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1. 11. 2020
Ročník XXVII. číslo 44

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Zábřeh, Vyšehorky, Mírov

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 24 To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, 
Hospodine!

1: Zj 7,2-4.9-14 2: 1 Jan 3,1-3 Ev. Mt 5,1-12a
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště Latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu 
jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: 
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. 
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. 
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. 
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. 
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské 
království. 
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a  vylhaně vám 
připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě
k tobě; při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství 
s nimi tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno,
co potřebujeme k jejich následování. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (otec Karel Skočovský, psáno pro Katolický týdeník)

Slavnost všech svatých
Nikdy nezapomenu na okamžik, když jsem při svém kněžském svěcení le-

žel v prostraci tváří k zemi a katedrálou zněl zpěv litanie ke všem svatým: „Sva-
tá Maria, ... svatý Jene Křtiteli, ... svatý Josefe, ... orodujte za nás.“ Vzduch byl 
téměř hmatatelně prosycený přítomností tohoto početného a neviditelného zá-
stupu svědků. Víc, než kdy předtím, jsem si uvědomil hloubku a útěšnost ono-
ho tajemství naší víry, jímž je „společenství svatých“. Věděl jsem, že jsou zde, po 
mém boku, moji otcové a matky, bratři a sestry, jedním slovem: moji vzácní přá-
telé v nebi. Společně mnoha vzájemně se proplétajícími hlasy radostně chválili 
Beránka, který je svou krví vykoupil. A plni naděje se přimlouvali za to přerost-
lé nedochůdče na zemi, chvějící se strachem, které už je svaté, protože se ve křtu 
stalo dítětem Božím, ale stále ještě svaté není, protože má zoufale dlouhé vedení, 
co se Božích věcí týče. 

Každý z nich byl za svého pozemského života jiný, jedinečný a dokázal usku-
tečnit svoji originální podobu svatosti. Jedni žili životem obyčejným a skrytým, 
jména druhých si zase už po staletí připomíná celý svět. Někteří byli stydliví in-
troverti, jiní halasní vůdci celých národů. Mnozí z nich svým blízkým někdy pěk-
ně lezli na nervy, jako vy nebo já. Přes svou odlišnost měli jedno společné: všich-
ni měli ducha chudých, protože se Bohem nechali milovat. Byli obdařeni srdcem 
tichým a čistým, schopným objevit pravou krásu v druhých. Dokázali se k nim 
sklonit v prostých gestech milosrdenství a znovu je pozvednout k pravé důstoj-
nosti členů široké lidské rodiny. Stáli pevně nohama na zemi a žíznili po nebi. 
Hledali ve všem, co konali, Boží tvář a když se zatoulali, nechali se Bohem nalézt. 

Když stojím u oltáře, připomínám si, že jsou zde se mnou. Nebe a země se po-
líbily, věčnost se prolomila do času. Jsme jedna rodina vykoupených a milova-
ných dětí Božích, slavíme jakoby jedinou liturgii. Modlitby svatých podpírají mé 
paže. Jejich přímluvami je protkán osobní příběh každého z nás i celá široká os-
nova dějin.

Toužím, až jednou zemřu, pohlédnout jim do tváře. S upřímnou vděčností po-
děkovat. Zjistit, jakou barvu mají oči Mariiny. Poplácat Josefa po rameni. Pozdra-
vit všecky ty francouzské karmelitky, které tajně miluju, protože jsou tak krásné 
a protože se nikdy za mne nepřestaly modlit. A zajdu na kus řeči za apoštolem 
Janem, za Augustinem, Tomášem Akvinským a Karlem Boromejským. A všech 
se zeptám, jak to doopravdy bylo. A jaké je to teď. Těším se. Moc se těším. A vy?
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 1. listopadu Slavnost Všech svatých 
Pondělí 2. listopadu  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Středa 4. listopadu památka sv. Karla Boromejského, biskupa

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 
PO CELÝ MĚSÍC LISTOPAD 
Vatikán. 
Jak stanovil dekret z 23. října Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky pro duše 
v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad. 
Vatikánský tribunál tak vyšel vstříc požadavkům biskupů, diktovaným probíhající pande-
mií, která na mnoha místech zakazuje shromažďování většího počtu osob.
Zvláštní výjimku předpokládá dekret pro staré a nemocné lidi i všechny, kteří ze závaž-
ných důvodů nemohou vycházet z domu, tedy 
včetně státem nařízené karantény. Tito věřící 
mohou získat plnomocné odpustky pro duše 
zemřelých také doma, pokud se pomodlí před 
Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje 
se růženec, litanie, meditace nad příslušnými li-
turgickými texty, anebo vykonání některého ze 
skutků milosrdenství. Obvyklé podmínky (svá-
tost smíření a  eucharistie, modlitba na úmysl 
Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.

ZMĚNY A MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI
 Mše svaté s účastí veřejnosti jsou do odvolání zrušeny

 Nahlášené intence kněží odslouží soukromě

 K nedělní mši svaté v 8.30 hod. se můžeme připojit na internetových stránkách far-
nosti.

 Od středy 28. října můžete každý večer v 19.45 hod. sledovat přes internet na YouTube 
krátké zamyšlení a povzbuzení od kněží naší farnosti.

 Farní kostel bude i nadále otevřen po mříž každý den od rána do večera k soukromým 
modlitbám. Můžete si vzít i časopisy a noviny včetně Farních informací. 

 Ve vážných situacích, při kterých je přijetí svátostí potřebné, se obraťte na kněze far-
nosti (otec Radek Maláč 739 245 986).

 Omezení v době epidemie ovlivní i slavnost Všech svatých a Vzpomínku na věrné 
zemřelé. Společné dušičkové pobožnosti se konat nebudou. Ná-
vštěvy hřbitovů však zakázány nejsou, stejně jako návštěvy parků 
a přírody. Je však třeba i tady dodržet maximální počet lidí na spo-
lečné vycházce: dva – kromě rodiny.

 Pohřby a svatby mají dovolený počet účastníků DESET
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Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení 

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, 
bratři a sestry v Kristu,
v  posledních dnech se šíří názor, že omeze-
ní daná vládními nařízeními se nevztahují na 
bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je vý-
kon ústavou zaručeného práva podle listiny zá-
kladních práv a svobod, která je součástí Ústa-
vy České republiky.

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou 
různé. Rozhodující by bylo vyjádření Ústav-
ního soudu. Na plenárním zasedání ČBK ko-
naném ve dnech 19.–21. října 2020 na Svatém 
Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není bo-
hužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normál-
ních okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou 
hlasu pastýřů, kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládní-
ho opatření jsme jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíře-
ní nemoci COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů 
mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nut-
né toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci přede-
vším solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy 
příslušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v  dokumentu Sacrosanctum concilium 
o  různých podobách Kristovy přítomnosti v  církvi. Vrcholem je bezesporu sla-
vení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlit-
bě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnos-
ti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. Buďme ohleduplní 
a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu stejně jako na dobré skut-
ky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je mocným duchovním prostřed-
kem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených mož-
ností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl 
každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je modlitba 
liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda

Olomouc, 27. října 2020
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PRAVIDELNÉ PODZIMNÍ SBÍRKY 
Sbírka na misie. Letošní sbírka na misie se nekonala a oznámili jsme, že nový termín sbír-
ky bude oznámen dodatečně podle rozhodnutí ČBK. Vzhledem k vývoji pandemické si-
tuace se ČBK rozhodla nestanovit žádný termín, ale poprosit duchovní správce, aby našli 
cestu, jak lidem umožnit přispět na misie, protože tato sbírka bývá největší a ukazuje, že 
věřící přispívají na misie rádi. 

Sbírka na Charitu. Letos by se sbírka na Charitu měla uskutečnit v neděli 8. listopadu.

Pokud chcete a můžete přispět finančně na některou z výše uvedených sbírek nebo na 
potřeby farnosti, můžete tak učinit formou internetového bankovnictví. Číslo učtu 
farnosti Zábřeh je 1902287359/0800.
Nezapomeňte uvést v poznámce, na jaký účel chcete částku věnovat. 

NOVÝ KATOLICKÝ TÝDENÍK KE STAŽENÍ ZDARMA VŽDY OD SOBOTY 
Po dobu mimořádných vládních opatření, která mají opět omezit šíření nákazy koronavi-
rem, bude opět možné stáhnout si aktuální číslo Katolického týdeníku zdarma prostřed-
nictvím internetu na webových stránkách. 
Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolic-
kého týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě můžete rozesílat libovolně 
svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti. Moc na Vás v těchto 
těžkých chvílích myslíme a přejeme Vám hodně zdraví. Ať je Vám Pán nablízku! 

Za společnost Katolický týdeník, s.r.o. P. Stanislav Přibyl, CSsR, jednatel

HLEDÁME DÁRCE ANTI-COVIDOVÉ REKONVALESCENTNÍ PLAZMY
PRO MOŽNOU LÉČBU PACIENTŮ S COVID-19

V  návaznosti na zhoršující se epide-
miologickou situaci spojenou s  one-
mocnění COVID–19 se na vás ob-
racíme s  prosbou o  spolupráci při 
získávání dárců anti-covidové rekon-
valescentní plazmy od těch, kteří one-
mocnění prodělali. 
Plazma těchto pacientů obsahuje pro-
tilátky proti onemocnění COVID–19 
a  může tak zásadním způsobem po-
moci při léčbě dalších pacientů s tímto onemocněním, u nichž je průběh těžší. 
PODMÍNKY PRO DÁRCE PLAZMY: věk 18 – 60 let; zdravotní stav bez dalších onemoc-
nění; váha nad 50 kg; prodělané onemocnění COVID–19 (po izolaci bez příznaků); dárce 
v minulosti nepřijal krev či plazmu od jiného dárce formou transfuze; ženy nebyly těhotné 
a také v minulosti nedostaly transfuzi.
Zájemci o darování se mohou informovat v nemocnici Šumperk na tel. 800 500 005 
nebo na e-mailové adrese hto@nemocnicesumperk.cz, kde získají další potřebné in-
formace.  Redakce
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lošticko            lošticko            lošticko

V čase omezení počtu účastníků bohoslužeb dali otcové biskupové dispenz od nedělní 
účasti na mši svaté, kterou je možné nahradit on-line přenosem či už přes TV, rozhlas 
nebo internet.

Naši biskupové nás vybízejí k modlitbě posvátného růžence za 
ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednotit na tento úmysl 
se můžeme každý večer ve 20.00 hod. 

Také nás naši biskupové vybízejí k soukromé adoraci před Nejsvě-
tější svátostí. Na soukromou modlitbu bude v Lošticích otevřený 
kostel každý den od 15.00 do 16.00 hod., ve stejném čase ve stře-
du, v pátek a v neděli můžete  přijmout svátost smíření. 

štítecko            štítecko            štítecko

Od 22. 10. 2020, tj. od čtvrtka, jsou bohoslužby podle nejnovějších opatření neveřejné. 
Ve farnosti Štíty budu mít mše svaté pouze pro jednou osobu, která si zapsala úmysl mše 
svaté. 

Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžete v této době nahradit sledová-
ním živých přenosů mší svatých v TV Noe každý den v 18.00 hod., ČT2 
a na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. 
Samozřejmě doporučuji modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjí-
mání nad Písmem svatým. 
Také vás, spolu s našimi biskupy vybízím, každý den ve 20 hod., ke spo-
lečné modlitbě sv. růžence.

V  neděli od 14.00 do 15.00 hodin bude kostel ve Štítech otevřený 
k modlitbě a svaté zpovědi a ti, kteří vyslechli dopolední bohoslužbu, 
mohou v 15.00 hod. přijmout Eucharistii. P. Jacek Brończyk

farnosti  spravované  z  tatenice

Modlitby za zesnulé na hřbitovech, které povedu a v jejichž závěru bude i možnost při-
jetí Eucharistie budou: 
v Tatenici v sobotu 31. října v 18.00 hod. před hřbitovní kap-
lí. Svaté přijímání bude možno přijmout v kostele i v neděli 
v 17.00 hod. 
v Kosově v neděli 1. listopadu ve 14.00 hod. 
v Hoštejně v neděli 1. listopadu ve 14.45 hod.
v Lubníku v  neděli 1. listopadu v 16.00 hod.

dubicko                dubicko                dubicko

Možnost přijetí Eucharistie - svatého přijímání je každou neděli ve farním kostele v Du-
bicku od 11.00 hod. (nutné dodržení epidemiologických nařízení).
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farnost  zvole                 farnost  zvole

Kostel ve Zvoli bývá otevřený po mříž  k soukromé modlitbě celodenně. 
V době mezi 16.30 do 17.30 hod. bude kostel otevřen denně pro individuální přijetí svá-
tostí. 

V neděli bude možno přijmout Eucharistii od 9.00 do 11.30 hod. po mši svaté, kterou 
prožijete zprostředkovanou medii (Radio Proglas, TV Noe, TV Lux, internetové vysí-
lání z farností).

V pátek bývá možnost soukromé adorace od 16 do 19 hodin a také možnost přistoupit 
individuálně ke svatému přijímání (při dodržení epidemiologických pravidel VSTUPUJ-
TE JEDNOTLIVĚ – DODRŽUJTE ROZESTUPY).

Farní informace si můžete kdykoliv vyzvednout v kostele pod věží před mříží. Myslete 
také na své sousedy, kteří se do kostela nedostanou.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Vzhledem k tomu, že mám zjištěny a potvrzeny protilátky 
na COVID 19 (asi jsem ho skrytě prodělal), tak můžu jako kněz posloužit bez rizika těm, 
kteří aktuálně touto nemocí procházejí. Kdo si přeje ať už svátost smíření, přijetí Eucha-
ristie – tedy svatého přijímání, či svátosti pomazání nemocných, může mi kdykoliv zavolat 
on, či jeho příbuzní na tel. 731 626 500. P. František Eliáš

POMOZTE NÁM S REKONSTRUKCÍ KOMUNITNÍHO CENTRA. 
Zdravíme všechny příznivce našeho farního domu – zvolského komunit-
ního centra. Dokončení se blíží, leč letošní rok je všestranně náročný. Zbý-
vá nám ještě uhradit část dluhu, a proto se na vás ještě s důvěrou obracíme.
Můžete si „adoptovat“ dvě střešní okna, cena jednoho je 15.000 Kč nebo 
si můžete „adoptovat“ část podlahy, 1 m2 vychází na 2.725 Kč. Podlaha má 
celkem 160 m2. 
I tak nám ještě zůstane výrazný dluh, který budeme muset řešit v dalších měsících. Po-
kud bude dárce chtít, jeho jméno uvedeme na pamětní tabulce dárců. Můžete také při-
spět jakoukoliv větší či menší částkou na účet Zvolské čtyřky 369 583 3319 / 0800.
Všem dárcům děkujeme. Více na www.zvolska4.cz/jak-mohu-pomoci. 

Tomáš ČVANČARA, předseda spolku, tomas.cvancara@email.cz

Spolek Zvolská čtyřka hledá šikovného dobrovolníka, který by vkládal aktuality, po-
zvánky a plakátky na webové stránky Zvolské čtyřky a komunitního centra. Prosíme 
ochotného zájemce, aby se hlásil u paní Ivany Hamplové na tel. 721 537 932. Děkujeme.

farnost  maletín              farnost  maletín

FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO 
Pila v Postřelmůvku nadále zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletíně. Pokud máte 
zájem o levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo na pergolu nebo celou vazbu, 
můžete si je objednat. Dřevo bude zpracováno dle vašich požadavků a našich možností. 
K dispozici je i palivo. P. František Eliáš, 731 626 500

Bohoslužby v Maletíně jsou vzhledem k epidemiologické situaci v republice zrušeny.
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charitativní služba církve v děkanátu
CHARITA NUTNĚ POTŘEBUJE DALŠÍ RUCE NA VÝPOMOC. V  sou-
vislosti s pokračujícím šířením onemocnění Covid-19 v regionu se zábřežská 
Charita i dceřiná společnost REPARTO dostává do problémů s nedostatkem 
personálu. Na vině jsou preventivní izolace a lékaři nařízená karanténa při rizi-
kových kontaktech v domácnosti, na pracovišti. Abychom dokázali své pracov-
níky krátkodobě zastoupit a udržet poskytované činnosti, touto cestou hledáme výpomoc 
brigádníky na DPP při zvládání například následujících činností: zajištění nákupů a do-
vážku stravy seniorům; výdej balíčků a zásilek z výdejního místa Zásilkovna.cz; obslu-
hu na pracovištích veřejných WC – Valová a stanice ČD; očistu jídlonosičů a zdravot-
ních pomůcek; přípravu a výdej potravinových balíčků pro lidi v nouzi; úklidové práce; 
kompletace – skládání figurek ze sušeného ovoce; do týmu přijmeme na zkrácený úva-
zek také pečovatelku a zdravotní, všeobecnou sestru. Vhodné pro studenty VŠ, mamin-
ky na rodičovské dovolené i čerstvé seniory. Respektujeme časový rozsah, který nám kvůli 
svým ostatním závazkům můžete nabídnout. Ochotní zájemci najdou více informací na 
webu https://covid.charitazabreh.cz, případně na telefonu 732 730 527.

ZAJIŠŤUJEME POMOC SENIORŮM I LIDEM V KARANTÉNĚ 
Z důvodu platnosti mimořádných opatření a zvyšujícího se počtu nakažených v našem re-
gionu, zábřežská Charita obnovuje činnost svých jarních služeb pro seniory a osoby v do-
mácí karanténě s onemocněním Covid-19. Na zavolání je možné si námi nechat až ke 
dveřím bytu dovézt nákup, teplý oběd, léky, ochranné roušky, …  Službu zajišťuje per-
sonál SeniorTaxi doplněný o dobrovolníky.

Více informací na webu https://covid.charitazabreh.cz, případně na tel. 732 730 527.

VÁNOČNÍ BALÍČKY NA UKRAJINU 
Rádi děláte dobré skutky? Chcete pomoci a nevíte jak? Jednu z mož-
ných variant opět po roce nabízí naše zábřežská Charita. Ve spolu-
práci s Arcidiecézní charitou Olomouc pořádá jednorázovou akci 
– obdarování vánočním dárkem – pro děti z ukrajinských dětských 
domovů a sociálně slabých rodin. Smyslem akce je alespoň na chvíli pomoci dětem zapo-
menout na jejich těžký osud – život většinou bez rodiny a zpříjemnit jim vánoční období. 
Byť pro letošní rok platí zpřísněná pravidla této akce, i tak stojí za to tento projekt podpořit.
Balíček má podobu klasického vánočního dárku v hodnotě kolem 1.000 Kč – kromě určené-
ho obsahu je popsán jmenovkou, seznamem věcí, které v maximální váze do 4 kg obsahuje, 
je vánočně zabalen a pak společně s ostatními přepraven a distribuován do dětských domo-
vů a chudších rodin na Ukrajině. Budete-li se chtít zapojit do této aktivity, děti je možné vy-
brat si na emailové adrese https://darek.charitaproukrajinu.cz/, následně stačí kontaktovat 
pracovníka Charity Zábřeh – p. Martina Damborského, email: personalni@charitazabreh.cz,  
telefon: 736 509 477, který vám ochotně sdělí další potřebné informace.
V loňském roce bylo tímto způsobem podpořeno a svůj vánoční dárek dostalo ze Zábřežska 
a Mohelnicka celkem 42 dětí. Děkujeme za vaši vnímavost, pochopení i projevenou solidaritu.


