v Rohli.
Účinkuje Petr Strakoš a jeho přátelé: Hana Jamrozová – zpěv, Veronika Střálková – hous-
le, Petr Strakoš – varhany, David Škařupa – trubka a zpěv. Začátek koncertu v 15.00 hod. 

Srdečně zve MUDr. Antonín Kutálek

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 27. října a 3. listopadu: Mohelnice 5.233 a 4.576; 
Úsov 1.756 a 1.636; Studená Loučka 500 Kč, nebylo nahlášeno. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Souček 
Aktuální ohlášky a další informace najdete na www.farnostmohelnice.cz

POSTŘELMOVSKO             POSTŘELMOVSKO

V neděli 17. 11. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově a v Chromči. 
Minule byla sbírka na misie: Postřelmov 9.383 Kč, Chromeč 7.200 Kč, Lesnice 3.220 Kč, 
Dlouhomilov 710 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn 
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z neděle 3. listopadu na potřeby farnosti: Loštice 2.785 Kč; Moravičany 4.225 Kč.  
 Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

LOŠTICE
 Ve středu 13. 11. pojedeme do Šlapanic u Brna na oslavu výročí našeho spolubratra 
Josefa Zemana vincentinského kněze a misionáře umučeného komunisty v Číně.  Nábo-
ženství ve středu nebude. 
 V rámci vzpomínkové akce k 30. výročí 17. 11. 1989 vás příští neděli zveme do kos-
tela sv. Prokopa v Lošticích na mši za svobodu a demokracii. Po mši následuje požehnání 
nové pastorační místnosti Prokopka, kde vás bude čekat malé občerstvení a promítání fo-
tek otce Kristiána z roku 2007 z cesty na Sibiř a z pomoci ve farnosti v Nižnom Tagile.

MORAVIČANY 
 Farní posezení u jehněčího guláše bude 23. listopadu na faře v Moravičanech.
I letos si budete moci v Moravičanech i v Lošticích v neděli 24.11. po mši svaté zakou-
pit knihy od pracovníků Charity.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 3. listopadu: Klášterec 1.400; Svébohov 3.300; Jedlí 2.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

 SENIOŘI se ve Svébohově sejdou ve čtvrtek 14. listopadu v 18.00 hod. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 3. listopadu: Tatenice 1.490; Lubník 1.290; Hoštejn 1.700; Kosov sbírka 
na topení 2.120 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 3. listopadu v 18.00 
hod. 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KLUKY A HOLKY 
Zveme všechny kluky a holky od 6. třídy na faru v Tatenici, kde proběhne malá duchovní 
obnova s otcem Jaroslavem. Začneme v pátek 15. 11. 2019 společnou večeří (kolem 19.00). 
Ukončení bude 17. 11. 2019 po obědě (kolem 14.00 hod.).
S sebou si vezměte: spacák, přezůvky, teplé oblečení, Bibli, psací potřeby, hygienické po-
třeby, šátek, malý nožík, malou baterku (pokud máte)…. 
Cena pobytu je 200 Kč. 
Přihlásit se můžete osobně, na telefonech 775 339 868, 777 203 415 nebo na e-mail jitka.
meda@seznam.cz - a to nejpozději do 12. 11. 2019.
    Na všechny se těší Jitka Veiglerová
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ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO          ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 3. listopadu: Štíty 1.870; Cotkytle 912; Horní Studénky 2.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
 Biřmovanci se sejdou ve Štítech na faře v pátek 15. listopadu, mše svatá bude slavena 
v 18.00 hod. 
 Bohoslužby pro děti budou v neděli 17. 11. 2019 a při nich sbírka na Charitu: 
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod. 

P. Jacek Brończyk

FARNOST  ZVOLE 

Sbírka z neděle 3. listopadu vynesla ve Zvoli 6.010 + dar na potřeby farnosti 7.000 Kč.  
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Tuto neděli 10. listopadu ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v Pobučí. 

Detail z restaurování a pozlacování báně na věž kostela
 

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

OPRAVA KAPLE JESTŘEBÍ. Kaple Panny Marie Sněžné v Jestřebí má již novou fasádu 
a natěračské práce jsou již dokončeny. Během následujícího týdne bude dokončen sokl 
a klempířské práce. Pomocí jeřábu bude vyzdvižen nový středový trám s bání a restauro-
vaným křížem. Do báně bude vložen pamětní list.

SVATÁ ZEMĚ 2020. CA AWER TOUR s. r. o. připravuje ve spolupráci s farností Zvole 
a Velké Losiny na jaro pouť do Svaté země v termínu 27. 3. – 4. 4. 2020 s duchovním do-
provodem P. Františka Eliáše a P. Milana Palkoviče. Cena poutního zájezdu je 18 400 Kč.
Více informací v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh nebo na info@awertour.cz

   Za AWER TOUR s.r.o. Zábřeh, Jana Krmelová, 731 626 506
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Sbírky z neděle 3. listopadu: Zábřeh 14.159; Rovensko 1.304 Kč. 
DARY: na potřeby farnosti 5.000; pro Mary’s Meals 420; pro Radio Proglas 1.000; pro TV 
NOE 1.000; na misie 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 17. 11. JE VE VŠECH FARNOSTECH
SBÍRKA NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU

Bratři a sestry, dovolte, abychom Vás oslovili kreolsky, tak jak mluví lidé na Haiti, v zemi, ve 
které Arcidiecézní Charita Olomouc také působí: „Men anpil chay pa lou“ (menanpil šaj pa 
lu), což Česky znamená: „Více rukou dělá břímě lehčím“. Každý člověk nemůže být pracov-
níkem nebo dobrovolníkem Charity, ale každý křesťan by měl mít na Charitě – milosrdném 
díle církve, svůj podíl. Každý podle svých možností. Také Vaše ruce, které přispějí příští neděli 
ve sbírce na Charitu, pomohou udělat lehčím břímě nejenom lidem na Haiti a Ukrajině, ale 
přispějí především k rozvoji a zkvalitnění charitního díla v naší zemi. 
Bez Vaší pomoci se neobejdeme. Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. Bude-
me na vás pamatovat při mši svaté v kapli Božího milosrdenství na Arcidiecézní charitě Olo-
mouc v každé úterý v 7.30 hod. 

 Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc 

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

Benefiční koncert VZPOMÍNKA 2019
Přijměte naše pozvání na tradiční podzimní benefiční 
koncert, který je vzpomínkou na bývalé kolegy muzikan-
tů z folk&country kapely MADALEN. 
Ten letošní se uskuteční zakrátko, v  neděli 10. listopa-
du od 17.00 hodin v Katolickém domě v Zábřehu a jako 
hosté na něm vystoupí vítězky 1. ročníku Rovensko má 
talent Karolína Nedomová a Martina Janíčková i folková 
kapela Poslední šance Míry Ošance. 
Je dobrým zvykem, že výtěžek z dobrovolného vstupné-
ho je v rámci večera předán a pomáhá nemocným dětem 

– tentokrát společně podpoříme 5ti letou Ellenku Duškovou z Janoslavic, která bojuje se 
zákeřnou nemocí. Přijměte pozvání a přijďte se pobavit, zavzpomínat i pomoci! 

PODZIMNÍ VÝSTAVA V  OKÝNKU. Výrobky z  drát-
ků, keramiky, pedigu, dřeva i korálků připravili uživa-
telé Denního stacionáře Okýnko na Podzimní výstavu. 
Uskuteční se v pátek 15. listopadu 2019 od 10 do 15 hod. 
v prostorách stacionáře v Mohelnici, na Zámecké ulici č. 11. Při výrobě si uživatelé pro-
cvičují jemnou motoriku, učí se novým výtvarným technikám a rozvíjí si kreativitu. Ná-
kupem podpoříte další tvoření uživatelů a zároveň si pořídíte originální dárek pro sebe 
a své blízké. 
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