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25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl
a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom
zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.
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 54 Pán mě udržuje naživu
1: Mdr 2,12a.17-20 2: Jak 3,16-4,3 Ev. Mk 9,30-37
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby 
o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude 
vydán lidem do rukou a  zabijí ho, ale za tři dni po své smrti 
vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. 
Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se 
jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, pro-
tože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich 
je největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct 
a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední 
a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před 
ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových 
dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepři-
jímá mne, ale toho, který mě poslal.“
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K evangeliu dnešní neděle 
Když Ježíš říkal svým učedníkům, že bude trpět, zemře a třetího dne 
vstane z mrtvých, neříkal to proto, aby je strašil. Když my uvažujeme 
o své smrti, nemělo by to být pro nás zdrojem hrůzy, beznaděje nebo 
podnětem k  hledání falešných nadějí. Jsme pozváni k  následování: 
to zahrnuje i utrpení i smrt, ale to znamená také vzkříšení, jestliže se 

Krista nepustíme, jestliže vytrváme v životě jako ti, kdo byli Bohem přijati za vlastní. 
Kdybychom tedy chtěli krátce přetlumočit jeho slovo učedníkům, že „Syn člověka bude 
vydán do rukou lidí a že bude ukřižován“, můžeme říci, že svým učedníkům sdělil: nebojte 
se. I když to vše dopadne po lidsku tak katastrofálně, Boží věc se nezkazí, vaše záchrana se 
uskuteční. Žádné utrpení, které člověk podstoupí a žádné zlo, které nás může na životní 
cestě potkat, není silnější, než Boží láska, ta je tak silná, že překoná i smrt, že znamená 
vzkříšení. www.pastorace.cz

Česká křesťanská akademie připravila přednášku profesora Ctirada Václava Pospí-
šila „Katolická církev a svobodní zednáři“.
Milí přátelé, po odmlce se chceme pokusit pokračovat a  nabídnout 
Vám opět přednášky.
První bude ve středu 22. září v 18.00 hod. v Katolickém domě
Dozvíte se:
1) Co je a co není regulérní zednářství.
2) Osmnácté a devatenácté století: doba narůstajícího střetu.
3) Dvacáté století: od konfliktu k dialogu.
4) Problematika příslušnosti katolíků k zednářské lóži.
5) Možnost dialogu místní církve v Čechách a na Moravě na jedné straně s českými regu-

lérními svobodnými zednáři na straně druhé.
Profesor Ctirad Václav Pospíšil přednáší systematickou teologii na KTF UK v Praze, na 
TF JU v Českých Budějovicích a na Husitské teologické fakultě UK v Praze. Specializuje se 
na christologii, trinitární teologii, mariologii, teologii stvoření. Kromě toho se věnuje ože-
havým bodům dějin z hlediska českého katolicismu, tedy Janu Husovi, T. G. Masarykovi 
a v poslední době rovněž problematice zednářství ve vztahu ke katolické církvi.

Na setkání se těší za ČKA Jana A. Nováková

Ohlášky
V sobotu 18. září v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli 

přijmou svátost manželství 
Jiří Gryc ze Zábřeha a Andrea Deáková z Nového Malína 

V sobotu 25. září v Brně - Bystrci v kostele svatých Janů 
přijmou svátost manželství 

Eliška Hegerová z Brna a Martin Krňávek ze Zábřeha 
Ať je provází Boží požehnání 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  20. září  památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů
úterý  21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
Svatý Matouš Evangelista („dar Boží“) byl apoštol a autor Evangelia podle Matouše. Jeho 
otec se údajně jmenoval Alfeus, což by mohlo znamenat, že byl bratrem apoštola Jakuba, 
jehož otec se jmenoval stejně. 
V bibli je zmiňován jako celník či výběrčí daní v Kafarnaum, v Lukášově a Markově evange-
liu je nazýván Levi (Lukáš, 5:27, Marek, 2:14). Je možné, že se zprvu skutečně jmenoval Levi 
a jméno Matouš přijal až v pozdějším věku. 
čtvrtek  23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
Narodil se v Pietrelcině v  Itálii a byl pokřtěn v kostele sv. Anny v Pie-
trelcině. V raném věku, v 16 letech vstoupil 6. ledna 1903 do noviciátu 
kapucínského mužského kláštera v Morcone. V roce 1910 byl vysvěcen 
na kněze v katedrále v Beneventu. V roce 1918 se u něj objevila stigmata 
(poté, co se nabídl jako smírná oběť za zločiny během I. světové války), 
která nosil až do smrti a zpočátku byl kvůli nim považován za podvod-
níka. Až když lékaři vyvrátili, že by si rány způsobil sám, byl podezření 
zbaven. Padre Pio byl za svého života vyhledávaným zpovědníkem. 

POZVÁNKA DO HNÍZDA 
V úterý 21. září v 9.30 hod. jste zváni do Hnízda na přednášku Ing. Pavla 
Mečovského na téma „Výchova kluků aneb co je jiné při výchově synů. 
Mohou mámy dělat chyby?“

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 22. září. Mši 
svatou budeme společně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč

MŠE PRO MLÁDEŽ. Zveme vás na první mládežnickou mši v  novém 
školním roce, kterou budeme slavit 1. října v 17.30 hod. v zábřežském kos-
tele sv. Bartoloměje. Po mši zveme mládež na farní zahradu, kde bude na-
chystaný táborák i něco na opečení. Těší se zábřežští animátoři

NEDĚLNÍ LITURGICKÁ ČTENÍ
Ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje a na internetových stránkách najdete rozpis lektorů, 
kteří v září a říjnu budou číst nedělní liturgická čtení.

Arcidiecézní centrum pro rodinný život Olomouc ve spolupráci s Ligou 
pár páru zvou na KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY. 
První setkání v sále kurie AO je 5. října od 17.30 do 20.30 hod.
Další termíny 19. 10.; 9. 11. a 23. 11. 2021. Kurzovné dobrovolné, malé 
občerstvení zajištěno. Další informace a přihlášky www.rodinnyzivot.cz, 

Mgr. Markéta Matlochová, tel. 587 405 250, email matlochova.marketa@ado.cz

NÁBOŽENSTVÍ NA GYMNÁZIU. Poprvé se sejdeme až v  pátek 22. října. Přihlášky 
a dotazy na email: kskocovsky@email.cz P. Karel Skočovský 
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PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY V OLOMOUCI 
Pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského; 
PhDr. Lubomíra Zaorálka, ministra kultury ČR;
Ing. Josefa Suchánka, hejtmana Olomouckého kraje 
a Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, primátora Olomouce

začátek koncertu vždy v 19.00 hod. 
neděle 19. září  dóm sv. Václava
čtvrtek 23. září  chrám sv. Mořice
pátek 1. října  Arcidiecézní muzeum
sobota 2. října  bazilika na Svatém Kopečku
čtvrtek 7. října  kaple sv. Anny
neděle 10. října  Arcibiskupský palác
středa 13. října  kostel Zvěstování Páně (u kapucínů)
sobota 16. října  chrám sv. Cyrila a Metoděje 
sobota 23. října  chrám Panny Marie Sněžné

Více na www.podzimni-festival.cz

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 12. září: Červená Voda 2.350; domov důchodců 239; Písařov 1.200; 
Jakubovice 545 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Farnosti  spravované  z  klášterce
SBÍRKY z neděle 12. září: Klášterec 1.600; Svébohov 1.900; Jedlí 1.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

DRAKIÁDA
Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny příznivce 
sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na 
„Podzimní drakiádu“, která se koná tuto neděli 19. září 2021 od 
14.00 hod. ve Svébohově „Na padělku“.

Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé

ROZLOUČENÍ S PANÍ MARIÍ HÝBLOVOU
V úterý 14. září jsme se na pozemské cestě rozloučili s dlouholetou kostelnicí a správkyní 
kaple sv. Václava ve Václavově paní Marií Hýblovou. 
Děkujeme za příklad vzorné péče o kapli, kterou přijala za vlastní a jako o vlastní se o ni 
starala. Pán Bůh zaplať vrchovatou mírou svých milostí za vše, co pro farnost ve svém 
životě vykonala. P. Władysław Mach SDS a farníci

postřelmovsko            postřelmovsko
PATROCINIUM V POSTŘELMOVĚ. V neděli 19. září slaví farnost Postřelmov svého 
patrona sv. Matouše. Mše svatá bude v 8.00 a 11.00 hodin. Odpoledne v 15.00 hodin bude 
svátostné požehnání. 
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lošticko              lošticko              lošticko
SBÍRKY z neděle 12. září: Loštice 3.797 Kč; Moravičany 4.055 Kč; Bílá Lhota 1.200 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

MORAVIČANY
Moravičanské okrašlovaci spolek zve na PEKAŘSKÉ SLAVNOSTI  
A ŘEMESLNÉ TRHY. Akce se koná v sobotu 25. září od 10.00 v areálu 
farního dvora v Moravičanech. Od 14.00 hod. za doprovodu cimbálové 
muziky Frgál: ukázky pečení v hliněných pecích, ochutnávky domácích 
a regionálních produktů, řemeslné stánky, bohaté občerstvení, doprovod-

ný program a mnoho dalšího. Vstup dobrovolný. Více na plakátech.

LOŠTICE
V neděli 26. září v 15.30 hod. zveme děti ze všech farností do Prokopky v Lošticích na 
setkání se sr. Janou Pavlou.

SLAVNOST SV. VÁCLAVA. 28. září 2021 ve 14.30 hod. budeme slavit výroční mši svatou 
u kaple sv. Václava v Obectově za živé a zemřelé obyvatele Obectova.

Stolní kalendáře na rok 2022 – KRÁSA GOTICKÝCH CHRÁMŮ si můžete zakoupit v sa-
kristii za 77 Kč.

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 12. září: Lubník 1.340; Tatenice 880; Hoštejn 1.380; Kosov 1.130 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici v neděli 26. září v 18.00 hod.

NA POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM do Krasíkova jste zváni v neděli 3. října. Poutní 
mše svatá ve 14.00 hod. 

štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z neděle 12. září: Štíty 1.960; Cotkytle 451; Horní Studénky 1.300 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V  KRÁLÍKÁCH bude v úterý 28. 9. 2021. Mši sva-
tou budeme slavit v 16.00 hod. Odjezd bude předběžně v 15.00 hod z parkoviště před 
farou ve Štítech vlastními auty. Pokud máte volná místa 
v autě, pomozte těm, kdo auta nevlastní a nabíd-
něte dopravu poutníkům, kteří chtějí osla-
vit svátek sv. Václava a  poděkovat 
Panně Marii za Boží ochranu. 
Pěší poutníci vyjdou z Horních 
Studének v 8.00 hod. od koste-
la. P. Jacek Brończyk



6

Farnost  zvole              Farnost  zvole
SBÍRKA z neděle 12. září byla ve výši 5.570 + dar na opravu komunitního centra 5.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš

TUTO NEDĚLI 19. ZÁŘÍ JE VE FARNÍM KOSTELE SBÍRKA NA KOMUNITNÍ 
CENTRUM

KOMUNITNÍ CENTRUM
Máme měsíc září a v komunitním centru ve Zvoli to po prázdninách opět ožívá. Tuto ne-
děli 19. září se můžete těšit v 16 hodin na pohádku Princezna zakletá v čase.
V úterý 21. září v 17.00 hodin, pak na přednášku ředitele Arcidiecézní charity Olomouc 
Václava Keprta na téma: Humanitární pomoc, lokální odpovědnost. Zvláště bychom 
Vás všechny rádi pozvali na SLAVNOST DOŽÍNEK, která se uskuteční v sobotu 25. září.
PROGRAM: v  10.00 hod. děkovná mše 
svatá– celebruje P. František Eliáš, k  litur-
gii je pozván také host – Tomáš Velzel; ve 
12.00  hod. začíná oběd na zahradě za ko-
munitním centrem: guláš a později čuník na 
rožni, dobré pivečko i nealko.
Naše pozvání přijal také ředitel společnosti 
Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž Ka-
rel Smetana a  od 14.00 hod. otevře stánek 
s burčákem a vzorky mešních vín.
V 15.00 hod. začne koncert kapely VLNY.
V  průběhu celého dne bude otevřena nejen 
kovárna pro děti či skákací hrad. Vyzkoušet si můžete také tvoření ze slámy. Součástí bude 
i soutěž pro pekaře amatéry o nejlepší domácí kváskový chléb o cenu od Pekařství a cuk-
rářství Vašíček (hlásit se můžete i předem na email: jozyk.barton@seznam.cz nebo tel.: 725 
796 359). 
Za nepříznivého počasí se akce bude konat uvnitř komunitního centra. Těšíme se na Vás!
A  jak to vypadá s  ekonomickou situací centra? Podařilo se nám splatit dluh Arcibis-
kupství olomouckému a snížit tak celkový deficit na 1 milion korun. Děkujeme za Vaši 
pomoc a těšíme se na setkání při dalších akcích v našem komunitním centru, které je tu 
pro VÁS! Jménem spolku Zvolská čtyřka Mgr. Veronika Papoušková

IZRAELSKÉ TANCE
Máte rádi pohyb a zároveň se rádi modlíte? Společně se spolkem Zvolská čtyřka Vám 
nabízím účast na kurzu izraelských tanců, v nichž se oboje pojí dohromady. Základní 

izraelské tance, které se budeme učit, nejsou obtížné a  jsou tu-
díž přístupné všem generacím, ženám i mužům, zároveň je každý 
tanec originální a  vyjadřuje modlitbu k  Bohu Otci. Chcete-li se 
ponořit do víru převážně kolových tanců, ráda vás uvidím každou 
středu od 17 do 18 hod. v komunitním centru Zvole. 
Zájemci, hlaste se prosím na barbora.pajerova@seznam.cz či 
tel. 730 815 319 Barbora Pajerová
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DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA MISIONÁŘKY MARKÉTY 
13. srpna roku 2019 jsme se loučili s misionářkou Markétou Peichlovou, která odjížděla 
směrem Keňa. Působila v Nairobi, hlavním městě Keni, kde sloužila dětem z chudinských 
čtvrtí. Vzhledem ke kovidové pandemii, která se nevyhnula ani Keni, se 25. března 2020 
vracela zpátky do republiky s nadějí, že se vrátí a v misionářské práci bude pokračovat, což 
se jí letos také povedlo a v dobrovolnické službě misionářky pokračuje. 

Milí farníci,
srdečně vás zdravím a chtěla bych vám moc poděkovat za všechny vaše modlitby za mě. 
Jsem už druhý měsíc v Namibii, kam jsem odjela pokračovat v dobrovolné službě. (Do 
Keni jsem se nemohla vrátit, protože mé středisko přijalo další řeholní bratry a kapacita 
střediska byla plná). 
Mým novým domovem je salesianské středisko v malém městě Rundu, které leží v polo-
poušti na hranici s Angolou. Máme tu krásnou řeku Kavango, která je prý plná krokodýlů 
a hrochů. Místním jazykem je rukwangali, ve škole se naštěstí učí v angličtině. 
Ve středisku máme centrum pro mládež, farní kostel, mateřskou školu a základní školu 
pro 1.–3. ročník. Mým úkolem je zlepšit úroveň školy, čemu se vždycky zasměji, ale sna-
žím se dát tu ze sebe to nejlepší. Dva dny v týdnu vyrábím učební materiál. Většinou jde 
o tematické plakáty s obrázky (učebnice tu nemají), flashcards (karty s obrázky), didak-
tické hry. Tři dny v týdnu učím na střídačku v různých třídách, aby učitelky viděly, jak se 
s materiály pracuje. Učím ve středisku i na vesnici, nejdřív se mě děti bály, protože jsem asi 
první běloška, kterou kdy potkaly, ale už si na mě zvykly. Učím náboženství, matematiku, 
angličtinu, přírodovědu a moc mě to baví. Odpoledne máme oratoř, já mám na starosti 
vnitřní hry (fotbálek, kulečník, stolní hry). Jsem za to moc ráda, protože začíná být velké 
horko, tak bych to asi jako běloška venku na hřišti dlouho nezvládla. 
O víkendu máme program pro mládež. Většinou pomáhám se vzdělávacím seminářem, 
schází se tu scholy a společenství, v neděli máme mši pro mládež a společenství pro mlá-
dež „Teenager on move“. Mým úkolem je věnovat se především mladým dívkám a mluvit 
s nimi o vztazích a čistotě, protože je tu velké procento těhotných mladých dívek (už od je-
denácti let). Dívky by se rády naučily péct a hrát na kytaru, tak tu pro ně budu mít jednou 
týdně klub. Máme tu moc dobrou komunitu. Jsou tu tři kněží, jeden jáhen, jeden řeholní 
bratr, aspirant a já. Máme mezi sebou pěkné vztahy, jsou mi oporou a přáteli. Atmosféra je 
povzbuzující a motivující, mám ráda jejich povídání o životních zkušenostech na misiích 
a sdílené velké vize do budoucna.
Ještě jednou vám děkuji za modlitby a finanční podporu, bez kterých bych sem nemohla 
odjet. Cítím tu velký pokoj a požehnání. Bůh koná velké věci.

Vaše farnice, Markéta Peichlová
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SBÍRKY z neděle 12. září: Zábřeh 17.996 Kč
Dary: na potřeby farnosti 4.000 Kč. Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu
PEČUJÍCÍ O OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚ-
NÍM zveme v úterý 21. 9. 2021 od 16.00 hod. na besedu s psychologem 
Mgr. Jaroslavem Člupným, zaměřenou na téma „Jak se nám podařilo 
zvládnout náročné období pandemie“. 
Beseda se uskuteční v rámci projektu „Nazpět do života“ (Zábřeh, Žižko-
va 5 - prostory sociální rehabilitace Soreha). 

BABÍ LÉTO S CHARITOU. Letos bude!
Moc rádi se s vámi uvidíme v pátek 24. září 2021 od 15.00 
hodin, netradičně však v amfiteátru před zámkem na Masa-
rykově náměstí v Zábřeze. 
Své největší hity i písničky z nové tvorby přijede zazpívat zpě-
vák, kytarista a skladatel Petr Bende. 
Milými hosty budou opět malí divadelníci ze ZŠ Rovensko 
„Ráčci Roveňáčci“ se svým tradičně originálním vystoupe-
ním pod vedením paní učitelky Pavly Schönové. 
Třetím účinkujícím bude folk rockové uskupení „Folklorica“. Původně avizované duo 
mladých Holanďanů „Svatá voda“ bohužel nebude moci přijet, ale věříme, že se s nimi 
někdy v budoucnu určitě setkáme.
Občerstvení pro vás opět připraví naše KAVÁRNA NADĚJNÁ – s výbornou kávou i tra-
dičním štrůdlem. Pro děti chystáme skákací hrad, kolo štěstí a tvořivý program – a PO-
ZOR ten bude letos i pro dospělé.
Výtěžek benefiční akce věnujeme na podporu týmu Domácí hospicové péče – na pořízení 
osobního automobilu. 
Již nyní děkujeme mnoha jednotlivcům a firmám, kteří nám svým finančním darem již 
přispěli. 
Vstup na akci je zdarma. Je však nutné dodržovat hygienická opatření dle aktuálně plat-
ných nařízení. Těšíme se na setkání!

KATOLICKÝ TÝDENÍK 38
František, poutník v srdci Evropy
„S Marií a Josefem na cestě za Ježíšem“ provází Slováky papež František na své 34. apo-
štolské cestě. 
Nikdo se nemůže izolovat 
Přinášíme plné znění projevu papeže Františka k politickým a společenským představi-
telům a diplomatickému sboru v zahradě Prezidentského paláce v Bratislavě při návštěvě 
Slovenska 13. září. 
Téma: Jubileum sv. Ludmily


