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5. 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, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou; a protože
nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. 
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 138 Budu ti hrát, Hospodine, před anděly
1: Iz 6,1-2a.3-8 2: 1 Kor 15,1-11 Ev. Lk 5,1-11

Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu 
spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch 
lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi 
učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď 
na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: 
„Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale 
na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké 
množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení spo-
lečníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. 
Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, 
padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem 
člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho 
společníků – nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Ze-
bedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými dru-
hy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit 
lidi.“ Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.
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K EVANGELIU 
To je vážné slovo: zajeď na hlubinu a spusť sítě k lovu. Petr nechtěl zajet na hlubinu 
a bránila mu v tom celá řada věcí – jeho zkušenosti, ohledy na druhé lidi, únava…
Mezi nejčastější věci, které nám brání jít do hloubky a  následovat Boha ve velmi 
těsném vztahu, patří pýcha, která se skrývá za našimi obavami z  lidí a  za našimi 
zkušenostmi.
Nechceme jít do hloubky Božího slova, nechceme trávit čas s Bohem na modlitbách, 
nechceme se podřídit tomu, co jasně říká ve svém Slově, protože naše zkušenosti 
jsou tak jiné. Nebo možná říkáme, že chceme, ale neděláme to. Takže výsledek je 
stejný.
Šimon byl odborník, a také proto se mu nechtělo. Všechno mluvilo proti. Na hlu-
bině ryby neberou. Na denním světle ryby neberou. I my jsme odborníci – na své 
vlastní životy, a proto často odmlouváme Pánu. Díky Bohu, za to, že má s námi 
trpělivost.
Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a  nic jsme nechytili.  
Ale na tvé slovo spustím sítě.
Šimon si řekl – Pán to říká. Budu podle toho jednat. Bez ohledu na to, co říkají 
mé zkušenosti rybáře, který pracoval celou noc. Bez ohledu na to, co říká mé tělo 
ohledně únavy po celonoční práci. Bez 
ohledu na to, že jsou tady jasná vyjádře-
ní tzv. expertů na lov ryb.
Tady se skutečně prokazuje, co to zna-
mená následovat Ježíše. Všeho nechali 
a šli za ním. Vybrali si to, co bylo důle-
žitější. Nezůstali u toho, co jim Ježíš dal, 
ale chtěli ještě víc. Chtěli víc než lidé na 
začátku našeho příběhu, kteří se tlačili, 
aby slyšeli Boží slovo. Chtěli být s  Ježí-
šem. Zdroj: Reformace

VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY
Od  neděle 30. ledna je ve vývěsce kostela seznam vámi navržených kandi-
dátů do pastorační rady.  
Navržení kandidáti musí s  volbou do pastorační rady souhlasit. Po-
kud se nemohou nebo nechtějí stát členy pastorační rady, oznámí to do 

čtvrtku 10. února volební komisi. 

LAICIZACE STANISLAVA SUCHÁNKA
Papež František vyhověl dne 15. 12. 2021 žádosti Stanislava Suchánka, kněze Arcidiezéze 
olomoucké, o udělení dispense od posvátného celibátu a od všech závazků souvisejících 
se svátostí kněžství. Stanislav Suchánek, bývalý farář ve Štítech, Cotkytli a Horních Stu-
dénkách, byl tímto propuštěn z duchovního stavu do stavu laického a může přistupovat 
ke svátostem.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 8. února  památka sv. Jeronýma Emiliániho
čtvrtek 9. února památka sv. Scholastiky, panny 
pátek 11. února  památka Panny Marie Lurdské  
Světový den nemocných.

KURZ MLUVENÉHO SLOVA PRO LEKTORY, KTEŘÍ 
ČTOU BOŽÍ SLOVO I PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O BOŽÍ 
SLOVO V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ
Pozvání platí pro lektory, kteří čtou Boží slovo při nedělních 
mších svatých v  Zábřeze nebo v  jiných farnostech děkanátu, 
stejně jako pro všechny ostatní, které toto téma zajímá. 
PROGRAM KURZU: 

1. část – úterý 1. 3. 2022 v 17.30 hod. v sále bývalé ZUŠ
přednáška otce Petra Chalupy – ÚVOD DO PÍSMA SVA-
TÉHO
2. a 3. část – úterý 15. 3. a sobota 26. 3. 2022
Martina Pavlíková – BOŽÍ SLOVO A KULTURA ŘEČI
 pro lektory i zájemce o Boží slovo v praktickém životě
V úterý 15. března v 17.30 hod. – sál bývalé ZUŠ – teoretická část
V  sobotu 26. března– během dne – v kostele – praktická část
4. část – termín bude upřesněn
Otec biskup Antonín Basler – mše sv. s promluvou na téma DUCHOVNÍ ROZMĚR 
LEKTORSKÉ SLUŽBY

Účastníky kurzu, který probíhal ve farnosti Zvole v roce 2020 a nebyl kvůli kovidové pan-
demii dokončený, prosíme, aby se ozvali na tel. 731 626 509 (Hana Lexmanová). Je třeba 
doplnit vaše údaje, tak aby i vám mohlo být při slavnostní mši svaté předáno osvědčení 
o absolvování kurzu.

KURZY ALFA
Od středy 16. března až do června bude na Devítce probíhat nový ročník 
kurzu Alfa. Kurz je určen věřícím, kteří hledají povzbuzení ve víře, i těm, 
kdo hledají informace o křesťanství a s vírou se teprve seznamují. Jste sr-
dečně zváni!
Více informací najdete na plakátech a na https://www.rkfzabreh.cz.
Prosíme o přihlášení na tel. 737 295 087 nebo na alfa.zabreh@seznam.cz, 
zde také rádi odpovíme na Vaše dotazy. 
Kurz proběhne za dodržení případných platných epidemiologických opat-
ření.

Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová

Výroční členská schůze MO KDU-ČSL Zábřeh se uskuteční ve čtvrtek 
17. února 2022 v 16:00 hod. v Katolickém domě. 
Zveme všechny členy a zájemce o veřejné dění. RNDr. František John
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Z POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE
KE 30. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH

Téma zvolené pro třicátý Světový den „Buďte milosrdní, jako je 
milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36) nás nutí obrátit svůj pohled pře-
devším na Boha „bohatého v milosrdenství“ (Ef 2,4), který na své 
děti vždy pohlíží s otcovskou láskou, i když se od něj vzdalují. Mi-
losrdenství je totiž výsostné jméno Boha, který svou přirozenost 
nevyjadřuje jako příležitostný pocit, ale jako sílu přítomnou ve 
všem, co činí. Je to síla a zároveň i něha. Proto můžeme s úžasem 

a  vděčností říci, že Boží milosrdenství má v  sobě rozměr otcovství i  mateřství (srov. 
Iz 49,15), protože On se o nás stará silou otce a něhou matky a vždy nám touží dávat 
nový život v Duchu Svatém.
Drazí bratři a sestry, všechny nemocné a jejich rodiny svěřuji přímluvám Panny Marie, 
Uzdravení nemocných. Kéž nacházejí smysl, útěchu a důvěru ve spojení s Kristem, který 
na sebe vzal bolest světa. Modlím se za všechny zdravotníky, aby byli bohatí na milosr-
denství a nabízeli pacientům spolu s odpovídající péčí i svou bratrskou blízkost.
Všem uděluji ze srdce své apoštolské požehnání.
Dáno v  Římě, u  sv. Jana v  Lateránu 10. prosince 2021, o  památce blahoslavené Panny 
Marie Loretánské.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH můžete v kostele sv. Bartolo-
měje v Zábřeze přijmout při mši svaté ve středu 9. února v 9.25 hod. 
Svátost pomazání nemocných je posila pro snášení obtíží spojených 
s nemocí nebo stářím. Starým lidem, jejichž síly značně ochabují, je 
možno udělit svátostné pomazání, i  když není vidět nějakou nebez-
pečnou nemoc.

VEČER CHVAL V ROVENSKU proběhne v  sobotu 19. 2. 2022. Zahájíme jej mší svatou 
v 16.30 hod. v kapli Narození Panny Marie. Od 18.00 hod. budeme chválit Pána.Vítaný je 
každý člověk dobré vůle.

BRAVO PŘEDSTAVÍ HUDEBNÍKY Z RUSKA
Na romanticky laděný koncert mladých hudebníků z Ruska pozve 
cyklus Bravo v neděli 13. února v 16.00 hod., a to opět do kostela 
sv. Barbory. 

„Hráč na violoncello Nikita Ruzhavinsky a klavíristka Daria Savvateeva jsou absolventy 
prestižní Moskevské státní konzervatoře P. I. Čajkovského a  nyní působí na Janáčkově 
akademii múzických umění v  Brně. Oba jsou sólisty významných komorních orchest-
rů, vystupovali v řadě evropských zemí, jsou laureáty mezinárodních soutěží a festivalů,“ 
představil talentované interprety dramaturg cyklu Martin Hroch. 
Jejich zábřežský koncert bude věnován zejména ruskému hudebnímu romantismu 19. sto-
letí. Vstupné činí příznivých 120 Kč, držitelé slevové karty Bravo na rok 2022 zaplatí ještě 
o 30 korun méně.
 PhDr. Zdeněk David
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Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 30. ledna: Červená Voda 2.412; Písařov 1.010; Jakubovice 370; Janoušov 
270 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 30. ledna: Klášterec 2.500; Svébohov 1.700; Jedlí 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 30. ledna se neuskutečnila kvůli kovidové karanténě kněží. Loštice – 
dar na kostel 1.000 Kč. 
Tříkrálová sbírka v obcích naší farnosti: Loštice 37.874; Žádlovice 10.381; Pavlov 5.042; 
Lechovice 1.952; Zavadilka 4.423; Svinov 3.030; Vacetín 901; Palonín 5.051; Obectov 
3.250 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

LOŠTICE: Setkání pastorační rady farnosti bylo přesunuto na úterý 8. února. Začátek 
v 18.00 hod. 

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 30. ledna: Tatenice 980; Lubník 1.370; Hoštejn 1.550; Kosov 480 Kč. 
Sbírky od „betlému“ na adopci na dálku: Lubník 1.710; Tatenice 2.020; Hoštejn 6.810; 
Kosov 660 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

TATENICE
V pátek 11. února v 17.30 hod. bude slavena mše svatá se zaměřením pro děti.  
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI zahájíme v sobotu 12. února v 8.00 hod. mší svatou. 

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 30. ledna: Štíty 1.968; Horní Studénky 1.400; Cotkytle 335 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY: Ve středu 9. února v 10.00 hod. bude slavena mše svatá v domově pro seniory ve 
Štítech.

V neděli 13. února  po památce Panny Marie Lurdské bude v našich farnostech při mších 
svatých udílena svátost POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. 
V Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod. a v Cotkytli v 11.00 hod.
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 30. ledna byla ve výši 3.290 Kč.   
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  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

CO NÁM PŘINESE DRUHÝ MĚSÍC V TOMTO ROCE? V NAŠEM KOMUNITNÍM 
CENTRU VE ZVOLI PŘIPRAVUJEME: 
• Ve čtvrtek 10. února 2022 se můžeme těšit na setkání s bezpečnostním technikem po-

žární ochrany, Eliškou Maixnerovou a  profesionálním hasičem Romanem Kučerou, 
kteří se rozhodli na základě přibývajících požárů v domácnostech zaměřit přednášku 
na téma POŽÁRNÍ OCHRANA BĚŽNÉHO ŽIVOTA. 

• Hned v sobotu 12. února si nostalgicky zavzpomínáme na naše 
DOMÁCÍ ZABÍJAČKY a rovněž ochutnáme různé teplé i stu-
dené zabijačkové speciality. Bude možné si také do konviček 
s sebou zakoupit tradiční vývarovou polévku i „prdelačku“. Začátek v 11.30 hod.

• A  abychom udělali také něco pro své zdraví, pozvali jsme na čtvrtek 17. února 
v 16.30 hod. nutriční terapeutku, Janu Noskovou, jež se ve své přednášce bude věnovat 
především ZÁKLADŮM RACIONÁLNÍ VÝŽIVY. 

• Sobotní odpoledne 19. února bude opět patřit promítání Biografu Láska, a to v 16 hod. 
pro děti – CROODSOVI: NOVÝ VĚK, v podvečer pro dospělé v 19 hod. – NEJVĚT-
ŠÍ SHOWMAN (s Hughem Jackmanem). Půl hodiny před každým promítáním bude 
otevřena „kinokavárna“.

• Měsíc bílých polí završíme duchovně ve čtvrtek 24. února v 17.00 hodin spolu s otcem 
Karlem Skočovským, zábřežským kaplanem, přednáškou o TAJEMSTVÍ KOJÍCÍ MA-
DONY.

Těšíme se! Přijďte mezi nás. Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková

VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY
V neděli 30. ledna jsme sesbíraly návrhy kandidátů do pastorační rady a vyvěsily oznáme-
ní o konání voleb, které se uskuteční v neděli 13. února před nedělní mší svatou. 
Seznam kandidátů je na vývěsce v kostele. 

Volební komise: Karla Hrochová, Marie Minářová, Helena Pěničková
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SVATÍ V LEDNU 

Duchovní učitel František Saleský, první misionář Pavel, teolog To-
máš Akvinský i sociální pracovník a pedagog Jan Bosko, zůstaneme-
-li jen u nejbližšího týdne. Okolo pak máme křesťanské mučedníky, 
například Máriuse a Martu se syny, Římanky Anežku a Martinu, či 
Fabiána a Šebestiána… Dále je tu Idelfons, biskup z Toleda nebo Anděla Merici, refor-
mátorka v oblasti lidských a ženských práv šestnáctého století. A do toho všeho svátek 
Panny Marie,  Matky jednoty křesťanů.
Mluvíme-li o jednotě křesťanů, většinou máme na mysli především různé křesťanské 
církve, které se v mnohém liší historicky, doktrinálně, nebo pastoračně. Co nás ov-
šem někdy může zaskočit, je rozmanitost v samotné katolické církvi. Tam, kde jednotu 
předpokládáme tak nějak automaticky. Více či méně podobný světonázor. Sdílené etic-
ké hodnoty. Společnou duchovní cestu…
A pak potkáme Jirku, který volí úplně opačnou politickou stranu, než my. Zjistíme, že 
pro Irenu jsou moje morální měřítka nepochopitelná. Všimneme si, že Martin s Janou 
se modlí způsobem, který je nám naprosto cizí... A to přitom všechny považujeme za 
aktivní a angažované katolíky! Jak se s takovou pestrostí vyrovnat? Jak rozumět diame-
trálním odlišnostem ve své vlastní církvi?
Téma je vlastně podobné celospolečenské debatě: sociologové dnes mluví o rozděle-
né společnosti, kdy jsou jednotlivé skupiny od sebe velmi vzdálené. Různé názorové 
proudy vedou virtuální kulturní války a spílají těm, jejichž postoje nesdílejí. Celkem 
jedno, zda jde o témata politická, jako nedávno před volbami; společenská, jako nyní 
kolem očkování; nebo náboženská, jako přístup ke svátostem…
Není vlastně přijetí odlišnosti a plurality znamením dospělosti? Připustit, že můj po-
hled na svět je prostě můj pohled na svět. Mám na něj zajisté právo, potřebuji jej mít do 
jisté míry definovaný a jaksi sdílený s druhými (například ve své sociální či nábožen-
ské bublině), ale nemohu jej absolutizovat nad všechny ostatní. Chci-li tedy pochopit 
bohatství pestrosti, můžu začít v nejužším a nejbezpečnějším okruhu – třeba ve své 
církvi.
Již drahnou dobu jí říkáme jedna, svatá, všeobecná a apoštolská… Co tedy prožívat 
svou katolicitu – všeobecnost – aniž by to vedlo k uzavření se do pseudo-katolického 
exkluzivního a nedostupného klubu? Pokud se dostatečně osmělíme, můžeme pak rá-
dius odlišnosti posunout dál, k ostatním křesťanům, jiným náboženstvím i celé spo-
lečnosti.
A tak možná teprve potom budeme schopni – podobně jako Ježíš – spolu s dalšími 
křesťany přinést chudým radostnou zvěst, vyhlásit zajatým propuštění a slepým na-
vrácení zraku, zdeptaným propuštění na svobodu a všem tak zprostředkovat milostivé 
léto Hospodinovo (Lk 4, 18-19). A  vůbec nejlepší na tom bude, že to asi bude pro 
každého znamenat něco úplně jiného…
Málem bych zapomněla, tělo Kristovo přece není jen ta církev katolická…
Adéla Muchová je pastorální teoložka a  duchovně doprovázející, působí na Katolické 
univerzitě v Linci. (zdroj: vaticananews, redakčně zkráceno)
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Sbírky z neděle 30. ledna: Zábřeh 13.780 Kč.
Rovensko: 15. ledna 652 Kč, 22. ledna na biblický apoštolát 1.665 Kč, 
29. ledna 1.540 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA VELEHRADĚ – DO ZÁŘÍ 2022
4.–6. 3. Postní duchovní obnova pro všechny P. Radek Sedlák
11.–13. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty P. Pavel Hofírek
18.–20. 3. Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství Mons. V. Šíma
21.–23. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty P. Pavel Hofírek
25.– 7. 3. Duchovní cvičení nejen pro členy Matice svatoantonínské P. Miroslav Herold SJ
7. 4. Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity Mons. Vojtěch Šíma
9.–11. 5. Duchovní obnova pro seniory P. Miroslav Jáně
20.–22. 5. DO pro lektory i zájemce o Boží slovo v praktickém životě  P. M. Pospěcha
17.–21. 7. Duchovní cvičení pro všechny Mons. Aleš Opatrný
21.–24. 7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky Mons. Aleš Opatrný
2.–6. 8. Duchovní cvičení pro všechny Mons. Josef Žák
7.–12. 8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky P. Michal Altrichter SJ
15.–19. 8. Letní katechetický mini kurz Centrum pro katechezi Olomouc
14.–17. 9. Duchovní cvičení pro všechny P. Miloslav Kabrda
25.–28. 9. Duchovní obnova pro seniory P. Jan Mach
Pro přihlášení použijte kterýkoliv uvedený kontakt 

Římskokatolická duchovní správa Stojanov
Salašská 62, 687 06 Velehrad
Tel.: +420 572 571 420 , +420 733 741 896
e-mail: velehrad@stojanov.cz

KATOLICKÝ TÝDENÍK 6
Rekordní koledování
Tříkrálová sbírka je prakticky sečtená. V čase uzávěrky znala Charita obsah 96 % poklad-
niček – spolu s online koledou to bylo 132 milionů korun.
Carlo Acutis, vzor i pro Čechy
Relikvie blahoslaveného Itala Carla Acutise – patnáctiletého „Božího ajťáka“ – připutovaly 
do Prahy. Zdejším seminaristům je poslali bohoslovci z římské Papežské koleje Nepomu-
cenum.
Téma: Katecheté
Budou se věnovat náboženskému vzdělávání nových generací jako dosud. Papež však 
oprašuje prastarou tradici a  zavádí ještě jednu kategorii katechetů, nových služebníků 
církve.


