
1

23. 1. 2022
Ročník XXIX číslo 4

3. 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, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom zůstávali 
stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 19,8.9.10.15 Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život
1: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 2:1 Kor 12,12-30 Ev. Lk 1,1-4;4-14-21

Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Už mnoho (lidí) se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi 
námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. 
A tak, když jsem všechno od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to 
pro tebe, vážený Teofi le, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivos-
ti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst 
o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. 
(Ježíš) přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel 
v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal (z Písma). Po-
dali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde 
stálo: ,Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal 
mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil 
zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propus-
til zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.‘ 
Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a  usedl. A  všich-
ni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: 
„Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“
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K EVANGELIU
Neříkáš si občas, že se točíš stále kolem stejných chyb a hříchů? 
Necítíš se někdy uvězněný, prostě jako bys byl na Mírově? Pokud 
míváš takové pocity, pak… jsi šťastný člověk! Ne kvůli těm nepří-
jemným pocitům spoutanosti a bezmocnosti, ale kvůli tomu… 
že právě pro tebe přišel Kristus! Ano, on přišel vysvobodit ty, kdo 
jsou v okovech, spoutáni ve vězeních (beznaděje, sebestřednosti, 
„chronického hříchu“). Ale pokud se mylně domníváš, že jsi na-
prosto svobodný a že si můžeš užívat své svobody, pak ti Kristus 
nemůže dát poznat, že je Vysvoboditel.

Ježíšovo programové prohlášení (Lk 4,18-19) neplatí jen pro ty, 
kdo se nacházejí ve vězeních vlastní bezmocnosti, ale také pro 
ty… zdrcené, zdeptané, slepé (kteří nevědí kudy kam – například 
při rozhodování o povolání, při hledání, jak se vymanit z kon-
krétní patové situace). Ježíš je ten, který ví, kudy mám jít (i když 
já to nevím), který může zasáhnout mé zraněné, dokonce krvá-
cející nitro, zdrcené mnohými konflikty (v  rodině?). On je ten 
lékař, který se s citlivostí a jemností dotýká mé rány. Jen uvěřit 
tomu, že on mě nerozdrtí… že není nebezpečný… že mohu dů-
věřovat jeho laskavé ruce. Najde se ve mně taková důvěra, kterou 
má dítě vůči matce?

Ježíš je tedy pro zdeptané, pro ty, kdo se „plazí po zemi“. Ale 
cožpak těm silným a  schopným Kristus nemá co nabídnout?  
Ale jistě že má… jenže bohatý a šikovný člověk mnohdy Krista nepotřebuje – ačkoli i ta-
kový člověk je vlastně potřebný před Bohem (podle slov Zjevení 3,17: „Vždyť říkáš: Jsem 
bohatý, mám všecko a  nic už nepotřebuji! A  nevíš, že jsi ubohý, bědný a  nuzný, slepý 
a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, 
aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.“)

A jak otevřít dveře takovému Kristu? Jednoduše! Tím, že mu ukazuji své dveře zavřené 
(symbolizující moji neochotu k odpuštění, k určitému kroku víry, k opuštění nějakého 
egoistického postoje)! A s důvěrou prosím toho, který má klíč od smrti a podsvětí.

Zdroj: www.pastorace.cz

ON-LINE FORMAČNÍ SETKÁNÍ PRO KOSTELNÍKY A SAKRISTIÁNY
Institut pro liturgickou formaci pořádá setkání pro ty, kdo pečují o kostel, jeho vybavení 
a liturgické prádlo. Jeho smyslem je lépe porozumět liturgickému prostoru, paramentům, 
nádobám a připomenout si praktické úkoly spojené s kostelnickou službou. 
Přednášejícími jsou Mons. Pavel Konzbul, P. Roman Dvořák a svatovítský kostelník Mi-
chal Brich. 
Setkání se koná ve čtvrtek 27. 1. ve 20.00 prostřednictvím platformy zoom a youtube. 
Více: http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 24. ledna – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
 Z citátů Františka Saleského:

Žádný rozhněvaný člověk nemyslí, že jeho hněv je nespravedlivý.
Musíme mít strpení se všemi, ale především se sebou.
Všechny cesty jsou dobré pro ty, které Bůh drží za ruku.

úterý 25. ledna – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
středa 26. ledna – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
pátek 28. ledna – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
 Z citátů Tomáše Akvinského:

Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to je úkol
moudrosti, která vše pořádá. K moudrosti připravuje pokora…
       Kdo všechno pochopí, všechno odpustí.

VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY VE FARNOSTI ZÁBŘEH
Do této neděle 23. ledna mohou farníci starší 15 let vhodit do volební 
„urny“ lístky s návrhy členů příští pastorační rady.
Navrhnout můžete každého, o kom si myslíte, že jeho postoj bude příno-
sem (je praktikující křesťan, starší 18 let a přísluší do farnosti). 
Od příští neděle nejpozději bude ve vývěsce v kostele seznam navržených 

kandidátů. Navržený kandidát musí s volbou do pastorační rady souhlasit. Pokud by ne-
chtěl být členem pastorační rady, oznámí to volební komisi. 
Členové volební komise:
Radomír Friedl (732 641 797), Emilie Janů (731 626 502), Marta Rýznarová (731 626 552) 
a Marie Rábelová (731 057 613). 
Volby proběhnou v neděli 13. února. 

VÝŠLAP DO HOR
Zveme mládež na výšlap do hor, který chystáme na 29. ledna. Potkáme se 
v 7.15 hod. na vlakovém nádraží v Zábřeze. Plánovaná trasa je dlouhá asi 
15 km a vede krásnou jesenickou přírodou.
Těšíme se na vás! animátoři Zábřeh

ALFA PŘICHÁZÍ S NĚKOLIKA NABÍDKAMI
Opět je tu možnost přihlásit se do kurzu Alfa ONLINE pro každého (celore-
publiková), která bude probíhat přes Zoom od úterý 25. ledna. Celorepub-
liková Alfa ONLINE pro mládež bude probíhat od čtvrtka 27. ledna. Kurzy 
nabízí přednášky, diskuse, setkání s novými lidmi přes Zoom. 
Více informací na https://www.kurzyalfa.cz/zkus-alfu/, přihlásit se můžete 
tamtéž nebo pište na  e-mail: veronika.filipova@kurzyalfa.cz.
Zároveň bychom rádi upřesnili, že počítáme s tím, že opět proběhne Alfa 
v Zábřeze na Devítce. Pokud to situace dovolí, mohl by kurz začít v dubnu.

Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová  
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SYNODA 2021 – 2023
Synod, též synoda (z řec. σύνοδος, setkání), je 
označení pro různá shromáždění představite-
lů křesťanských církví.
Synoda je tříletý synodální proces rozdělený 
do tří fází, na diecézní, kontinentální a uni-
verzální. Spočívat bude v konzultacích a roz-
lišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské 
synody v říjnu 2023 v Římě. 

Milé farnice a farníci, 
děkujeme všem, kteří se již zapojili do syno-
dálního procesu v několika skupinkách. Další 

jsou se setkáním skupinky na počátku. Chceme povzbudit ty, kteří třeba ještě váhají, ať 
se zapojí. Teď je opravdu již nejvyšší čas, aby se skupinka (3–8 osob) stihla 3x setkat před 
začátkem postní doby, tedy do konce února.

Jana A. Nováková, farní koordinátorka, email: anezons@seznam.cz, tel. 723 353 976
Jana Kubíčková, email: kubicek.jana@seznam.cz, tel. 605 536 270

MODLITBA KLIDU JAMESE MARTINA SJ.
Bože, dej mi klid přijmout lidi, které nemohu změnit,
což jsou v podstatě všichni, protože já zjevně nejsem ty, Bože.
Alespoň ne, když jsem to naposledy kontroloval.
A když už jsi u toho, Bože, prosím, dej mi odvahu
změnit to, co na sobě potřebuji změnit, 
což je upřímně řečeno hodně, protože, ještě jednou,
nejsem ty, což znamená, že nejsem dokonalý.
Bude pro mě lepší, když se zaměřím na změnu sebe sama,
než se starat o změnu ostatních lidí,
které, jak si nepochybně pamatuješ, že jsem říkal, stejně nemůžu změnit.
Konečně mi dej moudrost, abych prostě zmlkl,
kdykoli si budu myslet, že jsem zjevně chytřejší,
než všichni ostatní v místnosti, že nikdo kromě mě neví, o čem mluví,
nebo že já sám mám všechny odpovědi.
V podstatě, Bože, dej mi moudrost, abych si uvědomil, že nejsem ty. 

Amen.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO zve na přednášky:
V  úterý 25. ledna v  9.30 hod. besedujeme na téma JAK ZVLÁDNOUT 
1. TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY s Mgr. Lucií Velzlovou. 

V  úterý 1. února v  9.30 hod. přednáší psycholožka Mgr. Zuzana Starošíková na téma   
DěTSKý VZDOR. Pravidelný program najdete na www.hnizdozabreh.cz
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LIGA PÁR PÁRU POŘÁDÁ ON-LINE KURZY SYMPTOTER-
MÁLNÍ METODY. NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY JSOU: 

LEDEN
Zahájení 28. ledna 2022 od 20.45 hod. (pátky). Další termíny kurzu jsou 11. února, 
25. února, 11. března, 25. března a 8. dubna 2022. Lektoři: manželé Javůrkovi

ÚNOR
Zahájení 9. února od 17.30 hod. (středy). Další termíny kurzu jsou 23. února, 9. března, 
23. března, 6. dubna a 13. dubna 2022. Lektoři: manželé Žákovi
Více informací a přihlášky na webu

https://www.lpp.cz/kurz/on-line-kurz-stm-ppr-2/

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 2022 
motto: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,2) 
K modlitbám za jednotu křesťanů se sejdeme v kostele sv. Barbory v pondělí 24. ledna 
v 18.00 hod. 

MODLITBA K PANNĚ MARII ZA JEDNOTU CÍRKVE
Z traktátu Petra Klarifikátora, roudnického převora
K tobě ať se obrací má modlitba, blažená Panno, neboť tvůj sladký hlas nedoléhá ani tak 
k lidskému sluchu, jako spíše k srdci Miláčkovu. 
K tobě volám, mocná vládkyně světa, Matko Boží, požehnaná rodičko Života, prostředni-
ce lidského pokolení, přímluvkyně hříšníků.
Pospěš na pomoc, ať nejsme rozchváceni, ať nejsme zničeni, ať se nerozštěpíme. Po-
vstaň, buď k nám dobrotivá, povstaň, buď k nám milostivá, povstaň, my sami nemůže-

me povstat pod tíhou svých hříchů, abychom ukázali 
svou bídu.
Povstaň, přítelkyně, těšitelko ubohých a  opuštěných 
a přítelkyně hříšníků, svazkem pokoje spoj znesvářené, 
vždyť v tobě se spojily v podivuhodnou jednotu tak roz-
dílné přirozenosti tvého Syna. Spoj protiklady tak roz-
dílných chtění, záměrů, citů a názorů pevným poutem 
opravdové a dokonalé lásky. Přijď nám na pomoc! My 
sami nechceme, ba ani nemůžeme přijít, protože nám 
brání ctižádost, lakota, marnivost a vášeň. Přijď tedy ty 
k nám!
Kéž tvé neporušené panenství vyrovná vinu naší po-
rušenosti a tvá pravá, Bohu milá pokora naši nadutou 
domýšlivost; kéž tvá všem široce otevřená láska přikryje 
ubohost našeho sobectví a tvá neposkvrněná čistota kéž 
zahladí skvrnu našeho rozštěpení, které jsme způsobili 
všemi těmito proviněními. Co si sami nezasloužíme, ať 
nám dá Bůh na tvou slavnou přímluvu.



6

ČervenovoDsko            ČervenovoDsko
SBÍRKY z neděle 16. ledna: Červená Voda 3.170; Písařov 1.260; Jakubovice 486 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

POZVÁNÍ NA HROMNIČNÍ POUŤ. Farnost Červená Voda zve na Hromniční 
mši svatou, která bude slavena ve farním kostele v Červené Vodě v sobotu 5. února 
v 9.00 hod. 

FarnostI  sPravovanÉ  Z  klÁŠterce
SBÍRKY z neděle 16. ledna: Klášterec na opravy 4.800; Svébohov na opravy 4.200; Jedlí 
2.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

loŠtIcko              loŠtIcko              loŠtIcko
SBÍRKY z neděle 16. ledna 2022: Loštice 2.962; Moravičany 1.935; Bílá Lhota (z neděle 
9. ledna) 1.064 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

V úterý 18. ledna začal TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
Dnes v neděli Božího Slova v 15.00 hod., v čase, kdy běží Týden modliteb 
za jednotu křesťanů, zveme farníky na setkání s Církví československou 
husitskou. Po ekumenické bohoslužbě v Prokopce v Lošticích bude násle-
dovat společné posezení. 
Ve středu 2. února na SVÁTEK OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ, budou v  17.00 hod. při mši 
svaté v Moravičanech představeny děti, které letos poprvé  přijmou Pána Ježíše v Eu-
charistii.

FarnostI  sPravovanÉ  Z  tatenIce
SBÍRKY z neděle 16. ledna 2022: Tatenice 1.390; Lubník 1.290; Hoštejn 1.800; Kosov 
630 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme všem zaměstnancům Charity a všem zaměstnancům Domo-
vinky za obětavou a dlouhodobou pomoc při péči o naši maminku Janu Strakovou. 
Za doprovázení maminky v jejich posledních chvílích děkujeme také otci Jaroslavu Při-
bylovi. Rudolf a Ludmila Linhartovi

  

KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 4
Kolik lidí se hlásí k víře
Statistický úřad zveřejnil výsledky loňského sčítání lidu, které se poprvé konalo elektro-
nicky. Ke katolické církvi se v něm přihlásilo 741 tisíc lidí.
Výsledky sčítání komentuje předseda ČBK, arcibiskup Jan Graubner.
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Farnost  Zvole              Farnost  Zvole
SBÍRKA z 16. ledna 2022 byla ve výši 4.310 Kč. Dary: na potřeby farnosti 1.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA zve ve čtvrtek 27. ledna v 17.00 hod. tvořivé 
ženy a dívky do naší první manufaktury na společné MýDLOVÁNÍ S VŮNÍ 
LEVANDULE a dalších ovocných či mýdlových tónů. Společně si vyrobíme 
voňavá mýdélka nejenom do prádelníku. S sebou 100 Kč za materiál, zástěrku 
a krabičku na výrobky. 

VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY VE FARNOSTI ZVOLE
Stejně jako v  Zábřeze budete v  následujících týdnech volit své zástupce do pastorační 
a  ekonomické rady. Tuto neděli vám volební komise ve složení Marie Minářová, Karla 
Hrochová a  Helena Pěničková vydá lístky, na které napíšete navržené kandidáty. Poté 
z nich volební komise sestaví kandidátku a v dalším kole z nich zvolíte své zástupce. 
Navrhnout můžete každého, o kom si myslíte, že jeho postoj bude přínosem, je praktikují-
cím křesťanem starším 18 let a přísluší do farnosti Zvole. Volit mohou farníci starší 15 let. 
Od příští neděle bude ve vývěsce  kostela seznam vámi navržených kandidátů. 
Navržený kandidát musí s volbou do pastorační rady předem souhlasit, proto každého 
kandidáta předem osloví některý ze členů volební komise. P. František Eliáš 

V termínu 1. až 9. dubna 2022 uskuteční farnost Zvole dlouho odkládanou pouť do SVA-
TÉ ZEMě pod organizačním vedením cestovní kanceláře AWER TOUR. 

za Awer Tour Lenka Hamplová a za farnost P. František Eliáš

Štítecko              Štítecko              Štítecko
SBÍRKY z neděle 16. ledna: Štíty 2.580; Horní Studénky 3.500; Cotkytle 970 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
Ve středu 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu bude při mši svaté v 17.00 svěcení 
hromniček a udělení svatoblažejského požehnání. 
V pátek 4. února bude v 16.00 hod. adorace, možnost přijetí svátosti smíření a mše svatá 
v 17.00 hod.
V sobotu 5. února v 9.00 hod. jste zváni na Mariánské večeřadlo

HORNÍ STUDÉNKY
Ve čtvrtek 3. února od 15.30 hod. bude možnost přijetí svátosti smíření, v 16 hod. mše 
svatá a pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Ježíšovu. 
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TUTO NEDĚLI 23. LEDNA JE VE VŠECH FARNOSTECH 
SBÍRKA NA BIBLICKÝ APOŠTOLÁT 
Sbírky z neděle 16. ledna: Zábřeh 18.800 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

Prosím všechny dárce, kteří mají zájem o vystavení potvrzení o daru za rok 2021, aby se 
ozvali na tel. 732 514 729 nebo e-mail kolarova.helena@ado.cz. 

S díky Helena Kolářová, účetní

DVA DRUHY
psáno pro Katolický týdeník 
Jsou dva druhy kněží: bobři a kvakoši. Bobry znáte – jsou to neúnavní pracanti, dřevo-
rubci, stavitelé hrází, do nichž se zachytí mnoho vody a v ní mnoho ryb. Ve společnosti 
ožívají, při třetí mši za den se teprve rozehřívají. Jejich patronem je Antonín Cyril Sto-
jan, který bude bezpochyby blahořečen, až ve Vatikánu dočtou seznam kostelů, které 
postavil, a zbožných bratrstev, jež založil; jiného zázraku pro začátek nebude třeba.
A kvakoši? Inu... Kvakoš, latinsky nykticorax („noční vrána“), patří mezi volavky. Bývá 
rád sám. Stejně jako bobr miluje řeku. A noc. Dokáže hodiny nehybně sedět na kameni 
a číhat na kořist, nějakou tu rybku či žábu, co nedávala pozor. 
Znal jsem dobře jednoho čistokrevného příslušníka toho rodu. Poslali ho do Říma na 
leteckou školu. Tam byl šťastný, mezi svými, spolu každý sám ve svém rohu knihovny. 
Ten vám, panečku, lítal jako střelený! Domů se vrátil ověnčený bobříky z letecké akroba-
cie, rozhodnutý sloužit ze všech sil Bohu i lidem. Táta velebobr ho přivedl k řece, zadní 
nožkou ho něžně strčil do ocasních per a řekl: „A včil, ogare, plav.“ 
Nešlo mu to. Zatímco bobr vydrží pod vodou klidně 10 minut, kvakoš už po pár vteři-
nách myslel, že vypustí duši. Bobři zvládli porazit celkem slušný strom, náš opeřenec 
mezitím zobákem připravit jen párátko. Snažili se mu práci všelijak ulehčit, ale nepomá-
halo to. Kvakoš byl pořád vyčerpaný a chřadl. Těšila ho jen představa, jak bude jednou 
bobry učit létat.
Jednoho dne se za ním po mši přišoural stařičký bobr, co pamatoval nejmíň tridentský 
koncil. Upřel na něj svoje soucitné hnědé oči a  ustaraně pronesl: „Esli ty nési... ten-
tononc... inteletuál.“ A odšoural se kamsi pryč. Kvakoš nad jeho slovy tu noc v  tichu 
přemýšlel. „Podobám se pelikánu v poušti, jsem jak kvakoš v domě,“ modlil se slovy 
žalmu. „Probdím celé noci, jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo.“ Byl vděčný za to, 

že jeden z jeho předků propašoval kvakoše mís-
to sovy do latinského překladu Bible. Vzhlédl 
k nebi okrášlenému hvězdami a vzdychl: „Hos-
podine, máš rád i nás, tentononc inteletuály, že 
jo?“ A než mu Bůh stihl odpovědět, strčil si zo-
bák pod křídlo a blaženě usnul.

Karel Skočovský


