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21. 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 vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit
po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo 
k tomu, v čem je pravá radost. 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 117 Jděte do celého světa a hlásejte evangelium
1: Iz 66,18-21 2: Žid 12,5-7.11-13 Ev. Lk 13,22-30
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš se ubíral od města k  městu, od vesnice k  vesnici, učil a  pokračoval v  cestě do 
Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ 
Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude 
snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete 
ve nku a začnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři nám!’, odpoví vám: ‘Neznám vás, od-
kud jste.’ Tu začnete říkat: ‘Vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!’
Ale on vám odpoví: ‘Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!’ 
Tam bude pláč a  skřípění zubů, až uvidíte, jak 
Abrahám, Izák, Jakub a  všichni proroci jsou 
v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. 
A přijdou od východu a od západu, od severu 
a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím krá-
lovství. 
Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou 
první, kteří budou posledními.“ 
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K EVANGELIU
Za olympijské ideály stojí za to usilovat a bojovat.  I za svou vlast...
Někdo se Ježíše zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte 
o to“ (Lk 13,22-30)
Bývalý předseda Mezinárodního olympijského výboru Killanin jednou řekl: „Za olym-
pijské ideály stojí za to bojovat!“. I za vlast stojí za to bojovat, za čest rodiny, za uplat-
nění svého práva, za děti, za svobodu…
A stojí za to bojovat a usilovat i o život s Kristem? Každý usiluje o to, co poznává jako 
dobré. A  Ježíš toto ví velice dobře, proto nám předkládá dva důvody, proč usilovat 
o život podle evangelia. Jeden důvod je negativní, druhý je pozitivní. Ten negativní: 
nezůstat „mimo“, kde bude jen bolest a pláč.
Pozitivní: vejít na hostinu, setkat se se svými drahými. A hostina znamená… naplnění, 
bezstarostnost, hojnost, veselí a jásot, společenství, pohodu a jistotu.

Nedávný proces synodality přinesl do církve zajímavé pohledy na současné pro-
žívání víry. V jednom závěrečném dokumentu se píše: „Dobrovolně stranou zůstávají 
„nedělní křesťané“, kteří větší zapojení nehledají (konzumní křesťanství). Není to vět-
šina?“ Ježíš v evangeliu mluví k židům, kteří víru v Boha praktikují. Jim říká podoben-
ství s úzkou branou. Dnes stojíme v jejich situaci my. Také na nás se Pán obrací. Nejde 
o hrozby a výčitky, ale o vytržení ze zajetých kolejí formalismu. Možná právě dnes je 
čas svoji víru probudit, zajímat se a ptát. Teď je tu Pán blízko a je připraven nás vést 
k bráně do života. Zdroj: vira.cz

 
MODLITBY ZA UKRAJINU
V pondělí 22. srpna v 18.30 se opět sejdeme v kostele sv. Barbory k Modlitbám za mír. 
Další modlitební setkání se uskuteční v pondělí 5. září. Jana Stejskalová 

ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN NA SVATÝ HOSTÝN
KDY?  V sobotu 27. srpna 2022
PROGRAM: 10.15 hod. mše svatá na venkovním podiu
  stanoviště pro děti, divadélko,
  svědectví z Říma,
  růženec se seniory,
  skákací hrad.
 15.15 hod. adorace a požehnání
Více na: rodinnyzivot.cz
 Na setkání s vámi na Hostýně se těší i Hnízdo

KATOLICKÝ TÝDENÍK č. 34

Téma: Vzdělávání ve víře
Na univerzitě, v  klášteře, farním pastoračním centru nebo u  počítače. Vzdělávat se dá 
skoro všude. S novým školním rokem se rozbíhají některé pravidelné kurzy.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Pondělí 22. srpna  památka Panny Marie Královny 
Úterý 23. srpna   sv. Růženy z Limy, panny 
Středa 24. srpna  svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Čtvrtek 25. srpna  sv. Ludvíka 
Sobota 27. srpna  památka sv. Moniky  

ADORAČNÍ DEN ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI
VE STŘEDU 24. SRPNA O SVÁTKU SV. BARTOLOMĚJE

Začneme mší svatou v 9.25 hod. Po skončení mše svaté si jednotlivá 
společenství rozdělí čas adorace před vystavenou Eucharistií tak, aby 
byl farní kostel po celý den otevřený pro všechny, kteří se přijdou 
s díky, chválou i prosbami pomodlit před Nejsvětější svátostí.

ROZPIS ADORACÍ 
10.00-11.00 hod. – úklidové společenství 11.00-12.00 hod. – buňky 
12.00-13.00 hod. – Hnízdo a Modlitby matek 
13.00-14.00 hod. – Orel a schola Liturgica  14.00-15.00 hod. – Růžencové spol.  
15.00-16.00 hod. – Charita 17.00-18.00 hod. – Rytmická schola 

Adorační den ukončíme mší svatou v 18.00 hod. 

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

NEDĚLE 28. SRPNA
Mše svaté v 7.00 hod., v 8.30 hod. (celebruje P. K. Skočovský) 
a v 18.00 hod. Svátostné požehnání ve 14.30 hod. 

POZVÁNKA NA FARNÍ DEN nejen pro farníky, ale i jejich přátele a známé. 
V neděli 28. 8. 2022 v 15.00 hodin vás zveme do zahrady za Katolický dům, kde budou 
připraveny hry pro děti a program pro dospělé. Zveme vás i na tradiční fotbalové utkání. 
Občerstvení je zajištěno, chcete-li přispět svými oblíbenými domácími dobrotami, budou 
vítány. O příjemnou hudbu k poslechu se postará cimbálovka.
 Za farnost zve Pastorační rada

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2022/2023. 
Přihlášky k  výuce náboženství v  novém školním roce si můžete vyzvednout v  kostele 
sv.  Bartoloměje „u novin“ nebo na faře v Zábřeze. 
Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře.
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MODLITBA
Už delší dobu přemýšlím o modlitbě. Svatý Pavel nás v Bibli nabádá: „Bez přestání 
se modlete.“ (1 Sol 5,17) A jinde říká: „Vždyť ani nevíme, za co se máme vlastně 
modlit.“ (Řím 8,26)
Uvažuji, jak to tedy s modlitbou je, jak se dá v  tomto shonu světa bez přestání 
modlit a za co.
Popravdě si myslím, že jediný tvor v celém stvoření, který se bez ustání nemodlí, 
je člověk. Všechno ostatní svým bytím a řádem vzdává v každém okamžiku čest 
a chválu svému Stvořiteli.
Tedy jde o to, aby se i nám každá, i ta nejběžnější životní situace, stávala modlit-
bou.
Víme, že modlitba není jen odříkávání naučených modliteb, je to rozhovor se sa-
motným Pánem vesmíru, stálé setrvávání v Jeho přítomnosti.
Možná tedy jde jen o to, jak se kolem sebe díváme. Nepochybuji, že Ježíš je stále 
s námi, proto pokud se zkusíme dívat na svět tak, jako bychom se zahleděli do 
Jeho očí, a ve všem budeme hledat Jeho tvář, pak to, co uvidíme, se stane mod-
litbou.
Může to být každodenní východ slunce, který nás naplní úžasem, měsíc, který 
v každé své fázi, ale nejvíc za úplňku, připomíná vystavenou Eucharistii, snáše-
jící se ptačí pírko, které jakoby na chvilku zastaví čas, vítr připomínající nám va-
nutí Ducha, úsměv věnovaný druhému jen tak pro radost, mlčení, ve kterém dá-
vám prostor druhému, bolest, kterou pokorně přijmu, abych ji obětovala Bohu 
za záchranu jiného člověka, ruka prosící o pomoc, kterou se soucitem uchopím, 
slza stékající po vrásčité tváři starého člověka, kterou nechám skanout do svého 
srdce.

Modlitbou je i  pokojné odmítnutí lákadel tohoto 
světa.
Modlitba je hledání Ježíše ve všem, co nás obklopuje 
a co je v nás.
ON sám je naší modlitbou, protože ON je Světlo svě-
ta. (J 8,12) Světlo, které svítí v temnotě a temnota ho 
nikdy nepohltí.  (J 1,5)
Bez Něj nemůžeme dělat nic. (J 15,5). Anna Peková

Červenovodsko            Červenovodsko

Sbírky z  neděle 14. srpna: Červená Voda – pouť Šanov 3.447; Písařov 1. sv. přijímá-
ní 2.648; Jakubovice pouť 2.142 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Na pouť ke cti sv. Josefa Kalasanského jste zváni tuto neděli 21. srpna do Moravského 
Karlova. Poutní mše svatá začíná v 10.00 hod. 
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Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 14. srpna: Klášterec 2.300; Svébohov 8.600; Jedlí 1.200 + dar na potřeby 
farnosti 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 14. srpna: Štíty 3.990; Horní Studénky 3.080; Cotkytle 1.670  Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Horní Studénky. Ve čtvrtek 1. září v 17.30 hod. bude možnost přijetí svátosti smíření, mše 
svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Štíty. V pátek 2. září bude od 17.00 hod. adorace a od 18.00 hod. možnost přijetí svátosti 
smíření. 
V sobotu 3. září v 10 hod. Mariánské večeřadlo se svatým přijímáním.
V Crhově v sobotu 3. září v 17.00 hod. bude slavena mše svatá s nedělní platností. 

V neděli 4. září požehnám školní aktovky, školní  batohy ve farnostech:
v Horních Studénkách při mši svaté v 7.30 hod.
ve Štítech při mši svaté v 9.00 hod.
v Cotkytli při mši svaté v 11.00 hod.  P. Jacek Brończyk 

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z  neděle 14. srpna: Tatenice 1.040; Lubník 1.060; Hoštejn 2.150; Kosov 1.220; 
Koruna 800 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

FARNÍ DEN V  TATENICI . Na farní den jste do Tatenice zváni 
v neděli 28. srpna. Slavení farního dne začne mší svatou v 14.00 hod. 
Po skončení mše svaté se přesuneme na farní dvůr. Občerstvení je 
zajištěno. Čeká nás tradiční program jako v minulých letech, který 
může pozměnit pouze počasí. Při dobrém počasí zakončí farní den 
po půl deváté ohňostroj. Všichni jste srdečně zváni.

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: sobota 27. srpna – Lubník mše svatá s  nedělní platností 
v 18.30 hod. (v neděli nebude); neděle 28. srpna – Kosov 8.00, Hoštejn 9.00 hod. 

lošticko              lošticko              lošticko
Sbírka z neděle 14. srpna: Loštice 3.236 Kč,  Moravičany 4.158, Bílá Lhota 1.805, z po-
hřbu 4.090 + dar 1.500 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA FAŘE V LOŠTICÍCH se bude konat v termínu od 22. 8. do 
26. 8. 2022 na téma „Radosti a bolesti Panny Marie“. 
Pokud můžete a upečete na tábor nějakou buchtu, budeme vděční. Těšíme se na vás. 

Zveme všechny farníky na farní odpoledne, které se bude konat první zářijovou sobo-
tu 4. září na farním dvoře v Moravičanech.



6

Farnost  zvole              Farnost  zvole

Sbírka ve Zvoli z neděle 14. srpna byla 4.770 Kč, dar na komunitní centrum 5.000 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Máte doma staré dřevěné 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 žid-
liček, stoliček, sedátek a stolků (mohou být i poškozené, dovede-
me si je opravit a upravit), tím víc možností v klidu si posedět. 
Pokud můžete něco z toho postrádat a věnovat, kontaktujte or-
ganizační tým na tel. 723 693 084. 

Blíží se sobota 27. srpna, kdy se s  rodinami vydáme na 
Vřesovou studánku. 
Mše svatá bude jako obvykle ve 14.30 hod. Kdo nezvládne 
pěší pouť z Červenohorského sedla na Vřesovou studánku 
bude moci využít služeb lesáků. 

KATECHEZE DOSPĚLÝCH 
Od září nabízím novým zájemcům setkávání nad Biblí a katolickou věroukou. 
Kdo z dospělých bude mít zájem o přijetí svátosti křtu, Eucharistie a biřmování,  může se 
přihlásit také. P. František Eliáš, tel. 731 626 500

Přestože jsou prázdniny, tak se kolem farního kostela 
a fary stále něco děje. Minulý týden Břeťa Zemene zajistil 
s pomocí jeřábu opravu vadného svodu z rýn na kostele. 
Jaroslav Fričer připravil elektroinstalaci do nové zpovědni-
ce a Jiří Hampl dokončil nátěry na bočních dveřích kostela. 
Adam Kruš pořezal dřevo ve farním dvoře, František Kupka 
a František Kníž pokračují s opravou zchátralé historické zdi 
vedle komunitního centra, ženy (Čtyřlístek) pečují o květi-

novou výzdobu kolem 
fary a  kostela a  při-
pravují zahradu na 
dožínkovou slavnost, 
která bude v  sobotu 
24. září.
To jsou některé z akti-
vit, které jsem postřehl, ale vím, že je jich víc. 
Všem jmenovaným i  nejmenovaným ať požehná 
Pán. P. František Eliáš
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mohelnicko       mohelnicko       mohelnicko

Farnost Úsov zve ve středu 24. srpna v  16.00 hod. na poutní mši svatou do kaple 
sv. Rocha, který je patronem kaple.
Pocházel ze zámožné rodiny z jihofrancouzského města Montpellier (* 1295). Poté, co mu 
zemřeli rodiče, rozdal svůj majetek chudým a  vypravil se jako poutník do Říma. Během 
své cesty údajně řadu lidí zázračně uzdravil od moru. Nakonec se však sám nakazil. Po 
uzdravení se vrátil do rodného města. Tam, nikým nepoznán, byl uvržen do žaláře jako cizí 
vyzvědač. Roch se svou totožností nikomu nesvěřil, a tak vyšla najevo teprve poté, co pro něj 
po pětiletém věznění přišla smrt.

  

ODEVZDANOST
Jean-Pierre de Caussade: Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Důležitá kniha v pra-

vou chvíli. Často jsem si při jejím čtení říkal: přesně tohle jsem POTŘEBOVAL slyšet. 
Po celou dobu mne provázel pocit, jako když do zámku zapadne klíč a dveře se náhle 
s lehkostí otevřou.

Díky této knize jsem se naučil – možná správněji: začal se učit – klást si tak samozřej-
mou, ale pro život zcela rozhodující otázku: „Pane, co si přeješ, abych dělal TEĎ, v tomto 
okamžiku?“ Po mnoha měsících vnitřní roztříštěnosti, kdy se moje pozornost rozpínala od 
daleké budoucnosti až zpátky k minulému, jsem „objevil“ – přítomný okamžik. Uvědomil 
jsem si, že „být zakotven v přítomnosti“ znamená „být poslušný Boží vůli“, s „uchem srdce 
napjatě naslouchat tichému hlasu Pána“, být jako vnímavý nástroj v rukou Mistra. V tom 
nacházím – možná paradoxně – ohromnou záplavu svobody. 

V mých uších zní: „Nedělej si zbytečné starosti o sebe, o druhé, o tento svět. Vždyť já 
mám všechno pevně ve svých rukou a nikdo a nic, žádná moc ve vesmíru, mi nedokáže 
z nich běh věcí vyrvat. Neboj se. Buď vnímavý. Plň povinnosti svého stavu, v pokoji při-
jímej, co přichází. Konej svůj díl, který ti náleží. A zbytek udělám já. Tento svět je jako 
čarokrásný koberec: tvým úkolem je, jak jen s mocí mé milosti dovedeš – vetkat do něj pár 
stehů. Během práce leží celá krása mého díla v temnotě a uvidíš ji až na konci věků.“ Už 
mnoho let se mi vrací podobný obraz: „Jsi střípkem v mozaice, opracovaným kamínkem, 
který nevidí dál než na své bezprostředně přiléhající okolí. Abys spatřil celý obraz, musel 
bys poodstoupit, ocitnout se mimo svět, do kterého zapadáš. Musel by ses na mozaiku 
dívat z perspektivy umělce.“

Tohle pochopení ve mně kniha francouzského jezuity znova obnovila a prohloubila. 
Prosba „buď vůle tvá“ najednou dostává nový, dříve vzdálený a možná ne úplně pocho-
pený smysl. Plníme-li Boží vůli, je to, jako bychom se zařazovali do proudu dějin Božího 
milosrdenství, který tryská z nitra Trojice a opět se tam vrací. Je to jako stát se paprskem 
v záplavě Božího světla, naladit se na „vlnu“ Božího chtění, být v harmonii s jeho plánem 
pro tento svět. P. Karel Skočovský (psáno pro KT)

Pokud byste měli o knihu zájem, její zakoupení, případně objednání můžete řešit na 
recepci zábřežské Charity. 
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redakce - H. Lexmanová
Vychází nákladem 1.270 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 14. srpna: Zábřeh 14.257; dary na potřeby farnosti 16.600 Kč; Rovensko 
840 Kč.
VYŠEHORKY: sbírka z neděle 7. srpna 950 Kč a z neděle 14. srpna 700 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč
Na likvidaci lepry jsme 13. srpna ze Zábřeha odeslali částku 3.300 Kč. 
Dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

charitativní  slUŽBa  církve  v  dĚkanátU

MODLITBA ZA UKRAJINU 
V rámci adoračního dne farnosti Zábřeh (středa 24. 8.), se od 15.30 
hod. sejdeme v kostele sv. Bartoloměje, abychom s Ukrajinci žijícími 
v  našem regionu krátkou společnou modlitbou děkovali a  zároveň 
prosili za zemi a její obyvatele, kteří jsou v současnosti sužováni vá-
lečným konfl iktem.   
Středa 24. 8. je současně také dnem, kdy si Ukrajinci připomínají 
vyhlášení nezávislosti své země přijetím Deklarace vyhlášení nezávislosti Ukrajiny. I my 
přejeme lidem této země, aby mohli opět žít v míru a také ve svobodě.  
Po modlitbě jsme srdečně zváni do Levandulové kavárny na ochutnávku pelmeňů (tra-
diční ukrajinské jídlo), poslech ukrajinských písní a děti zveme na malování na obličej.
Více informací i o dalších integračních a adaptačních akcích pořádaných pro ukrajinské 
uprchlíky najdou zájemci na webu https://zabreh.charita.cz/ukrajina/

TEXT MODLITBY V ČEŠTINĚ (modlitba bude přednesena v Ukrajinštině)  
Bože, náš nebeský Otče! 
Ve jménu našeho Spasitele, našeho Pána a Boha Ježíše Krista, Tě prosíme za odpuštění, mi-
losrdenství a uzdravení všech národů světa! 
Stojíme zde a jsme posilováni pouze vírou ve Tvou Velikost a Moc! Kéž se k nám a našim 
domovům nepřiblíží žádná zlá síla! 
Pane, Ježíši Kriste, uzdrav nás a odežeň od nás každého protivníka. Dotkni se myslí a srdcí 
vůdců všech zemí a národů, aby plnili pouze Tvou Svatou Vůli pro dobro národů!
Pane, Ježíši Kriste! Všechno, co ďábel naplánoval proti národům země, odežeň od nás ve 
Tvém Svatém Jménu!
Náš Nebeský Otče, voláme k Tobě! Osvoboď nás od ďábelského moru, od všech ďábelských 
plánů, nedopusť vyhlazení lidstva! Odpusť nám pošetilým lidem, ponořených do hříchů, 
ukaž světu Své milosrdenství, ať je posvěceno Tvé Svaté Jméno Otce i Syna i Ducha Svatého!
Pokorně prosíme, aby Tvá vůle byla s námi! Prosíme Tě, milostivý Bože, o Tvoje požehnání 
pro ty, kdo se k Tobě modlí, a pro ty, kdo vzývají Tvé Svaté Jméno! Pokorně prosíme o Tvoji 
otcovskou ochranu celého lidstva na Zemi!
Vyslyš nás, odpusť a  zachraň nás, Nebeský Otče! Svatá Trojice, Sláva Tobě, Otci i  Synu 
i Duchu Svatému nyní i na věky věků Amen! Amen! Amen! 
Pane Bože, ochraňuj nás!


