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19. 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, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za 
vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom 
se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. 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 33 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za 
svůj majetek

1: Mdr 18,6-9 2: Žid 11,1-2.8-19 Ev. Lk 12,32-48
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: 
„Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. 
Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, po-
klad v nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. 
Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. 
Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podobali lidem, kteří čekají na 
svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče. Blahosla-
vení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše 
se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když přijde 
po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení. 
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v  kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho 
prokopat se do domu. I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se 
nenadějete.“ 
Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“
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Pán řekl: „Kdo je tedy ten věrný a  rozvážný správce, kterého pán ustanoví nad svým 
služebnictvem, aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu služebníku, kterého pán při 
svém příchodu najde, že to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad celým svým 
majetkem. Kdyby si však onen služebník pomyslil: ‘Můj pán hned tak nepřijde,’ a začal 
tlouci čeledíny a děvečky, jíst, pít a opíjet se, přijde pán toho služebníka v den, kdy to ne-
čeká, a v hodinu, kterou netuší, ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s nevěřícími. 
Služebník, který zná vůli svého pána, a přece nic podle jeho vůle nepřipraví a nezařídí, 
dostane mnoho ran. Ten však, kdo ji nezná, a udělá to, co zasluhuje bití, dostane jich 
méně. Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává, a komu se mnoho svěřilo, od toho 
se bude víc žádat.“

K EVANGELIU
Bezdomovci neexistují. Všichni jsou na zemi jenom cizinci a přistě-
hovalci. Všichni pravou vlast teprve hledají. Vlast lepší. Vlast nebes-
kou. (srv. Žd 11,8-19)
„My máme vlast a domov v nebi“ takto vyjadřuje sv. Pavel (na jiném 
místě Bible) základní oporu a naději každého člověka.
Pro Boha není žádný člověk odepsaný, ani bezdomovec! U Boha má 
každý člověk šanci. Každý člověk je Stvořitelem očekáván. Každému člověku je nabízen 
naplněný život.  Zdroj: vira.cz
 

PODHÁJSKA 17. 1. – 22. 1. 2023
Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. ve spolupráci s P. Fran-
tiškem Eliášem opět připravuje na leden 2023 pobyt v termál-
ních lázních PODHÁJSKA. 

Cena je 10.600 Kč a zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5x hotelové ubytování, 
polopenzi, permanentní vstupenku do termálního bazénu. Součástí pobytu je každo-
denní mše svatá a malá ochutnávka vín s odborným komentářem P. Milana Palkoviče.
Přihlašovat se můžete v kanceláři CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh nebo e-mailem na: 
info@awertour.cz, mobilní telefon 731 626 506.
 Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

KATOLICKÝ TÝDENÍK
Papež na cestách uzdravení a smíření
Přání, „aby se zasévala naděje pro domorodé i nedomorodé obyvatelstvo, které chce žít 
v bratrství“, vyslovil papež při návratu z Kanady.
Téma: Trpělivost
Trpělivost je prý matkou ctností. Co znamená být trpělivý a lze se v této disciplíně po-
cvičit? A jak to naopak nepřehnat?
Podezřívali nás, že jsme špioni
Útěk před komunisty, vojenská služba v USA, kněžství, profesorská kariéra, du-
chovní služba americkým vojákům a její zakládání v jedenácti postkomunistických 
zemích. To vše se vešlo do kněžského života Mons. Josefa Šupy, který při velehradské 
pouti obdržel ocenění od České biskupské konference
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Pondělí 8. srpna památka sv. Dominika, kněze
Úterý 9. srpna  svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a  mučednice, 

patronky Evropy (Edita Steinová)
Středy 10. srpna  svátek sv. Vavřince, mučedníka 
Čtvrtek 11. srpna památka sv. Kláry, panny 
Pátek 12. srpna  sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 
Sobota 13. srpna  sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze, mučedníků

Příští neděli 14. srpna bude požehnána v Nemili nově opravená kaple. Začátek mše 
svaté v 10.30 hod. 

PATROCINIUM A HODY V ZÁBŘEZE V NEDĚLI 28. SRPNA 
Velký úklid před hody bude v úterý 23. srpna od 16.00 hod.
Předem děkujeme za pomoc. 

SEMINÁŘ „OBNOVA V DUCHU SVATÉM PODLE ERNSTA SIEVERSE“ 
začne po prázdninách. Zájemci se mohou hlásit, případně i ti, kteří již seminář absolvo-
vali před více lety. Přihlašovat se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze, tel.: 583 414 531, 
e-mail: fazabreh@ado.cz

OD ZÁŘÍ ZAČNE TAKÉ PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SVÁTOSTI 
BIŘMOVÁNÍ
Hlásit se mohou farníci od 15 roků výše, bez omezení věku. 
Přípravu povede P. František Ponížil. Přihlašovat se můžete ve farní kance-
láři v Zábřeze, tel.: 583 414 531, e-mail: fazabreh@ado.cz

S MILOSRDNÝMI BRATRY VE VYSOKÝCH TATRÁCH
Milosrdní bratři srdečně zvou všechny mladé muže, kteří cítí své povolání k hospitali-
tě, službě nemocným a potřebným, ke společnému pobytu ve Vysokých Tatrách v ter-
mínu 24.–28. 8. 2022, kde na programu budou duchovní aktivity, možnost rozhovorů 
a samozřejmě turistika v krásné přírodě. 
Pro podrobnější informace a  přihlášky 
pište na prevor@milosrdni.cz nebo vo-
lejte na číslo +420 608 745 700.
Přihlašování je možné do 15. 8. 2022.

Ohlášky
V sobotu 27. srpna si v Huštěnovicích udělí svátost manželství

Tomáš Pospíšil ze Zábřeha a Michaela Otrusiníková z Huštěnovic
Vyprošujeme Boží požehnání
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Farnosti  spravované  z  Klášterce
Sbírky z neděle 31. července: Klášterec 2.300; Svébohov 1.300 + na opravy 2.000; Jed-
lí 1.700 + dar na potřeby farnosti 1.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ
V neděli 14. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii Nanebevzaté do Svébohova.
Poutní mši svatou budeme slavit v 10.30 hod., svátostné požehnání bude ve 14.30 hod.

Farnost  zvole              Farnost  zvole

Sbírka ve Zvoli z neděle 31. července byla 6.850 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

ŽEHNÁNÍ BYLIN V  MALETÍNĚ. V  neděli 14. srpna na 
závěr mše svaté v  předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny 
Marie požehnám čerstvé i sušené byliny těm, kteří si je na-
sbírají a k požehnání přinesou. 
Požehnání souvisí s následující slavností Nanebevzetí Panny 
Marie. Panna Maria je ten nejkrásnější květ stvoření, ze které-
ho vzešel Pán Ježíš Kristus.

Už ve starozákonní knize Sirachovcově se píše: Hospodin stvořil léčivé byliny ze země a ro-
zumný člověk se jich neodříká. Jimi Hospodin léčí a tiší bolest, lékárník z nich připravuje lék, 
aby Hospodinovy skutky nevymizely a na zemi byl stále jeho pokoj.

POUŤ DO RENESANČNÍCH KOSTELŮ NAŠEHO OKRESU 
V úterý 16. srpna můžete vyrazit s farností Zvole na další 
pouť. Cílem tentokrát budou renesanční kostely našeho 
okresu. Začneme v  Sobotíně u  hrobu řeholnice Marie 
Paschalis, která byla blahořečena 11. června 2022 v pol-
ské Vratislavi. 
Pokračovat budeme v Maršíkově, ve Velkých Losinách, 
v Žárové a v Branné, kde se na závěr pouti můžete občer-
stvit v místní cukrárně staroměstskou trubičkou. 

Odjezd v 8.00 hod. ze Zvole. Cena včetně společného oběda 500 Kč.
Přihlašujte se u paní Věry Keprtové, tel. 723 693 084.  P. František Eliáš, tel. 731 626 500

Máte doma staré židle, židličky, štokrlata, lavice, lavičky, které byste mohli darovat 
na farní zahradu ve Zvoli? Blíží se čas slavnosti DOŽÍNEK, na které 
vás už v tuto chvíli zveme, kdy budete moci v zákoutích farní zahrady 
posedět. Čím více židliček, stoliček, sedátek a stolků (mohou být i poško-
zené, dovedeme si je opravit a upravit), tím víc možností, v klidu se na 
dožínkách uvolnit a v duchu poděkovat i za svoji „osobní úrodu“. Pokud 
můžete něco z toho postrádat a věnovat, kontaktujte organizační tým na 
tel. 723 693 084.
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MARIA PASCHALIS JAHNOVÁ, CSSE
(7. dubna 1916, Nysa – 11. května 1945, Sobotín).
Marie Magdalena Jahnová byla prvním ze čtyř dětí Karla Edwar-
da Jahna a Berty roz. Kleinové. V roce 1937, když jí bylo 21 let, 
vstoupila do kláštera šedých alžbětinek, noviciát začala 3. října 
1938, 19. října 1939 složila první sliby a  přijala řeholní jméno 
Maria Paschalis. V  letech 1939–1942 se v  Kluczborku a  Hlub-
čicích starala o  děti a  přestárlé. Od roku 1942 působila v  Nyse 
jako kuchařka a pečovala o staré spolusestry. Když Nysu v březnu 
1945 obsadila sovětská vojska, utekla se svými svěřenkami do So-
botína, kde byla zřízena nemocnice v místní škole. I do Sobotína přišla sovětská vojska. 
Jeden z ruských vojáků začal po sestře Marii Paschalis vyžadovat, aby „šla s ním“. Sestra to 
odmítla s poukazem na to, že je zasvěcená osoba a odmítnutý voják ji zastřelil. Krátce po 
smrti začala být nazývána „bílou růží z Čech“.

lošticKo              lošticKo              lošticKo
Sbírka z neděle 31. července: Loštice 3.346 Kč, Moravičany 2.805 Kč, Bílá Lhota 1.889 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.

Svaté přijímání nemocným přineseme tento čtvrtek 11. srpna dopoledne. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA FAŘE V LOŠTICÍCH se bude konat v termínu od 22. 8. do 
26. 8. 2022. 
Cena tábora bude 70 Kč na den. 
Přihlášky budou k dispozici začátkem měsíce srpna. Tábora se mohou účastnit děti od 
6 let. Těšíme se na vás.

V novém školním roce začne příprava na biřmování. Přihlásit se mohou děti od 14 let, 
ale také všichni dospělí, kteří mají o přijetí této svátosti zájem. 

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 31. července: Tatenice 2.200; Lubník 1.660; Hoštejn 12.430 Kč.  Všem 
štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

POUŤ KE SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE bude na Koruně v  neděli 
14. srpna v 15.00 hod. 

Ohlášky
V sobotu 20. srpna přijmou svátost manželství

v kostele sv. Anny v Hoštejně
Jaromír Krátký z Rovenska a Marie Nikolajková z Hoštejna

Ať jim Pán žehná
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ČervenovoDsKo            ČervenovoDsKo
Mše svatá na KŘÍŽOVÉ HOŘE je tuto neděli 7. srpna v 10.30 hod. 

POUŤ V JAKUBOVICÍCH s tradičním koštem vína bude v sobotu 13. srpna. Poutní 
mše svatá začíná v 15.00 hod.  P. Vitalij Molokov

štÍtecKo              štÍtecKo              štÍtecKo
Sbírky z neděle 31. července: Štíty 2.300; Horní Studénky 2.100; Cotkytle 480 Kč. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

FATIMSKÁ POBOŽNOST ve Štítech bude ve středu 10. srpna po mši svaté. 
Svoje prosby můžete vložit do schránky na oltáři Panny Marie. 

Účelové sbírky v neděli 14. 8. 2022 ve farnostech budou:
v Horních Studénkách při mši svaté v 7.30 hod. sbírka na opravy,
ve Štítech při poutní mši svaté v 9.00 hod. sbírka na potřeby farnosti,
v Cotkytli při mši sv. v 11.00 hod. sbírka na potřeby farnosti.

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ 
Přijměte pozvání na pouť k Panně Marii Nanebevzaté do kostela ve Štítech.
POZVÁNKA NA KONCERT 
Srdečně vás zveme v pátek 12. srpna od 17.30 hod. do kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie ve Štítech na koncert varhaníka, skladatele, dirigenta 
a profesora Pražské konzervatoře Michala Novenka. Vstupné je dobro-
volné.
POUTNÍ MŠI SVATOU v neděli 14. srpna v 9.00 hod. doprovodí farní 
schola. Mše svatá bude ukončena svátostným požehnáním poutníkům.  

 P. Jacek Brończyk a pastorační rada farnosti

KOCOURKOVSKÁ POUŤ
V sobotu 13. srpna se v areálu Nový Řáholec na Březné bude konat třetí ročník Kocour-
kovské pouti s doprovodným kulturním programem. 
Pro děti bude od 14.00 hodin připraven animační program Barevňáci. 
Od 16.30 hod. vystoupí dechová hudba Žadovjáci s Olinkou Baričičovou a od 19.00 hodin 
stálice české hudební scény – kapela Kern. 
Od 21.00 hodin si můžete nestárnoucí hity skupiny Queen připomenout s revivalem to-

hoto hudebního tělesa – skupinou Princess. Štafetu 
poté od 22.30 přebere NOA.
Jsou domluvené pouťové atrakce za snížené vstupné. 
Vstup na akci je zdarma.
MS Tetřívek Štíty a SDH Březná budou mít přichys-
tané bohaté občerstvení – srnčí guláš, jelení řízek 
s bramborovým salátem, pečeného divočáka, mak-
rely, langoše a další dobroty.
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Jednou se prý zeptali známého milionáře Rockefellera:
„Kolik musí mít člověk peněz, aby byl šťastný?“
Odpověď zněla: „O něco víc, než právě má.“
A toto neplatí jen o penězích. Různí lidé mají různé představy a říkají si: šťastný, šťast-
ná budu, až získám tuto ženu / tohoto muže, až budu mít lepší image, až více zhubnu, 
až se uzdravím, až nebudu mít své životní překážky, až dokončím školu, až si pořídím 
skvělé auto, až si postavím vilu, až procestuji zeměkouli, až postoupím ve společen-
ském žebříčku, až budu mít větší moc, až se stanu součástí nějaké vlivové skupiny, až 
dosáhnu uznání, až mě blízcí budou mít více rádi, až …, až …, až … Každý si doplní 
své.
Mathew Kelly k tomuto ve své jedné knížce říká: „V každém člověku je propast o ve-
likosti Boha. Nemůžeme ji naplnit věcmi, penězi, postavením, mocí, sexem, drogami, 
alkoholem, jinými lidmi, zážitky ani úspěchem. Jen Bůh ji dokáže zaplnit. Vhoďte do 
ní všechny peníze světa a zjistíte, že je pořád prázdná a vy stále toužíte po něčem vět-
ším. Přihoďte Oscara, Grammy, Nobelovu cenu...“
Nikdy totiž nemáme dost. Naše touhy nejsou nikdy naplněné. Jsme nenasycení a ne-
nasytní. A to, že naše touhy nejsou nikdy naplněné, je jedním z ukazatelů na to, že jsme 
stvořeni nekonečným Bohem pro život s ním. S Bohem, který nám nabízí nekonečnou 
= nekončící = neohraničenou lásku, pozornost, přijetí, uplatnění, uznání, radost, spo-
kojenost, překvapení, adrenalin, pokoj…
Bůh má pro nás připraveno víc, než si dokážeme představit. Má pro nás víc, než nám 
tento svět může dát, či vzít. Lidský život je cestou Domů, k Bohu, do plnosti živo-
ta. Jsme jakoby na mostě, po kterém směřujeme na druhý břeh. Nemá proto význam 
a  smysl se na tomto mostě pokoušet zabydlovat. V  Bibli se říká: „Buďte  spokojeni 
s tím, co máte“ (Žd 13:5). Neznamená to, nerozvíjet se, ale spíše nebýt chamtivý – ne-
chtít stále více a myslet si, že v takovém hromadění peněz, jistot, zážitků zde naleznu 
své uspokojení a jistotu.
A pokud podlehneme představě, že si toto vše musíme nějak zařídit sami, tvrdě nara-
zíme na realitu a ohraničenost světa i sebe sama. Současné dění ve světě i dějiny nám 
smutně ukazují, že lidé s takovýmto postojem přestávají brát jakékoliv ohledy a jdou si 
za svým „přes mrtvoly“. Jak na úkor druhých, tak i svých nejbližších, ale i na úkor celé 
společnosti, okolních zemí a národů, přírody, planety…
Jaké je východisko z tohoto rozporu – přirozeně chtít víc, ale nezabydlovat se v nejis-
tých lidských „jistotách“? Řešením je otevřenost a odevzdanost Božímu vedení v na-
šem všednodenním životě. Bůh totiž chce každého z nás vést k naplněnému životu. 

Někdy třeba i po jiných cestách, než si představujeme. Ale 
s jistotou, že se za to zaručuje on sám – absolutní Bůh, Láska, 
tvůrce vesmíru, který vidí souvislosti, které my nevnímáme.
A  zárukou je pro nás Bůh, který nám svou lásku dokázal 
mimo jiné i tím, že každému z nás vyšel vstříc v Ježíši Kristu. 
A vychází každý den. Nebuďme proto k němu neteční. Má 
to smysl. I pro mě. I pro tebe. Zdroj: vira.cz
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 31. července: Zábřeh 16.525; Rovensko 631 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

Milostivé léto II – možnost ukončit exekuce na dluzích vůči státu
V rámci velké novely exekučního řádu bylo v roce 2021 také schváleno tzv. Mi-

lostivé léto. Zkráceně se jedná o jednorázovou (tři měsíce) šanci pro lidi v dluhových 
pastech zbavit se exekucí na dluzích vůči státu či organizacím se státním podílem 
(typicky dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, knihovny apod.). Princip nespočí-
vá v dluhové amnestii, ale v povinnosti zaplatit dlužnou jistinu do poslední koruny 
(a spravedlivou přiměřenou odměnu exekutorovi) a nabídce odpuštění veškerého tzv. 
příslušenství jako jsou úroky, penále či pokuty. Ne nadarmo autoři použili pro tento 
mimořádný institut biblické označení „Milostivé léto“.

Vzhledem k  řadě okolností (ne zcela vstřícný přístup některých exekutorů, in-
terpretační nejasnosti, růst cen energií) včetně zjevné výhodnosti i pro věřitele a stát 
(získají jednorázově zpět celou jistinu, která by byla jinak dlouhodobě neodbytná 
a znehodnocovaná infl ací) se vláda a zákonodárci rozhodli ještě jednou a naposledy 
milostivé léto zopakovat. Byl schválen speciální zákon, díky kterému se milostivé léto 
zopakuje od 1. 9. do 30. 11. 2022.

Nyní je důležité dostat informace o této možnosti ke všem, kterým mohou pomoci. 
Tedy k těm, kteří mají exekuce na dluzích vůči státu. V rámci informační kampaně 
velmi výrazně pomáhají média včetně např. Katolického týdeníku a  pomáhající or-
ganizace jako je Charita nebo Člověk v tísni. Po projednání na plen. zasedání ČBK se 
obracím s prosbou na všechny farnosti českých a moravských diecézí. Pomozme pro-
sím i v rámci našich společenství. Důležitá pomoc může spočívat v diskrétním kon-
taktování těch, o kterých máte povědomí, že čelí exekucím a mohlo by jim být takto 
pomoženo. Lze je odkázat na dluhové poradny Charity ČR či jiných organizací, kde 
jim bude poskytnuta odborná pomoc. Překážkou může být také výše jistiny, kterou je 
třeba jednorázově splatit. Zde se potom v opodstatněných a důvěryhodných přípa-
dech dle individuálního posouzení nabízí možnost konkrétní 
pomoci se získáním této částky, která musí být do 30. 11. spla-
cena. Lze využít formu bezúročné půjčky, mimořádného daru 
apod. Je zde obrovský prostor pro konkrétní výraz milosrden-
ství v rámci našich farních a širších společenství. Milostivé léto 
je postaveno na principu solidarity. Na prvním místě v rámci 
rodiny, ale také v rámci širšího společenství. 

V případě potřeby se obraťte na mě osobně
– vybornym@psp.cz.

Děkuji všem za jakoukoli podporu a pomoc. 
Marek Výborný

poslanec PS PČR, autor a předkladatel „Milostivého léta“


