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6. 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

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám
svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 1 Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina
1: Jer 17,5-8 2: 1 Kor 15,12.16-20  Ev. Lk 6,17.20-26

Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký 
zástup jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského 
a sidónského pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, 
neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. 
Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou 
lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého stře-
du, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté 
kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásej-
te, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stej-
ně se chovali jejich předkové k prorokům. Ale 
běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení. 
Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete 
hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť 
budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou 
všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich 
předkové k falešným prorokům!“
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Chudí a boháči, hladoví a nasycení, plačící 
a smějící se, nenávidění a chválení – čtveři-
ce protikladných postojů vyvolává skuteč-
né napětí. Kam míří Kristova ostrá slova 
k „zajištěným“? 
Jistoty, které člověku dávají mylný pocit ne-
zranitelnosti, v  konečném důsledku vyzní 
jako cesta do zkázy. 
„Běda vám“ znamená dolehnutí důsledků 
lehkovážnosti, v níž lidé žili na úkor jiných. 
Kristovo evangelium se zde dotýká velmi konkrétních důsledků našeho jednání či ne-
jednání. Není třeba propadnout strachu, ale je třeba nést na srdci každého, kdo potřebu-
je pomoc. Asi nedokážeme pomoci všem lidem v nouzi, ale to neznamená, že se smíme 
uzavřít do skořápky lhostejnosti. Zdroj: www.vira.cz

BLAHOSLAVENSTVÍ JSOU JEŽÍŠOVÝM AUTOPORTRÉTEM 
„Zaměříme-li pohled na evangelia, uvidíme, že Ježíšova svatost není pouhým abstrakt-
ním principem nebo metafyzickou dedukcí. Je to reálná svatost, prožívaná okamžik za 
okamžikem v nejkonkrétnějších životních situacích. Blahoslavenství nejsou jen pěkným 
životním programem, který Ježíš vyznačuje pro druhé, jsou jeho životem a jeho zkuše-
ností, kterou on sám odhaluje učedníkům a povolává je, aby vstoupili do stejné sféry 
svatosti. Blahoslavenství jsou Ježíšovým autoportrétem.“
Kromě této formulace pozitivní cesty následování a naprostého přitakání Boží vůli, na-
cházíme v evangeliích také negativní vymezení svatosti, spočívající v naprosté absenci 
hříchu: „Kdo z vás mě může usvědčit z hříchu“ (Jan 8,46), čteme v Janově evangeliu a na 
dalších novozákonních místech (2 Kor 5,21; 1 Pt 2,22; Žid 4,15). Ježíšovo svědomí je 
jako průhledný křišťál. Nenacházíme u něj ani náznakem připuštění osobní viny vůči 
Bohu ani vůči lidem. „Žádný jiný člověk v dějinách si netroufl říci o sobě něco podob-
ného“.
Evangelia nám však představují Ježíše nejen jako člověka pravdivého, ale také jako no-
vého člověka, který nás zahrnuje do své svatosti:
A  tady ihned narážíme na dobrou zprávu. Kristova svatost nám oznamuje radostnou 
zprávu, spočívající ani ne tak v tom, že Ježíš je Svatý Boží nebo že také my máme být 
svatí a neposkvrnění. Nikoliv, radostné překvapení spočívá v tom, že Ježíš nám sděluje, 
daruje, věnuje svoji svatost; že jeho svatost je také naší. A ještě více: on sám je naší sva-
tostí. Každý lidský rodič může předat svým dětem to, co má, nikoli však to, čím je. Může 
být umělec, vědec nebo také světec, z toho však nevyplývá, že také jeho děti se narodí 
jako umělci, vědci nebo světci. Může je nanejvýš učit, dát jim příklad, ale nemůže jim to 
předat jako dědictví. Ježíš nám však ve křtu nejen předává to, co má, ale také to, čím je. 
On je svatý a činí nás svatými. Je Boží syn a činí z nás Boží děti.“

Převzato z webu České sekce RadioVaticana.
redakčně upraveno

Hora Blahoslavenství
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

čtvrtek 17. února  sv. Alexia a druhů, řeholníků
Sedm florentských obchodníků se rozhodlo (v 1. polovině 13. století) odejít do ústraní na 
Monte Senario (severně od Florencie) a žít v chudobě a pokání. Jejich cílem bylo žít sva-
tě a  přivádět všechny na cestu k  svatosti. Založili řád servitů (služebníků Panny Marie). 
Nejstarší z  nich, Alexio Falconieri, se dožil definitivního potvrzení řádu (1304) a  zemřel 
17. 2. 1310 ve věku asi 110 let. Za svaté byli prohlášeni v roce 1725.

VOLBY DO PASTORAČNÍ A  EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI se 
uskuteční tuto neděli 13. února při všech mších svatých. 
Právo volit má každý katolík starší 15 let příslušející do farnosti, právo být 
zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ocho-
ten plnit úkoly pastorační rady. 

Na volebním lístku označte natržením maximálně 6 jmen (označeno může být i pouze 
jedno).
Výsledky voleb budou uveřejněny ve vývěsce kostela. 

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 16. února.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč

VEČER CHVAL V ROVENSKU proběhne v sobotu 19. 2. 2022. Zahájíme jej mší svatou 
od 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 Sav-
vateeva jsou absolventy prestižní Moskevské státní konzervatoře P. I. Čajkovského a nyní 
působí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Jejich zábřežský koncert bude 
věnován zejména ruskému hudebnímu romantismu 19. století. Vstupné činí příznivých 
120 Kč, držitelé slevové karty Bravo na rok 2022 zaplatí ještě o 30 korun méně.
 PhDr. Zdeněk David 

Červenovodsko            Červenovodsko

Sbírky z neděle 6. února: Červená Voda 2.920; Písařov 1.134; Jakubovice 580 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 6. února: Klášterec 1.800; Svébohov 2.000; Jedlí 1.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS
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NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ – ZTRÁTY A NÁLEZY 
Motto NTM 2022
Možná jsme v našem vztahu něco ztratili a potřebujeme to znovu 
najít a obnovit.
Není manželství strašákem, díky kterému máme pocit, že ztrácíme mnoho ze své nezá-
vislosti, svobody, životního stylu a  možností? Co jedinečného naopak ale v  manželství 
získáváme? Co nalezneme tím, že něco ztratíme nebo se toho vzdáme?
Nepomáhá nám manželství ztratit iluze o sobě samých a lépe porozumět sobě ve svých 
údolích i vrcholech – najít sami sebe?
Jak najít vzájemnou úctu a cit tam, kde se vytrácí nebo se ztratily úplně?
Jak se vyrovnat se ztrátou partnera, kterou během epidemie prožilo mnoho manželů a na-
jít sílu jít dál?
Jak najít nový směr v manželství, když naše děti vylétly z hnízda a my ztratili středobod, 
jemuž jsme věnovali většinu naší péče a energie?
Motto NTM nese mnoho významů a  věříme, že si najdete i  ten, který bude inspirovat 
právě vás.

POZVÁNÍ Z HNÍZDA do HNÍZDA
15. února v 9.30 hod. – Národní týden manželství v Hnízdě – beseda na 
téma: Ztráty a  nálezy v  manželství. Těšíme se na společné besedování 
a sdílení zkušeností. Děti vezměte s sebou.
23. února v  17 hod. – Přednáška pro manžele (děti tentokrát nechte 

doma) s názvem Ztráty a nálezy v manželství s Ing. Pavlem Mečkovským. Malé občers-
tvení zajištěno. Těšíme se na vás.

Vybrali jsme z citátů knihy papeže Františka Amoris laetitia: 
„Ten, kdo ví, že mu druhý důvěřuje, a váží si do hloubky jeho dobroty, projevuje se takový, 
jaký je, aniž by musel něco skrývat.“
„Rodina musí být vždycky místem, o kterém ten, kdo udělá v životě něco dobrého, ví, že 
to všichni budou oslavovat s ním.“
„Milovat také znamená být vlídný ... láska nejedná hrubě, nezdvořile, není tvrdá v jed-
nání.“

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 opatření.

Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová
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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 Devítky 
Přednáška otce Petra Chalupy – ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO.

2. a 3. část - úterý 15. 3. a sobota 26. 3. 2022
Martina Pavlíková –BOŽÍ SLOVO A KULTURA ŘEČI
V úterý 15. března v 17.30 hod. – sál Devítky – teoretická část
V sobotu 26. března – během dne – v kostele – praktická část

4. část, termín bude upřesněn
Otec biskup Antonín Basler – mše svatá s promluvou na téma DUCHOVNÍ ROZ-
MĚR LEKTORSKÉ SLUŽBY.

Pokud máte zájem zúčastnit se kurzu, nahlaste se ve farní kanceláři nebo na tel. 
731 626 509.

NABÍDKA CÍRKEVNÍCH ŠKOL
V současné době, kdy se mladí lidé rozhodují na jaké škole budou pokračovat ve studiu, 
přinášíme informace o třech církevních školách:
– Střední odborná škola svatého Jana Boska v Kroměříži (zřizovaná Ar-

cibiskupstvím olomouckým) nabízí učňovské obory s možností nástavbo-
vého studia v oblasti lesnictví, zemědělství a zahradnictví (lesní mechani-
zátor, opravář lesnických strojů, zahradník, zemědělec – farmář).

 Více na www.sosbosko.cz.

– Církevní střední škola Jana Boska (zřizovatelem jsou sestry salesián-
ky) uskutečňuje učební obory ošetřovatel a pečovatel, adresa: Vítkova 12,  
186 00  Praha 8 – Karlín. Více na www.cssjb.cz

– Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a  teologická (zřizo-
vatel Salesiánská provincie Praha) nabízí terciární vzdělání studentům 
sociální práce, sociální pedagogiky a speciální pedagogiky. 

 Více na www.jabok.cz, adresa: Salmovská 8, 120 00 Praha 2

postřelmovsko            postřelmovsko

O  třetí neděli v  měsíci bude mimořádná sbírka na kostel v  Postřelmově (minule 
4.998 Kč) a v Chromči (minule 5.000 a dar 1.500 Kč).

Na biblické dílo v neděli 23.1. se vybralo: Postřelmov 4.314 Kč, Chromeč 4 800 Kč, Sud-
kov 650 Kč, Lesnice 2.791 Kč, Dlouhomilov 550 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. V. Jahn

V  PÁTEK 18. 2. JE ADORAČNÍ DEN FARNOSTI LESNICE. Kostel bude otevřen 
k modlitbě podle rozpisu v kostele.
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lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 6. února: Loštice 3.600 + dary na kostel 200 Kč; Moravičany 5.053 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

MORAVIČANY
KOMUNITNÍ CENTRUM BESEDA

Každou středu v únoru a v březnu zveme rodiče s dětmi 
do dětské herny. 
Od 8.00 do 11.00 dopolední program pro nejmenší děti 
do 2,5 let, a  od 16.00 do 18.00  hod. program pro děti 
od 3 let. Čeká na vás hraní her, výtvarné tvoření, pečení 
dobrot a mnoho dalšího. 

Kontaktní osoba paní Vojtová – 732 845 112. 
Jednorázový vstup je 50 Kč na rodinu. Začalo se již od 9. února.

MORAVIČANSKÉ OKRAŠLOVACI SPOLEK zve na celodenní za-
hradnický kurz na téma: „Střih ovocných stromků v 1. a 2. roce po 
výsadbě.“ Kurz proběhne v sobotu 5. března 2022 od 9.00 do podve-
černích hodin v prostorech Farské zahrady v Moravičanech. Je nutné 
mít vlastní nůžky a rukavice. Kurzovné je dobrovolné, bude použito 
pro rozvoj místa. Je možné zajistit stravování. Kontakt: 731 324 117. 
Od března do října 2022 se budou konat každou 1. sobotu v měsíci pravidelné zahrad-
nické brigády ve Farské zahradě v Moravičanech. Během zahradnických sobot se můžete 
přiučit prakticky novým zahradnickým znalostem, seznámit se s novými lidmi, pomoct 
nám zvelebovat zahradu a připravit místo na slavnostní otevření. Ofi ciální zpřístupnění 
návštěvníkům proběhne v sobotu 17. září v rámci Pekařských slavností a řemeslných trhů. 
Jste srdečně zváni.
Během zahradnických sobot jsme schopni dobrovolníkům zajistit stravování a ubytování. 
Neváhejte nás kontaktovat.

V Moravičanech letos připravujeme řadu programů, kurzů a akcí v komunitním centru 
i v zahradách. Sledujte plakáty, web a sociální sítě spolku.

Více na www.moravicanskeokraslovaci.cz
 

štÍtecko              štÍtecko              štÍtecko
Sbírky z neděle 6. února: Štíty 2.631; Horní Studénky 1.200; Cotkytle 340 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

V neděli 20. února budou v našich farnostech bohoslužby pro děti a účelové sbírky při 
mši svaté:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., sbírka na opravy
ve Štítech v 9 hod., sbírka na potřeby farnosti
v Cotkytli v 11 hod., sbírka na potřeby farnosti. P. Jacek Brończyk
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Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 6. února: Tatenice 2.060; Lubník 1.400; Hoštejn 1.200; Kosov 560 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 20. února v 18.00 hod.
 P. Jaroslav Přibyl

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 6. února byla ve Zvoli ve výši 6.410 Kč. 
Dary: na komunitní centrum 10.000, dar na novou zpovědnici 5.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

JEŠTĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA 
V termínu 1. až 9. dubna 2022 uskuteční farnost Zvole dlouho odkládanou pouť do SVA-
TÉ ZEMĚ pod organizačním vedením cestovní kanceláře AWER TOUR. 
Autobus ze Zábřeha-Valová na letiště je v ceně. 

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

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA Vás srdečně zve ve čtvrtek 17. února 2022 
v 16.30 hod. do Komunitního centra ve Zvoli na přednášku nutriční terapeut-
ky Jany Noskové, která bude věnována především základům racionální výživy 
a dotkne se mýtů o potravinách a stravování. Diskuze vítána.

Sobotní odpoledne 19. února bude opět patřit promítání Biografu Láska, a to v 16 hod. 
uvede film pro děti – CROODSOVI: NOVÝ VĚK, v podvečer pak v 19.00 hod. muzikál 
pro dospělé – NEJVĚTŠÍ SHOWMAN (s Hughem Jackmanem). Půl hodiny před každým 
promítáním bude otevřena „kinokavárna“.

Měsíc bílých polí završíme ve čtvrtek 24. února v  17 hodin duchovně 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
Tuto neděli probíhají volby do pastorační rady farnosti Zvole.  

Volební komise: Karla Hrochová, Marie Minářová, Helena Pěničková

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDNÁŠKOU MARKA ORKO VÁCHY
Před třemi týdny si v  zaplněném sále Komunitního centra ve Zvoli vyslechli účastníci 
přednášku Marka Orko Váchy Nová evangelizace. 
Chtěli bychom vám připomenout jeho výzvu, abychom si odpověděli na otázku „Komu 
jsem uvěřil a proč?“ a abychom svoji odpověď napsali do „listu Zvolským i Zábřežským“ 
s ambicí, aby tyto texty byly čteny, rozjímány a kopírovány, jak řekl Vácha.

Karla Hrochová 
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Sbírky z neděle 6. února: Zábřeh 19.371; Rovensko 678 Kč
Dary: na Mary’s Meals 1.500, na TV NOE 600, na Radio Proglas 400, na potřeby farnosti 
7.100 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

DARY NA LEPRU. Dne 25. ledna byl ze Zábřeha odeslán dar 6.000 Kč a dne 
3. února bylo na likvidaci lepry odesláno 3.600 Kč. 
Z Rovenska bylo odesláno na likvidaci lepry 2.500 Kč.
Všem dárcům / „Zaplať Pán Bůh“. Marie Zíková 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 7
Náboženské symboly u soudu. V závěru minulého roku Nejvyšší soud zamítl dovo-
lání zdravotnické školy v tzv. šátkové kauze. Výsledek by měl zajímat křesťany a další 
věřící.
Národní týden manželství. Na svátek sv. Valentina 14. úno-
ra startuje další Národní týden manželství, tentokrát s mottem 
„Ztráty a nálezy“.
Zaregistrováno je už přes osmdesát akcí po celém Česku.
Str 14. JAK SDĚLOVAT A NEZRAŇOVAT
Místo tohoto... …můžeme říkat třeba: 
Proč to všechno musím dělat vždycky sama? Budu moc ráda, když mi pomůžeš.
Ty si nikdy neuklidíš! Prosím, odlož si věci ze stolu 
Zase musíš mít pravdu! Potřebuji se k tomu taky vyjádřit. 
Ty mě vůbec neposloucháš! Asi jsme se nepochopili, zkusím to vysvětlit
 jinak.
Co ti zase je? Trápí tě něco?
No, jasně, zase pozdě! Štve mě, že jsem musel/a na tebe čekat. 
Tobě je úplně jedno, co se mnou je. Potřebuji cítit, že jsem pro tebe důležitý/á.
To byl problém se mě zastat? Je mi líto, že jsi něco neřekl/a na moji
 obranu.
Ty mi nikdy nezavoláš.  Budu moc rád/a, když se ozveš, vždycky mě
 to potěší.
Ále, prosím tě… jsem to tak nemyslel/a. Promiň, nechtěl/a jsem se tě dotknout. 
Ty musíš vždycky všechno obrátit proti mně. Mám pocit, že mě obviňuješ neprávem.
Nikdy nejsi ochoten převzít odpovědnost. Mohl/a by sis to vzít prosím na starost? Dík!
To je důsledek tvé výchovy. Fakt mě mrzí, jak se naše děti chovají.
Neumíš pořádně zatáhnout závěs? Když dobře nezatáhneš závěs, ráno mě budí
 světlo.


