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29. 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

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; 
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 
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 33 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, 
jak doufáme v tebe

1:Iz 53,10-11 2:Žid 4,14-16 Ev. Mk 10,35-45
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mi-
stře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl 
jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě 
zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim 
řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se 
ponořit v  křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: 
„Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete a v křest, 
ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pra-
vici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připrave-
no.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. 
Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panov-
níky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. 
Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi 
veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, 
ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal 
sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“
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K evangeliu dnešní neděle   
Je smutné sledovat, jak sami učedníci mnohdy Ježíšovi nerozumí. 
Pán nepřinesl novou formu politického uspořádání či rozdělení si 
světa. On přinesl spásu. Dokážeme tyto skutečnosti od sebe od-
dělit? Zdá se, že člověk přemýšlí jen v kontextu vlastního světa, 
sebezajištění, ohodnocení, moci… 
Jak jen vysvětlit, že spása nesouvisí s otázkou peněz či politického vlivu? Jak jen přesvědčit 
člověka, že v jeho životě jde o cosi věčného, co nekončí např. ztrátou funkce? Vzájemné 
pochopení znamená hledat, co nám druhý sděluje, snažit se vcítit do jeho myšlení, stra-
chů, radostí, vizí, jak to činí Kristus. 
Teprve pak je možné uplatnit kritiku, protože jsme porozuměli a můžeme vidět chyby 
v logické či emocionální myšlenkové struktuře člověka, kterému nasloucháme. Ale to zna-
mená být připraven korigovat svět vlastních představ, snů a zvyků. www.vira.cz

MRKÁNÍ ANDĚLŮ
Od jisté doby – sám nevím proč – jsou pro mne motýli něco jako 
Boží poslové. Jedna vzpomínka: Motal jsem se po městě, zvadlý 
jak hadr, v  hlavě vymeteno a  v  duši až povrch nastláno. A  kde 
se vzal, tu se vzal, kolem proletěl bělásek. Hele, chlape, říkám si, 
smajlík v esemesce od Hospodina. Sleduju jeho třepotání, dokud 
mi nezmizí za plotem. Zhluboka se nadechnu, narovnám se a při-
dám do kroku. Hned je mi o kapku líp. Na skákání to není, ale už 
aspoň nejedu po ráfku.
Tuhle jsem u nás na farním dvorku na jednom květinovém zá-

honu napočítal osm baboček. Zastavil jsem se asi dva metry od něj v takřka mystickém 
vytržení a bál se vydechnout, abych tu křehkou krásu nevyplašil. Strašně jsem si přál, 
aby u toho byl i někdo jiný, komu bych ten zázrak mohl ukázat, ale stál jsem tam sám 
a  měl jsem strach se pohnout. Motýli poposedávali, otvírali a  zavírali křídla a  jejich 
paví oka na mě přátelsky mrkala. A pak se jeden z nich vznesl a proletěl těsně kolem, 
skoro jsem ucítil dotyk jeho křídel. Jsou všichni překrásní, usmíval jsem se kdesi uvnitř, 
každý jedinečný, neopakovatelný, jako drahokam utkaný z  odlesků podzimní palety  
světla. 
Na zlomek vteřiny jakoby padla opona dělící svět viditelný a neviditelný a já zaslechl šu-
mění tisíců křídel a ucítil jemný vánek na tváři. Vzduch kolem byl hustě zabydlený. Andě-
lé. Krásní! Jak jen oni musejí být krásní, když mi hejno baboček bere dech! Každý z nich 
originál, jediný svého druhu. Odlesk Boží nádhery a moudrosti v nespočetných podo-
bách, výraz jeho takřka dětské radosti z tvoření. 
Vratký moment mystiky vzal za své, když ke mně dolehl ječivý zvuk cirkulárky ze 
sousedství. Andělé. Musím se podívat do své knihovny, jestli Andělský učitel (Tomáš 
Akvinský, samozřejmě) nenapsal něco o andělech. Hele, chlape, napsal toho o nich fakt  
hodně. P. Karel Skočovský (psáno pro Katolický týdeník)

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 20. října. Mši 
svatou budeme společně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 18. října Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

Svatý Lukáš je evangelista, kterému je připisováno Evangelium podle Lukáše 
(třetí kniha Nového zákona) a Skutky apoštolů (pátá kniha Nového zákona). 
Kromě toho je mu přisuzováno autorství několika obrazů Panny Marie, i když 
všechny dochované portréty pocházejí z pozdějších dob, po jeho smrti. Narodil 
se na počátku letopočtu v syrské Antiochii v řecké nebo židovské helenizované 
rodině. Původním povoláním byl lékařem a podle tradice také malířem. Podle 

svých slov se s Ježíšem nikdy nesetkal. Až později jej oslovilo Kristovo učení a humanismus 
křesťanství. Z vědeckých poznatků vyplývá, že byl robustní postavy, vysoký 163 až 165 cm 
a měl krevní skupinu 0. Okolo roku 50 se připojil k apoštolu Pavlovi, kterého 17 let doprovázel. 
Pavel se o něm krátce zmiňuje ve 2. listu Timotejovi: „Jediný Lukáš je se mnou.“ (2.Tim 4, 11).  
Po smrti apoštola Pavla působil jako zvěstovatel víry zejména v  achajské Bojótii. Zemřel 
stářím ve věku 84 let a byl pohřben v Thébách. Hrob apoštola Lukáše je v Tureckém Efezu 
(je mimo vlastní archeologickou lokalitu antického města), při silnici směrem od Seldžuku 
na Slavičí hory.

Česká křesťanská akademie vás zve v  úterý 26. října 
v 18.00 hod. do Katolického domu v Zábřeze na před-
nášku doc. PhDr. Jitky Jonové, Th.D. „LITURGICKÁ 
ROUCHA V DĚJINNÉM VÝVOJI“.
Již v  křesťanském starověku se postupně ustanovoval 
oděv vyhrazený pro službu při liturgii. 
Většina liturgických rouch má svůj původ v  tehdejších 
římských oděvech (např. dalmatiku/tuniku jako světský 
oděv nosili římští mužové i ženy). Vyvíjel se jak tvar li-
turgických rouch, ale také materiály, z nichž byla zho-
tovována. Stanoveny byly nejen barvy (liturgické barvy) 
liturgických rouch, ale také komu (co do služby či stupně 
svěcení) jaký typ liturgického oděvu přináleží. U jednot-
livých ritů (ambroziánský, lyonský apod.) byla a někdy i zůstala zachována i specifika li-
turgického oděvu pro konkrétní ritus. 
Historická liturgická roucha mohou být také důležitými textilními památkami.
Doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská te-
ologická fakulta). Teoložka, historička a historička umění. Zaměřuje se na církevní dějiny 
19. a 20. století, papežskou diplomacii, dějiny liturgie, liturgické reálie a církevní památ-
kovou péči.

Dále připravujeme:
doc. Jaroslav Šebek –„Skryté zrání církve v šedém bezčasí?“ První polovina 80. let z pohle-
du křesťanů – 11. listopadu (přeloženo z června)
Michal Řoutil, PhD. –„Nevěřící, odejděte“. Současné pronásledování křesťanů na Blízkém 
východě – 24. listopadu (Červená středa)

Na setkání se těší za ČKAJana A. Nováková
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VÝROČNÍ SCHŮZE ORLA
Zveme všechny členy i příznivce na výroční schůzi Orla, jednoty Zá-
břeh, která se uskuteční v úterý 26. října v 15.30 hod. v Katolickém 

domě. V případě zajištění dovozu či odvozu se hlaste na tel. č. 732 514 729.
 Jana Kubíčková, starostka

FLORBALOVÝ TURNAJ
Zveme vás na tradiční Florbalový turnaj o pohár sv. Martina. Letos se usku-
teční v sobotu 6. listopadu na zábřežské ZŠ Boženy Němcové. Více informací 
a registrace týmů již brzy na webu mladez-zabreh.webnode.cz a FB Mládež 
Zábřeh. Za organizátory Dominika Suchá

V ZÁBŘEHU VYSTOUPÍ BĚLORUSKÁ KYTARISTKA
Další zajímavý koncert připravil pro zájemce o klasickou hudbu 
zábřežský cyklus Bravo. 
V neděli 24. října se v kostele sv. Barbory představí česko-bě-
loruské kytarové duo Vladislav Bláha a Tatsiana Drobysh. Ta je 
také osobitou hráčkou na lidový běloruský nástroj domru a na 
mandolínu. Na koncertu zazní kusy barokních mistrů Antonia 
Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, ale také skladby s  prvky 
latinskoamerické hudby. 

Pořadatelé ze Zábřežské kulturní připomínají, že pro vstup na koncert se začátkem v tra-
dičních 16 hodin lze uplatnit slevové karty Bravo zakoupené na sezonu 2019/2020.
Vstupné v předprodeji činí příznivých 120 Kč, držitelé karty Bravo mají slevu 30 korun, 
děti vstup zdarma.

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 10. října: Červená Voda 2.300 Kč; Písařov 1.100 Kč; Jakubovice 700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Lošticko              Lošticko              Lošticko
SBÍRKY z neděle 10. října: Loštice 3.453 Kč; Moravičany 2.207 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Náboženství ve středu 20. 10. pro 3. třídu nebude z  důvodu konání děkanátní schůze 
kněží v Zábřeze. 

ŘÍJEN JE MĚSÍC RŮŽENCE. Srdečně vás všechny povzbuzujeme k účasti 
na modlitbě růžence půl hod. před každou mší svatou. Udělejme radost naší 
Nebeské Matce a vyprosme si požehnání pro sebe i své rodiny.

V ceně za stolní kalendáře na rok 2022 KRÁSA GOTICKÝCH CHRÁMŮ nastala chyba 
v DPH, za kterou se ospravedlňujeme a zbývající kalendáře prodáváme za sníženou cenu 
60 Kč. 
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Farnosti  spravované  z  kLášterce
SBÍRKY z neděle 10. října: Klášterec 2.600; Svébohov 3.100; Jedlí 1.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

postřeLmovsko            postřeLmovsko

V neděli 24. října slaví chromečtí farníci hody. Mše svatá bude v Chromči v 8.00 a v Po-
střelmově v 11.00 hodin.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH se bude udělovat spo-
lečně v kostelích a kaplích 
V pondělí 18. října v Postřelmově v 18.00 hodin.
Ve středu 20. října v Leštině v 18.00 hodin.
Ve čtvrtek 21. října v Chromči v 18.30 hodin.
Ve středu 27. října v Lesnici v 18.00 hodin.
V sobotu 30. října v Sudkově v 16.00 hodin.
Ve středu 3. listopadu v Hrabišíně v 16.30 hodin.

štítecko              štítecko              štítecko

SBÍRKY z neděle 10. října: Štíty 2.639; Cotkytle 640; Horní Studénky 1.700 + 5.000 dar 
na opravy. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

HODY LETOS OSLAVÍME:
Heroltice – tuto sobotu při mši svaté s nedělní platností v 17.00 hod.
Cotkytle – tuto neděli 17. října při mši svaté v 11 hod.
Zborov – v sobotu 23. října při mši svaté s nedělní platností v 18.00 hod.
Štíty – v neděli 24. října při mši svaté v 9.00 hod.
Crhov – v sobotu 6. listopadu při mši svaté s nedělní platností v 18.00 hod.
Horní Studénky – v neděli 7. listopadu při mši svaté v 7.30 hod.
Strážná – v pondělí 8. listopadu v 18.00 hod.

FARNÍ RADY SE SEJDOU:
v  Horních Studénkách ve čtvrtek 21. října  v  16.45 hod. a  ve Štítech v  pátek 22. října 
v 18.45 hod.

Farnosti  spravované  z  tatenice

SBÍRKA z neděle 10. října: Lubník 1.370; Tatenice 2.710; Hoštejn 2.100; Kosov 690 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 

	SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde tuto neděli 17. října v 18.00 hod. na faře v Tatenici 

	MŠE NA KORUNĚ budou od soboty 16. října začínat v 17.00 hod. 
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Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe

SBÍRKA z neděle 10. října byla ve Zvoli 5.060 Kč + dar 20.000 na novou zpovědnici.
Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Tuto neděli 17. října je ve Zvoli sbírka na komunitní centrum

Ekonomická situace spolku Zvolská čtyřka se pomalu stabilizuje především díky da-
rům členů i nečlenů spolku, ať už jsou zasílány na účet Zvolské čtyřky nebo na účet 
farnosti Zvole. 
Vracet máme už pouze 800.000 Kč.

Jménem spolku Zvolská čtyřka Mgr. Veronika Papoušková. 

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA 
připravuje na čtvrtek 21. října pořad KRAJINA TVÉHO SRDCE.
Rozmanité podzimní povídání o krajině, která nás obklopuje, o krajině, která 
je rovněž v nás a uzdravuje, také o vývoji krajiny ve světle vědy a v srdci člově-
ka. Podvečerem vás provedou Ing. Martin Plhák a Klára Domluvilová.
Začátek v 17.00 hod.
Motto: …a protože už brzy zestárneme a budeme jako domy ptáků, našel jsem pro nás kraji-
nu, kde je napajedlo, růžový kopec propadání a také stráň, na které paměť ještě trvá. A dám 
ti ji, jako jsem daroval život vlastní smrti. Jan Skácel 

Ve čtvrtek 28. října v 17 hod. Vás zveme do sálu komunitního centra na KONCERT 
v podání Hany Suché zpěv, Kryštofa Kolčavy housle, Alžběty Kolčavové housle, Františka 
Kolčavy violoncello a Johany Kolčavové klavír.
Vstupné dobrovolné. Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková 

maLetín              maLetín              maLetín

Tuto neděli 17. října v 15.00 hod. zakončíme poděkováním při hodové 
mši svaté v Maletíně motoristickou sezonu. Čekám účast motocyklů, au-
tomobilů i veteránů všeho druhu.

 Na setkání se těší P. František Eliáš

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA. Farnost Maletín nabízí suché palivové dřevo připra-
vené k odběru ve Zvoli. P. František Eliáš 731 626 500

  
MOBILNÍ UNIVERZITA 
Cyrilometodějská křesťanská akademie (CMKA) se věnuje celoživotnímu vzdělávání lai-
ků v poznávání křesťanského učení a nauky církve. V rámci hledání nových přístupných 
a  populárních forem vzdělávání iniciuje jedinečný projekt vzdělávání prostřednictvím 
cestování: „Mobilní univerzitu“.
Více se dozvíte a přihlášky naleznete na internetových stránkách Cyrilometodějské křes-
ťanské akademie:
https://www.mska-akademie.cz/mobilni-univerzita-cyrilometodejske-krestanske-akademie
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DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE
PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 24. ŘÍJNA 2021
Milí přátelé misií,
příští neděli budeme slavit 95. Světový den mi-
sií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém 
světě se budeme modlit za to, aby se evangeli-
um šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro 
letošní rok „Je přece nemožné,abychom nemlu-
vili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním 
pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou 
nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní po-
volání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. 
Misijní neděle je svátkem celosvětového spo-
lečenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme 
dary duchovní i  materiální. Misijní neděle je 
nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se v je-
den den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích 
světa modlí za společné dílo evangelizace.
V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro dal-
ší vývoj, a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie covid-19 s sebou přinesla 
nejen spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž bezprecedentní bezpečnostní opatře-
ní zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní pocítili svou křehkost a zranitelnost ještě 
více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracovních 
příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.
Upřímně Vám děkuji za modlitby a  veškerou podporu papežských misií v  tak těžkém 
loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry 
v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více 
jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů 
a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem 
potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro 
nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.
Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Misie 
jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na pa-
měti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, 
v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme 
vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a  nadšením. Slovy papeže 
Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, 
utrpení, strach,izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají 
v osamocení, kdo jsou ponecháni napospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo 
nemají domov a nemají co jíst.“
Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby. Za Vaši letošní 
štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná
 jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 24. ŘÍJNA JE VE VŠECH FARNOSTECH
SBÍRKA NA MISIE

V pátek 22. října 2021 budeme péci s dětmi v Katolickém domě 
od 15.00 do 18.00 hodin koláče a další dobroty pro balíčky na 
„misijní koláč“.
V neděli 24. října bude možnost si tyto balíčky „misijního ko-
láče“ zakoupit v kostele po ranních mších svatých. Do pečení 

se mohou zapojit i maminky doma a koláče nebo jiné upečené dobroty přinést do Kato-
lického domu v sobotu 23. října v 9.00 hodin, kde budeme dopoledne připravovat balíčky. 
Výtěžek z prodeje zašleme na podporu misijního díla. Děti jsou zvány k pomoci při pečení 
v pátek a při balení v sobotu. za katechety Anna Krňávková, telefon 733 741 880

SBÍRKY z neděle 10. října: Zábřeh 18.889 Kč; Rovensko 456 Kč.
Dary: na potřeby farnosti 7.500, na misie 200 na Mary’s Meals 6.000 Kč
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

Milí přátelé,
letní období, které je za námi, nám kromě sluncem zalitých vzpomí-
nek zanechalo i pořádnou díru v našem rozpočtu. Jak víte, žijeme pou-
ze z  vašich darů. Během letních měsíců dochází pravidelně k  jejich 

poklesu, který byl tentokrát velmi citelný a významně omezuje už i naši běžnou činnost. 
Proto vás chci poprosit o mimořádný dar na provoz Radia Proglas. Děkuji vám za vaši stá-
lou a věrnou podporu, bez níž se opravdu neobejdeme. Přispět můžete na náš dárcovský 
projekt na Darujme.cz nebo na účet číslo: 4200043003/5500 Raiff eisenbank a.s.
S vděčností, že spolu vytváříme dílo Proglasu, Pavel Mikšů šéfredaktor Radia Proglas

KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 42
Rozkol společnosti je hluboký 
Výsledek voleb, očkování, starost o klima – témata, kterým se leckdo v rozhovoru raději 
vyhýbá. Je vůbec možné držet při sobě navzdory konfl iktním otázkám? 

cHaritativní  sLUŽBa  církve  v  dĚkanátU
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Charita Zábřeh aktuálně hledá nové kolegy či spolu-
pracovnice na následující pozice pro svá zábřežská 
pracoviště: sociální pracovník/pracovnice terénních 
sociálních služeb –provádění šetření pro pečovatelskou služ-
bu, osobní asistenci, odlehčovací péči obsluha veřejných to-
alet – jde o chráněné pracoviště, kde zaměstnáváme na zkrá-
cené pracovní úvazky lidi se zdravotním postižením.

Více informací najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz


