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30. 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, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, 
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.
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 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6 Velkou věc s námi učinil Hospodin, 
naplnila nás radost

1:Jer 31,7-9 2:Žid 5,1-6 Ev.Mk 10,46-52
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když (Ježíš) a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý 
žebrák - Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: 
„Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade 
mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. 
On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, 
smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zasta-
vil a  řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy 
toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, 
vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil 
a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co 
chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec od-
pověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: 
„Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal 
vidět a šel tou cestou za ním.
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K evangeliu dnešní neděle   
Před týdnem jsme si v evangeliu připomněli dva Ježíšovy učední-
ky, kteří se snažili získat výhodná místa v novém politickém uspo-
řádání, jak se domnívali. Jako protiklad se v evangeliu nyní objeví 
slepý žebrák. Bezmocný, není ani na cestě ani ve městě…, sedí 
u cesty jako outsider. On však spatřuje naději v Mesiáši. Nenechá 
se odbýt konvencemi, davem, beznadějí a běží za tím, v koho uvěřil… A Ježíš mu vrací 
zrak. V té chvíli jako správný učedník neodchází pryč, ale jde za Ježíšem. Ten právě vyšel 
z Jericha a stoupá příkrým pouštním údolím na Velikonoce do Jeruzaléma. Bartimaios se 
tak stane svědkem smrti a vzkříšení Krista. A o to v celém evangeliu jde. Vždyť pravá misie 
nezavádí normalizované postupy, ale otevírá cestu hledajícím, aby našli spásu.

www.vira.cz

V ZÁBŘEHU VYSTOUPÍ BĚLORUSKÁ KYTARISTKA
V neděli 24. října se v kostele sv. Barbory představí česko-bě-
loruské kytarové duo Vladislav Bláha a  Tatsiana Drobysh. Na 
koncertu zazní kusy barokních mistrů Antonia Vivaldiho, Johan-
na Sebastiana Bacha, ale také skladby s prvky latinskoamerické 
hudby.

Pořadatelé ze Zábřežské kulturní připomínají, že pro vstup na koncert se začátkem v tra-
dičních 16.00 hod. 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.

„LITURGICKÁ ROUCHA V DĚJINNÉM VÝVOJI“.
Česká křesťanská akademie vás zve v úterý 26. října v 18.00 hod. do Ka-
tolického domu v Zábřeze na přednášku doc. PhDr. Jitky Jonové, Th.D. 

Dále připravujeme:
doc. Jaroslav Šebek –„Skryté zrání církve v šedém bezčasí?“ První polovina 
80. let z pohledu 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 ČKA Jana A. Nováková

VÝROČNÍ SCHŮZE ORLA
Zveme všechny členy i příznivce na výroční schůzi Orla, jed-
noty Zábřeh, 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

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO Vás v úterý 26. října v 9.30 hod. 
zve na přednášku Ing. Pavla Mečkovského EMOCE A DĚTI.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 28. října Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Den vzniku samostatného československého státu, státní svátek
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 8.30 hod.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpo-
mínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do 
plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“.
Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očiš-
ťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tra-
dici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 
8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění 
stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí čas-
ných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V OBDOBÍ „DUŠIČEK“
Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své 
dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. N. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou 
obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny 
věrné zemřelé.
Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 
8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října. Toto dovolení se uděluje 
na následujících sedm let, tedy do roku 2026.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše 
v očistci jsou následující:
1) v daný den přijmout eucharistii
2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
3) pomodlit se na úmysl Svatého otce
4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
V ZÁBŘEZE budou pobožnosti na hřbitově od úterý 2. listopadu do pondělí 8. listopadu, 
v sobotu a v neděli v 15.30 hod., ve všední dny v 16.15 hod.

V ROVENSKU bude pobožnost na hřbitově v sobotu 6. 11. po skončení mše svaté,
v POSTŘELMŮVKU pobožnost na hřbitově v úterý 2. 11. v 16.00 hod. 

Na Skaličce bude slavena mše svatá v úterý 2. listopadu v 17.00 hod.,
v Ráječku mše svatá ve čtvrtek 4. listopadu v 8.00 hod. 

V PIVONÍNĚ oslavíme výročí posvěcení kaple Panny Marie 
Růžencové ve čtvrtek 4. listopadu při mši svaté v 17.00 hod. 
Po skončení mše svaté bude pobožnost na hřbitově.
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POUŤ KE KAPLI SV. MARTINA NA OLŠANSKÝCH HORÁCH
Skauti a skautky ze střediska Skalička Zábřeh Vás zvou na tradiční poutní
mši v  kapli sv. Martina na Olšanských Horách, která se koná v  neděli 
7. listopadu 2021 ve 14.00 hodin. 
Na místě od 13.00 hod. zajištěno občerstvení, možnost prohlídky restau-
rovaného vnitřku kaple a prezentace záměru přestavby chaty. 
 Těšíme se na Vaši návštěvu.

POZVÁNKY PRO MLÁDEŽ DĚKANÁTU
FLORBALOVÝ TURNAJ
Zveme vás na tradiční Florbalový turnaj o pohár sv. Martina. Letos se 
uskuteční v sobotu 6. listopadu na zábřežské ZŠ Boženy Němcové. 
Více informací a registrace týmů již brzy na webu mladez-zabreh.web-

node.cz a FB Mládež Zábřeh. Za organizátory Dominika Suchá

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
V sobotu 20. listopadu v Komunitním centru ve Zvoli společně oslavíme 
Světový den mládeže, přesunutý papežem Františkem z Květné neděle na 
neděli Ježíše Krista Krále. 
Letošní motto je: „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl.“ (Sk 26, 16). 
Pozvání přijal P. Jiří Kupka, v současnosti ředitel Teologického konviktu v Olomouci, který 
má také v naší arcidiecézi na starosti ministranty. 
Setkání je určeno mládeži od 13 let, na závěrečnou mši v 15.30 hod. srdečně zveme i rodi-
če a všechny, kdo by se k nám chtěli připojit. 
Přihlašování na webu mladez-zabreh.webnode.cz bude brzy spuštěno a poběží do neděle 
14. 11. Další podrobnosti budeme postupně zveřejňovat zde ve FI, na našem webu a také 
Facebooku Mládež Zábřeh. Akce se koná pod záštitou Sarkander z.s. animátoři Zábřeh

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 17. října: Červená Voda 1.800; Písařov 2.300; Jakubovice 730, domov 
důchodců 300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov
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Lošticko              Lošticko              Lošticko
SBÍRKY z neděle 17. října: Loštice 3.582 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ
Bílá Lhota – příští neděli 31. října po mši svaté
Loštice – příští neděli 31. října ve 14.00 hod. 
Moravičany – úterý 2. listopadu na hřbitově přede mší svatou v 16.45 hod.

Charita Zábřeh přijede do Moravičan a Loštic v neděli 14. listopadu. Po mši svaté nabídne 
ke koupi široký sortiment prodeje knih.
Nabízíme stolní kalendáře na r. 2022 s kreslenými vtipy z náboženského prostředí. Zakou-
pením podpoříte kostel v Brně – Lesné. Cena 60 Kč. 

SETKÁNÍ DĚTÍ. V neděli 31. října v 15.30 hod. bude v Prokopce v Lošticích setkání dětí 
ze všech farností. Setkání bude v netradičním stylu. Prosíme děti, aby si připravily kostým, 
respektive„masku“ s atributy světce, kterého mají rádi.
Uděláme si společný karneval svatých.

MORAVIČANY 
Římskokatolická farnost Moravičany se zapojila do akce ADOPTUJ SI STROM. Alej šede-
sáti čtyř ovocných stromů vznikne podél cesty z Moravičan k bagru. Strom, který věnuje 
naše farnost, bude mít č. 52. 
Společná výsadba se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2021.

V neděli 31. října po mši svaté Vás zveme na faru v Moravičanech do Besedy na POSLED-
NÍ LETOŠNÍ KAVÁRNU.

Farnosti  spravované  z  kLášterce
SBÍRKY z neděle 17. října: Klášterec na opravy 3.300 Kč; Svébohov na opravy 5.300 Kč; 
Jedlí 2.200 + dar na potřeby farnosti 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

DUŠIČKY – POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
V  neděli 31. října: Svébohov 14.00, Drozdov 15.00 hod., Jedlí 16.00, 
Klášterec 17.00 hod. 

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKA z neděle 17. října: Lubník 1.040; Tatenice 990; Hoštejn 1.450; Kosov 970 + dar 
2.000 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
Sobota 30. listopadu v Tatenici v 18.00 hod. 
Neděle 31. listopadu – Kosov 14.00 hod.

– Hoštejn 15.00 hod.,
– Lubník 16.00 hod.
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postŘeLMovsko            postŘeLMovsko
POZVÁNÍ NA PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA VŠECH SVATÝCH V DLOU-
HOMILOVĚ. Slavnostní bohoslužba bude v neděli 31.10. v 11.00 hod.
Liturgii mše svaté doprovodí Mužský pěvecký sbor Řádu svatého Huberta ze Zábře-
hu pod vedením sbormistra Josefa Hrocha s hosty. Po skončení mše svaté bude krátký 
koncert. Za farní společenství zve Pavel Bartoš

V sobotu 30. října budou slaveny mše svaté s nedělní platností v Sudkově v 16.30 hod. 
a v Chromči v 18.00 hodin.

Svátost pomazání nemocných se bude udělovat společně v kostelích a kaplích
POZOR ZMĚNY!
Ve středu 27. října v Lesnici v 17.00 hodin, 
ve čtvrtek 28. října v Brníčku v 16.00 hodin,
ve středu 3. listopadu v Hrabišíně v 16.30 hodin.

Dušičkové pobožnosti na hřbitově 
V neděli 31. října ve 14.30 hod. v Brníčku a v Chromči v 15.30 hodin. 
V neděli 7. listopadu ve 14.30 v Postřelmově a v Lesnici v 15.30 hodin.

štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z  neděle 17. října: Štíty na potřeby farnosti 4.110; Cotkytle na opravy 1.972; 
Horní Studénky na opravy 5.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI V NAŠICH KOSTELÍCH A KAPLÍCH
Kostel Štíty: V neděli 31. 10. v 15.00 hod. pobožnost na hřbitově.
V pondělí 1. 11. na Slavnost všech svatých mše svatá v 18.00 hod. 
Kaple Crhov: V sobotu 6. 11. mše svatá s nedělní platností v 16.00 hod., 
pak pobožnost na hřbitově.
Kaple Heroltice: V sobotu 20. 11. mše svatá s nedělní platností v 16.00 hod., 
pak pobožnost na hřbitově.
Kostel Cotkytle: V neděli 7. 11. mše svatá v 11.00 hod., pak pobožnost na hřbitově.
Kaple Strážná: V pondělí 8. 11. mše svatá v 16.00 hod., pak pobožnost na hřbitově.
Kostel Horní Studénky: V pondělí 1. 11. na Slavnost všech svatých mše svatá v 16.00 hod. 
Pobožnost na hřbitově ve čtvrtek 4. 11. po mši svaté v 16.00 hod.
Kaple Zborov: v sobotu 30. 10. mše svatá s nedělní platností v 16.00 hod., pak pobožnost 
na hřbitově.

HODY LETOS OSLAVÍME:
Štíty – tuto 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. 

V sobotu 20. 11. mše svatá s nedělní platností v 16.00 hod., 
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Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
SBÍRKA z neděle 17. října na komunitní centrum byla ve Zvoli 7.850 + dary na komunit-
ní centrum 8.000 Kč. Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
Ve farním kostele bude o  Slavnosti všech svatých v  pondělí 1. listopadu mše svatá 
v 17.40 hod. Stejně tak o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé v 17.40 hod. a poté požeh-
nání hřbitova.

POBUČÍ. Mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla bude slavena příští neděli 31. října v 8.30 hod. 

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA
Ve čtvrtek 28. října v 17.00 hod. Vás zveme do sálu komunitního 
centra na KONCERT v podání Hany Suché zpěv, Kryštofa Kolča-
vy housle, Alžběty Kolčavové housle, Františka Kolčavy violoncello 
a Johany Kolčavové klavír. Vstupné dobrovolné. 

VÝHLED NA LISTOPAD 
Fyzioterapeutka Mgr. Veronika Papoušková ve čtvrtek 4. listopadu přednáší 
na téma „Kinesiotaping“ (tejpování) jako úleva od bolesti, korekce a prevence 
zranění.
V sobotu 13. listopadu se můžete těšit na další kinopředstavení pro děti (Fer-
dinand) i pro dospělé (Jako letní sníh). 
„Být člověku člověkem“ je název besedy s Vítězslavem Vurstem, nemocnič-

ním kaplanem FN Olomouc, a to ve čtvrtek 18. listopadu. 
Listopad uzavřeme ve čtvrtek 25. 11. výstavou fotografií našeho farníka, mladého naděj-
ného fotografa Vojtěcha Plháka, kterou zaštítí beseda s jeho vysokoškolským pedagogem, 
českým dokumentárním fotografem Jindřichem Štreitem ze Sovince. Věříme, že si mezi 
připravovanými bonbónky vyberete ten svůj. Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková 

MaLetín              MaLetín              MaLetín
Tuto neděli mše svatá v kostele sv. Mikuláše v 15.00 hod. a od příští neděle 31. října (po 
změně času) začátek mše svaté bude pravidelně ve 14.30 hod. 

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA. Farnost Maletín nabízí suché palivové 
dřevo. Připravené k odběru je ve Zvoli. P. František Eliáš, tel. 731 626 500

  

KATOLICKÝ TÝDENÍK 43
K práci ve skupinách je zván každý 
Období synody od konce října 2021 do konce ledna 2022 bude patřit práci ve skupinách 
ve farnostech, ale klidně také ve školách, společenstvích, řeholních komunitách, laických 
hnutích...
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TUTO NEDĚLI 24. ŘÍJNA JE VE VŠECH FARNOSTECH
SBÍRKA NA MISIE

SBÍRKY z neděle 17. října: Zábřeh 15.961 Kč; Rovensko 1.159 Kč.
Dary na potřeby farnosti 7.200 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 
Na likvidaci lepry bylo 18. října ze Zábřeha odesláno 8.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

charitativní  sLužba  církve  v  děkanátu
NAZPĚT DO ŽIVOTA. Od května 2021, kdy to umožnila epidemiolo-
gická situace, se pravidelně konají terapeutické aktivity v  rámci projek-
tu „Nazpět do života“ pro osoby s chronickým duševním onemocněním 
(CHDO). Cílem těchto aktivit je pomoci jim a  jejich blízkým ke snížení 
sociálního vyloučení a stigmatizace. V pravidelných termínech nabízíme 
arteterapii, pohybovou terapii, nácvik sociálních dovedností, svépomoc-

né skupiny, besedy a poradenství. Rodinní příslušníci jsou zváni na svépomocná setkání 
s psychologem nebo Kluby o páté, na které zveme i širokou veřejnost.
Pokud cítíte, že byste potřebovali podporu, nebo se chcete dozvědět více o nabízených 
aktivitách, kontaktujte vedoucí sociální rehabilitace SOREHA Bc. Petru Maškovou, 
tel.: 735 764 444, email: socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz.

KDE ZAČÍNÁ ZÁVISLOST…ANEB PŘIJĎTE SE DOVĚDĚT NĚCO VÍC O PROBLE-
MATICE NÁVYKOVÉHO CHOVÁNÍ je téma nejbližšího Klubu o  páté, na který vás 
zveme v pondělí 8. 11. 2021 v 15 hod. do Centra pro podporu pečujících (Zábřeh, Žižkova 
5 – vchod z ulice Havlíčkova). Tématem nás provede Mgr. Michaela Schaferová.

JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA – zveme vás ve středu 10. 11. od 
17.00 hodin do Kina Retro na jedinečný dokumentární film pojednávající 
o průkopnících české nemocniční paliativní péče lékařích Ondřeji Kopec-
kém a Kateřině Rusinové. 
Na promítání naváže beseda s  jedním z protagonistů filmu MUDr. Ond-
řejem Kopeckým a zástupci mobilní specializované paliativní péče, kterou 
poskytuje Charita Zábřeh. Besedou provede člen paliativního týmu Fakultní nemocnice 
Olomouc Slávek Vurst.
Dokument zachycuje poslední chvíle několika lidí, kterým se odborníci snaží pomoci zvý-
šit kvalitu závěru života. Současná medicína přináší hodně vyšetření, receptů a odběrů, 
ale současně málo prostoru pro pacienty otevřeně diskutovat o  jejich nemoci a  o  tom, 
co je pro ně důležité. Pro všechny, kteří se starají o vážně nemocného, může dokument 
nabídnout odpovědi na otázku: Jak žít dobrý život s nemocí? „Film primárně vypovídá 
o nás. O našem postoji k životu a k těm, kteří jsou na jeho vrcholu. Je skvěle udělaný a nevě-
řil jsem, že se při něm i zasměji. Vřele doporučuji,“ zve Slávek Vurst. Rezervujte si termín 
v kalendáři a přijďte.
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