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31. 10. 2021
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31. 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 a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, 
abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání
v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní 
se na nás tvá zaslíbení. 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 18 Miluji tě, Hospodine, má sílo!
1: Dt 6,2-6 2: Žid 7,23-28 Ev. Mk 12,28b-34
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první 
ze všech?“ 
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, 
náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, 
celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí 
a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního 
jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ 
Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle 
pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho 
a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou si-
lou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny 
oběti a dary.“ 
Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, 
řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo 
se už neodvážil dát mu nějakou otázku.
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K evangeliu dnešní neděle   
Co znamená „milovat“? Čeština dnes toto slovo zcela převrátila a zaměnila za sex. Milovat 
ale neznamená „užívat si“ nebo zakoušet rozkoš. Milovat znamená žít pro druhého. Nikoli 
brát, ale dávat. Co tedy znamená milovat Boha? Jde o vztah, v němž Bohu nasloucháme, 
záleží nám na tom, jak věci vidí on. Ctíme ho, neseme v srdci. Láska myslí na dobro dru-
hého. A tak milovat bližní znamená především mít na paměti dobro druhých. Mimocho-
dem, učitel Zákona z evangelia ocenil Krista za jeho odpovědi, a to přesto, že ho přišel 
zkoušet. A také Ježíš s tímto člověkem jedná s velkou úctou. Zachovávání podstaty Božích 
přikázání buduje veliké mosty. www.vira.cz

NA SPOLEČNÉ CESTĚ
Sedím u stolu, v rukou Katolický týdeník a čtu si o sy-
nodální cestě.
Pročítám všech deset okruhů pro společná tázání. Nejvíc 
mě ale zaujal hned ten první.
Jmenuje se „Na společné cestě“ a  klade otázky jako: 

„Kdo putuje po stejné cestě i mimo církev?“ nebo „Koho opomíjíme?“…
Zamýšlím se nad tím a uvědomuji si, že já, jako křesťan, putuji po úplně stejné cestě jako 
nekřesťan, jako věřící i nevěřící.
Nevěřím totiž, že na jedné straně zeměkoule je brána do nebe a na druhé brána do pekla.
Dokonce nejsou ani vedle sebe. Myslím, že je jen jedna brána. A je plná zrcadel a plná lidí. 
K ní směřujeme všichni.
A záleží jen na nás, jak projdeme.
Pokud nás okouzlí v zrcadlech náš vlastní obraz a my se zálibně zahledíme jen na sebe, 
pak se mineme s Bohem.
Jestli se však budeme dívat na lidi a s opravdovou touhou v srdci budeme mezi nimi hledat 
Ježíše, pak Ho jistě najdeme.
Cesta za Ježíšem není o věřících a nevěřících, je o lidech a jen skrze ně se s Pánem mohu 
setkat.
Takže od nynějška se budu snažit méně se dívat do všech lákavých zrcadel tohoto světa 
a den co den mezi všemi lidmi, které potkám, více hledat Ježíše, protože pak mě v bráně 
smrti nezaskočí množství zrcadel, ale usměje se na mě Ježíš. Anna Peková

Blahopřání osmdesátníkům
7. listopadu oslaví významné životní jubileum – 80. let života
 – paní Annemarie Tempírová.
Ať ji Pán žehná a chrání, obrátí k ní laskavou tvář a naplní ji pokojem.
V měsíci listopadu slaví 80. narozeniny také manželé Odstrčilovi.

Oběma blahopřejeme, přejeme Boží ochranu, požehnání Panny Marie, 
pokoj, zdraví a životní pohodu. 
S poděkováním za službu farnosti přejí všem oslavencům všechno dob-
ré zábřežští farníci a kněží. 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Mše svaté: pondělí 1. listopadu v 9.25 a 17.30 hod.; úterý 2. listopadu kostel sv. Barbory 
8.00 hod., kostel sv. Bartoloměje 17.30 hod.

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
V ZÁBŘEZE od úterý 3. listopadu do pondělí 8. listopadu, 

v sobotu a v neděli v 15.30 hod. a ve všední 
dny v 16.15 hod.

V ROVENSKU v sobotu 6. 11. po skončení mše svaté.

V POSTŘELMŮVKU na hřbitově v úterý 2. 11. v 16.00 hod. 

V PIVONÍNĚ oslavíme výročí posvěcení kaple Panny Marie Růžencové ve čtvrtek 4. lis-
topadu při mši svaté v 17.30 hod. 
Po skončení mše bude pobožnost na hřbitově 

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE, STŘEDA 3. LISTOPADU
08.00–10.00 hod.  P. Jaroslav Šima, P. Władysław Mach SDS
10.00–12.00 hod. P. František Eliáš
12.00–14.00 hod. P. Vladimír Jahn
14.00–16.00 hod.  P. Kristián Libant CM, P. Alojz Šeliga CM
16.00–17.00 hod.  P. Karel Skočovský
Ke svátosti smíření můžete přistoupit také o prvním pátku 5. listopadu od 15.00 hod.

POUŤ KE KAPLI SV. MARTINA NA OLŠANSKÝCH HORÁCH
Skauti a skautky ze střediska Skalička Zábřeh Vás zvou na tradiční pout-
ní 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.

DATABÁZE DĚJIN VŠEDNÍHO DNE (DDVD)
… slouží badatelům, studentům a všem, kteří by rádi poznávali minulost našich předků. 
Pokud máte zájem o to, aby se svědectví vaše nebo vašich předků uchovalo budoucím ge-
neracím nejen v rámci rodinné paměti nebo rodinného vyprávění, ale i v písemné formě, 
budeme velmi rádi za jakékoli příspěvky do databáze. Stačí nás kontaktovat na emailové 
adrese ddvd@hiu.cas.cz, případně přes facebookové stránky. 
Potřebné informace o projektu Databáze můžete získat z následujícího videa:
https://www.youtube.com/watch?v=d-WYEAAHrPc&t=15s.
Další informace jsou zveřejněny na webových stránkách: https://ddvd.kpsys.cz
nebo na našem facebookovém profilu

https://www.facebook.com/Databáze-dějin-všedního-dne-110156031117791
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POZVÁNÍ Z HNÍZDA
2. 11. 9.30 hod. Ztráta blízkého aneb když v rodině truchlíme, beseda 

v čase dušičkovém s ThLic. Mgr. Janou A. Novákovou, Ph.D.
9. 11. 9.30 hod. Rizikové faktory při vývoji řeči a jak jim předcházet, 

přednáška s logopedkou Mgr. Annou Dostálovou
12. 11. 17.00 hod. Lampioňák s broučky. Sraz v 17.00 hod. u „červeného kostela“, s se-

bou rozsvícené lampiony
16. 11. 9.30 hod. Bavíme se doma o nedávné historii naší země? A jak?
 Beseda.
23. 11. 9.30 hod. Mezigenerační vztahy a jak na to, přednáška s Ing. Pavlem Mečkovským
24. 11. 8.30–11.30 a 16.00–18.30 hod. Výroba adventních věnců, korpus věnce si přines-

te s sebou. Pokud máte nějaký materiál na výrobu adventních věnců, který můžete 
nabídnout i ostatním, vezměte s sebou.

30. 11. 9.30 hod. Psychika v těhotenství a mateřství – osobní příběh 

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.webnode.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 ře-
ditel Teologického konviktu v Olomouci, který má v naší arcidiecézi také na 
starosti ministranty. Setkání je určeno mládeži od 13 let. Na závěrečnou mši v 15.30 hod. 
srdečně zveme i rodiče 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 podrob-
nosti budeme postupně zveřejňovat zde ve FI, na našem webu a také Facebooku Mládež 
Zábřeh. Akce se koná pod záštitou Sarkander z.s. animátoři Zábřeh

Srdečně zveme na mši svatou v neděli 14. listopadu 2021 v 15 ho-
din na Horu Matky Boží u Králík. 
Při této mši svaté s  doprovodem kytar chceme poděkovat Pánu 
především za dar svobody v blízkosti státního svátku Dne boje stu-
dentů za svobodu a demokracii. Hlavním celebrantem bude apo-
štolský nuncius v  ČR Mons. Charles Daniel Balvo. Po mši svaté 
jsou všichni zváni na agapé – pohoštění.

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 24. října na misie: Červená Voda 4.592 Kč; Písařov 3.390 Kč; Jakubovi-
ce 1.214 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov
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Lošticko              Lošticko              Lošticko
SBÍRKY z neděle 24. října na misie: Loštice 10.733; Moravičany 13.639 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

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

Tuto neděli 31. října po mši svaté Vás zveme na faru v  Moravičanech do Besedy na  
POSLEDNÍ LETOŠNÍ KAVÁRNU.

SETKÁNÍ DĚTÍ V LOŠTICÍCH. Tuto neděli 31. října v 15.30 hod. bude v Prokopce se-
tkání dětí ze všech farností. Setkání bude v netradičním stylu. Prosíme děti, aby si připra-
vily kostým, respektive „masku“ s atributy světce, kterého mají rády. Uděláme si společný 
karneval svatých.
Matky s dětmi jsou zvány do Prokopky každý čtvrtek dopoledne v 9.30 hod.

FARNÍ RADA se sejde v Lošticích na faře v pátek 5. 11. po mši svaté v 17.50 hod. a v Mora-
vičanech ve čtvrtek 4. 11. v 17.00 hod. v Besedě. Hlavní téma bude Synoda.

NĚKOLIK SLOV O PROBÍHAJÍCÍ SYNODĚ. Minulý 
týden začala slavnostní mší svatou v Olomouci diecéz-
ní část papežské „Synody o  synodě“. Tato část se týká 
všech farností včetně našich. Jde o pozvání na společnou 
cestu, naslouchání a  sdílení. Aby se do celého procesu 
více angažoval Boží lid, mají v každé farnosti vzniknout 

synodní skupinky, které budou diskutovat a sdílet různá, předem stanovená témata. Tím-
to bychom vás chtěli vyzvat k aktivní účasti na utváření těchto skupinek. Více informací 
o organizaci, cílech, tématech a možnostech se můžete dozvědět u Oty Šamánka, nebo na 
www.cirkev.cz  
Tomuto tématu se bude věnovat i farní rada. Proces rozhodování začíná v církvi vždy na-
sloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch Svatý církev vést, proto 
se nebojte zúčastnit, protože každý hlas má být slyšen. Ota Šamánek

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

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.
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PostŘeLMovsko            PostŘeLMovsko
POZVÁNÍ NA PATROCINIUM FARNÍHO KOSTELA VŠECH SVATÝCH V DLOU-
HOMILOVĚ. Slavnostní bohoslužba bude tuto neděli 31. října v 11.00 hod. Liturgii mše 
svaté doprovodí Mužský pěvecký sbor Řádu svatého Huberta ze Zábřehu s hosty pod ve-
dením sbormistra Josefa Hrocha. Po skončení mše svaté bude krátký koncert.

Za farní společenství zve Pavel Bartoš

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.

Farnosti  sPravovanÉ  Z  kLášterce
SBÍRKY z  neděle 24. října na misie: Klášterec 4.000; Svébohov 7.000; Jedlí 2.100 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 24. října na misie: Lubník 1.900; Tatenice 2.030; Hoštejn 2.810; Ko-
sov 940 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
Neděle 31. listopadu Kosov 14.00, Hoštejn 15.00, Lubník 16.00 hodin 

MIMOŘÁDNÉ MŠE SVATÉ: Lubník 1.11. v 16.30, Tatenice 1. 11. v 18.00 hod.
Hoštejn 2.11. v 17.30 hod.

štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z neděle 24. října na misie: Štíty 3.630; Cotkytle 1.473; Horní Studénky 1.170 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Kostel Štíty: V pondělí 1. 11. na Slavnost všech svatých mše svatá v 18.00 hod.; 
 v pátek 5. 11. v 16.00 hod. adorace a svátost smíření, mše svatá v 17.00 hod.;
 v sobotu 6. 11. v 9.00 hod. Mariánské večeřadlo 
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. o Slavnosti všech svatých bude mše svatá v 16.00 hod.
Ve čtvrtek 4. 11. v 15.30 hod. svátost smíření, v 16.00 hod. pobožnost na hřbitově.
V neděli 7. 11. v 7.30 hod. hodová mše svatá.
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Farnost  ZvoLe              Farnost  ZvoLe
SBÍRKA z neděle 24. října na misie byla ve Zvoli 15.620 Kč. 
Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš

O SLAVNOSTI VŠECH SVATÝCH 1. 11. bude mše svatá v Lukavici v 8.00 hod. a ve Zvoli 
v 17.40 hod. 

O  VZPOMÍNCE NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 2. 11. bude mše svatá v  Jestřebí 
v 15.00 hod. a ve Zvoli v 17.40 hod. a poté pobožnost na hřbitově. 

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

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA
Ve čtvrtek 4. listopadu v 17.00 hod. Vás zveme do sálu komunitního 
centra na přednášku fyzioterapeutky Mgr. Veroniky Papouškové na 
téma „Kinesiotaping“ (tejpování) jako forma úlevy od bolesti, korek-
ce a prevence zranění.

Dále připravujeme: 
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 14.30 hod. (po změně času) 

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA. Farnost Maletín nabízí suché palivo-
vé dřevo připravené k odběru ve Zvoli. P. František Eliáš, tel. 731 626 500

  

SVATOMARTINSKÝ KONCERT V ROHLI
Konečně po dvou letech vás můžeme znovu pozvat na tradiční svatomar-
tinský varhanní koncert v kostele sv. Martina v Rohli.
Uskuteční se v neděli 14. listopadu 2021 ve 14.00 hod.
Účinkují – Renata Klaputová a Tereza Kozubková, zpěv, David Škařupa, 
trubka a Petr Strakoš, varhany.
Těšíme se na vaši účast. 

MUDr. Antonín Kutálek a Eva Petrášová, starostka obce Rohle
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SBÍRKY z neděle 24. října na misie: Zábřeh 37.877; Rovensko 3.897; Hněvkov 500; pro-
dej misijního materiálu 4.520 Kč.
Dary: TV NOE 200, Radio Proglas 200 Kč, na potřeby farnosti 3.000 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 
MISIJNÍ KOLÁČ – PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme všem, kteří přispěli na podporu misij-
ního díla v neděli 24. října. Po loňské roční přestávce jsme mohli připravit a nabídnout 
našim farníkům koláčky a další dobroty. Akce se uskutečnila díky ochotě pomoci při 
pečení, balení a nabízení balíčků ve farním kostele. Děkujeme rovněž všem, kteří o při-
pravené balíčky projevili zájem a  přispěli do sbírky. Misijní dílo podpoříme částkou 
11.335 Kč. za katechety Anna Krňávková

charitativní  sLužba  církve  v  děkanátu
VZPOMÍNKA 2021:
I  letos proběhne benefiční koncert domácí folk&country kapely MADA-
LEN a  jejich vzácného hosta – rodinné formace MAROD z Ostravy. Jde 
o muzikantské vzpomínání na bývalé členy kapely Honzu Šebestu a Standu 
Hojgra. Letos na podporu od narození handicapovaného děvčátka – pěti-
leté LUCINKY GRONYCHOVÉ z Rudy nad Moravou. Jubilejní 25. ročník 
benefice se uskuteční v neděli 7. listopadu 2021 od 17.00 hodin v Katolic-
kém domě v Zábřehu a – s ohledem na zpřísňovaná koronavirová opatření 

– současně také na online streamu. 
Dobrovolné vstupné letos pomůže malému děvčátku k  úhradě nákladné rehabilitační 
péče a v boji za plnohodnotný život. Její příběh o naději i beznaději, dárcovský formulář 
i odkaz na online přenos koncertu najdete na webu www.charitazabreh.cz. Těšíme se na 
setkání a i za malou Lucinku děkujeme za poskytnutou podporu. 

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.


