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22. 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, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá
všechno dobré. 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 68 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka
1: Sir 3,19-21.30-31 2: Žid 12,18-19.22-24a Ev. Lk 14,1.7-14
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si 
na něj pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. Řekl jim tedy toto poučení: 
„Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být 
od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti: 
‘Uvolni mu místo!’ Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. 
Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě 
pozval, řekne ti: ‘Příteli, pojď si sednout dopředu!’ To ti bude ke cti u všech, kteří budou 
s  tebou u  stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a  kdo se ponižuje, bude 
povýšen.“ 
Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi 
své přátele ani bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, aby tě 
snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když 
strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé. 
A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají čím odplatit. 
Dostaneš však odměnu při vzkříšení spravedlivých.“
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K EVANGELIU
Boj o přední místa potkáme stále, ale v kostelích vídáme 

spíš opačné tendence, když se lidé raději posadí vzadu… Mož-
ná je to reakce na to, že je zde nikdo nepřivítal. Může v tom 
být i falešná pokora, která se prezentuje jako skromný postoj, 
ale v nitru takového člověka zní strašlivý křik: „Tak už si mě 
někdo všimněte a oceňte, jak jsem pokorný!“ Anebo se bojíme 
pohledu ostatních lidí, aby si nemysleli, že… 

Zajímavější je otázka, kdo je pán domu v případě kostela? Kdo nás zde má pozvat 
dopředu? Kněz? Kdo slyšel evangelium a přijal ho, zaslechl pozvání k hostině z úst Kris-
ta. Bůh nás povolal, abychom ho nazývali Otcem a vstoupili do jeho otcovského domu.

Ježíš Farizeje kritizoval pro jejich pokrytectví, pýchu a tvrdost. Přesto k nim ale nalézal 
cestu. Nechodil k nim ale proto, aby je v jejich postojích utvrzoval.

Přicházel k nim, aby jim ukázal širší obzory a vyvedl je z jejich šedivého a smutného 
světa. Přicházel k nim, aby jim ukázal, že je Bůh miluje, a že nemají důvod k úzkopr- 
sosti.

A je tomu tak i dnes. I v nás je pýcha, tvrdost a pokrytectví. I k nám si Bůh nachází 
různé cesty. Zdroj: vira.cz

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.

V neděli 4. září při mších svatých bude v kostele sv. Bartoloměje žehnání aktovek. 

POUŤ RODIČŮ NA HORU MATKY BOŽÍ 
V  termínu 15.–18. září proběhne na Hoře Matky Boží v  Králíkách 
již čtvrtá „Pouť rodičů, kteří přišli o dítě“. Zváni jsou všichni rodiče, 
sourozenci, prarodiče, tety, strýčkové dětí, které odešly do nebe 
a všichni, kteří se v životě nějakým způsobem setkali se smrtí miminka. 
Zájemci se mohou přihlásit na email petra@ditevsrdci.cz. 

Je možné si objednat nocleh a společné stravování. 
Více informací na facebookové stránce Perinatálního hospice Dítě v srdci nebo na výše 
uvedeném emailu.

KT 35 – Náš život je víc, než vidíme. Žil v Brazílii, Německu, USA a Itálii, byl námořníkem 
i příslušníkem americké armády. Dva roky strávil v buddhistickém klášteře, poté konver-
toval ke katolické církvi. Studoval na výtvarné akademii v Düsseldorfu a dva roky pobýval 
i v papežské koleji Nepomucenum v Římě. To vše stihl malíř Jan Knap, který nyní žije 
v Plané u Mariánských Lázní.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Pondělí 29. srpna památka umučení sv. Jana Křtitele
Sobota 3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve   

ZPOVĚDNÍ DEN VE STŘEDU 31. SRPNA
8.00 – 10.00 hod. P. Władysław Mach SDS
9.00 – 11.00 hod.  P. Jaroslav Šima 
10.00 –12.00 hod.  P. Vladimír Jahn 
12.00 –14.00 hod. P. František Eliáš 
14.00 –16.00 hod. P. Alojz Šeliga CM
16.00 –17.00 hod.  P. Vitalij Molokov 
17.00 –18.00 hod.  P. František Ponížil

I  o  prvním pátku v  měsíci, 2. září, můžete v  kostele sv. Bartoloměje od 15.30 hod. 
přijmout svátost smíření. 

POUŤ NA STŘÍTEŽI V  NEDĚLI 11. ZÁŘÍ KE CTI 
PANNY MARIE
Farní společenství při kostele Všech svatých ve Vyšehorkách srdečně
zve poutníky na mariánské poutní místo, ke kapli Narození Panny 
Marie v lese na Stříteži.
V  neděli 11. září ve 14.00 hodin s  doprovodem hudby a  zpěvu 
projdeme křížovou cestou ke kapličce, kde bude následně sloužena 
mše svatá.
Pro řidiče: z Mohelnice projedete pod dálničním mostem (směrem 

na Loštice) a ihned za mostem odbočíte vpravo, směr na Újezd.
Dále projedete Líšnicí, Svinovem, Zavadilkou, Vacetínem.
Při sjezdu z Vacetína – asi po 200 m, na první odbočce odbočíte vpravo a projedete lesem 
nahoru až na Střítež. Zaměstnanci lesa vás navedou na parkoviště. 
Povolení ke vjezdu do lesa je pro všechny účastníky poutě vyřízené. P. Radek Maláč

Farnosti  spravované  z  dubicka

POZVÁNKA NA  SVATOHUBERTSKOU MŠI DO ROHLE
IX. svatohubertská mše bude sloužena ve farním kostele sv. Martina v Ro-
hli v sobotu 3. září 2022 od 9.30 hod. za účasti členů Řádu sv. Huberta.
Hlavním celebrantem bude otec Mgr. František Eliáš.
Doprovod mše zajistí Trubači Zábřeh a mužský pěvecký sbor Řádu sv. Hu-
berta. Po mši svaté bude pro všechny připraveno pohoštění v kulturním 
domě. Srdečně zvu k účasti. MUDr. Antonín Kutálek

V Dubicku v neděli 4. září při mši svaté v 8.00 hod. bude žehnání aktovek i žáků a stu-
dentů do nového školního roku.
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Červenovodsko            Červenovodsko

Sbírky z neděle 21. srpna: pouť Moravský Karlov 4.633; Písařov 1.727; Janoušov 665 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

V neděli 11. září zveme na pouť v Mlýnickém Dvoře ke cti svátku Narození Panny Marie. 

Farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 21. srpna: Klášterec sbírka na opravy 4.200 + dar na potřeby farnosti 
2.300; Svébohov sbírka na opravy 5.900 + dar na ozvuční 1.000; Jedlí 1.600 + dar na potře-
by farnosti 4.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

CHYSTEJTE  DRAKY

– SVÉBOHOVSKÁ DRAKIÁDA BUDE!

 
lošticko              lošticko              lošticko

Sbírka z neděle 21. srpna na potřeby farnosti: Loštice 2.000;  Moravičany 1.794 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Farnost Moravičany vás zve na FARNÍ ODPOLEDNE, které se bude konat první záři-
jovou sobotu 3. 9. v 15.00 hod. na farním dvoře v Moravičanech. 
Prosíme hospodyňky, které chtějí a mohou, aby napekly něco dobrého na zub.

Od první neděle v září začnou v Lošticích pravidelné měsíční dětské mše svaté. 
V  neděli 4. září požehnáme školní aktovky a  poprosíme o  dary Ducha Svaté pro žáky 
a studenty v novém školním roce.

Setkání farní rady v Moravičanech bude ve čtvrtek 8. září v 19 hod. na faře. 

FARNÍ POUŤ
Zveme vás na farní pouť na nejstarší a nejmladší poutní místo na 
Slovensku. Skalka u Trenčína je poutní místo nad poustevnickou 
jeskyní sv. Andreja-Svorada a  Benedikta a  hora Butkov je nej-
mladší poutní místo na Slovensku. Jedno z nejnavštěvovanějších 
poutních míst vzniklo teprve v roce 2013. Na jednodenní pouť 
pojedeme autobusem v sobotu 10. září. 
V ceně bude doprava, průvodní slovo a pravý slovenský kotlíko-
vý guláš v poutním domě na Skalce. V ceně není pojištění. Cenu 
rozpočítáme na místě. V případě naplnění autobusu bude činit 
550 Kč. Zapsat se můžete do seznamů v našich kostelech.

Přihlášky do náboženství na nový školní rok najdete na stolku v kostele.
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postřelmovsko            postřelmovsko

O první neděli v měsíci bude mimořádná sbírka na opravy: v Lesnici (minule 2.650 Kč) 
a v Chromči (minule 2.800 Kč) na farní kostel. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

Možnost svaté zpovědi a tichá adorace před prvním pátkem bude ve čtvrtek 1. září: 
v Chromči od 17.30 a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.

 O první sobotě 3. září od 9.00 hodin budou v Postřelmově modlitby a mše svatá ke cti 
Panny Marie.

 V neděli 4. září požehnáme dětem do nového školního roku. Děti si mohou přinést 
k požehnání aktovky a položit je před mší sv. před obětní stůl.

V neděli 4. září se uskuteční v Postřelmově na farní zahradě FARNÍ DEN S TÁBORÁ-
KEM. Jsou zváni nejen farníci z Postřelmova, Chromče a Sudkova, ale i z farností Lesnice 
a Dlouhomilov.

štítecko              štítecko              štítecko

Sbírky z neděle 21. srpna: Štíty 1.970; Horní Studénky 3.200; Cotkytle 341 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

HORNÍ STUDÉNKY. Ve čtvrtek 1. září v 17.30 hod. bude možnost přijetí svátosti smíře-
ní, mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
ŠTÍTY. V pátek 2. září bude od 17.00 hod. adorace a možnost přijetí svátosti smíření. Od 
18.00 hod. mše svatá.
V sobotu 3. září v 10 hod. Mariánské večeřadlo se svatým přijímáním.
CRHOV. V sobotu 3. září v 17.00 hod. bude slavena mše svatá s nedělní platností. 

V neděli 4. září požehnám školní aktovky a 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  

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – DEN FARNOSTI ŠTÍTY 
V neděli 4. září od 14.00 hod. přijměte srdečné pozvání na den farnosti Štíty. Tentokrát 
jsme se zaměřili na ty nejmenší. Vystoupí DIVADÉLKO S RADOSTÍ v podání skvělé-
ho Tomáše Velzla. Nejen děti si přijdou na své, k poslechu 
a dobré náladě bude hrát harmonika. Dobrá káva, koláče, 
něco dobrého z grilu a snad i pěkné počasí zajištěno. Kdo 
chcete přidat společně ruce k  dílu a  pomoci při zajištění 
akce, nebo přispět upečenou dobrotou, ozvěte se prosím 
Evě Pecháčkové nebo Markétě Drlíkové.
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Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 21. srpna: Tatenice 1.010; Lubník 1.200; Hoštejn 1.900; Kosov 700 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH 
Sobota 27. srpna: Lubník mše svatá s nedělní platností v 18.30 hod. (v neděli nebude) 
Neděle 28. srpna: Tatenice 14.00 hod. (farní den) Kosov 8.00 hod., Hoštejn 9.00 hod. 

Farnost  zvole              Farnost  zvole

Sbírka ve Zvoli z neděle 21. srpna byla 5.020 Kč.  
Dary: dar od poutníků na obnovu farní zahrady 4.000 Kč, dar na komunitní centrum 
10.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

ZMĚNA 
V  neděli 4. září v  15.00 hod. se nesejdeme v  Maletíně, ale 
v krásném fi liálním kostele sv. Stanislava v HYNČINĚ. 
Začíná nový školní rok, školáci si mohou vzít školní aktovky, 
které jim požehnám.  
Interiér kostela stojí za zhlédnutí. Je bohatě zdobený malbou 
a  štukovým dekorem. Tři nástropní malby s  novozákonními 
motivy ve štukových zrcadlech představují Klanění tří králů 
(presbytář), Nevěřícího Tomáše (hlavní loď u vítězného oblou-
ku) a Zvěstování Panny Marie (nad kruchtou). V levém rohu 
vítězného oblouku je zobrazena starozákonní legenda o mědě-
ném hadu a po pravé straně žehnající postava u kříže. V presbytáři jsou vedle hlavního 
oltáře s obrazem sv. Stanislava dvě velké nástěnné malby s výjevy ze života tohoto světce. 

HLAVNÍ POUŤ BUDE NA VŘESOVÉ STUDÁNCE V SOBOTU 10. ZÁŘÍ. 
Mše svatá bude jako obvykle ve 14.30 hod.

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

NENÍ ŽIVOTA BEZ VODY – NENÍ VODY BEZ ŽIVOTA 
Spolek Zvolská čtyřka vás zve na přednášku do komunitního centra, která se bude 
konat ve čtvrtek 15. září v 18.00 hod. 
PROČ SE OTUŽOVAT? PROČ SE POTÁPÍME? 

Na setkání, přednášku i povídání se těší přednášející Bohumil Mo-
lek (učitel plavání a  rozhodčí – závodní plavání, dálkové plavání, 
zimní plavání, potápění)
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MARY´S MEALS
Hnutí Mary’s Meals poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den nej-
chudším dětem po celém světě. Dílo je pojmenováno po Marii, Ježíšově 
matce, která vychovávala své vlastní dítě v chudobě. Hnutí je založeno na 
vzájemné úctě a spojuje všechny lidi bez ohledu na jejich vyznání.

BATŮŽKOVÝ PROJEKT S MARY´S MEALS
Po třech letech shromažďování od dárců z řad čes-
kých škol, organizací i od jednotlivců vyrazilo v úte-
rý 21. června dopoledne z Brna do Malawi přibližně 
7.000 školních batůžků naplněných školními potřeba-
mi. V Malawi na ně čekaly tamní děti ve věku od 4 do 
12 let. 

Do nového školního roku s novou školní taškou? Co se 
starým batůžkem?
Jednoduchý způsob jak „recyklovat“ a  přitom pomoci 

chudým dětem ve světě je přidat se k projektu Mary’s Meals.
V současnosti jsou do Batůžkového projektu zapojeny Rakousko, Německo, Irsko, Itálie, 
Velká Británie a Česká republika.
Mnoho dětí zapojených do programu Mary’s Meals nemá základní učební pomůcky jako 
tužky a sešity.
Pomozte a darujte batůžek s věcmi, které děti potřebují. Pro mnoho z nich bude batůžek, 
od Mary’s Meals jediným dárkem, který kdy dostaly.

ČÍM NAPLNIT BATŮŽKY?
Do batůžku dejte:
3 sešity nebo notesy, 3 tužky, 3 pera, 1 balení pastelek, gumu, 
1 nové ořezávátko, 1 pevné pravítko, 1 pouzdro na tužky, ručník, 
kraťasy nebo sukni, triko, či šaty, žabky, nebo sandály, malý míček 
– tenisák, kostku mýdla, zubní kartáček, zubní pastu, 1 polévko-
vou kovovou lžíci.

Vhodné je oblečení pro děti ve věku 4-12 let. Vhodné je také 
označit batůžek štítkem s informací, zda je určen pro dívku (girl) 
nebo pro chlapce (boy) a pro jaký věk (age).

Prosím, nepřikládejte žádné hračky nebo sladkosti!
Batůžky můžete přinést na faru v Zábřeze do konce října. Ve všední dny do 15.00 hod., 

po domluvě na tel. 583  414  531 nebo 731  626  509 
i jinak.

Zúčastnit se mohou nejenom farníci ze Zábřeha nebo 
zábřežského děkanátu, ale každý, kdo chce a může po-
moci.
Více se dozvíte na stránkách www.marysmeals.cz.



Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: fazabreh@ado.cz; http://rkfzabreh.rps.cz 

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 21. srpna: Zábřeh 19.043; Rovensko 850 Kč.
DARY ZÁBŘEH: 4.900 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHaritativní  sluŽba  církve  v  dĚkanátu

MILOSTIVÉ LÉTO se vrací – další kolo „dluhové amnestie“ již od 
začátku září!
Stát ještě jednou (a nejspíš i naposledy) pomůže věřitelům a dluž-
níkům jednoduše splatit dluhy, které jim mnohonásobně narost-
ly vlivem nesmyslně vysokých úroků z prodlení, sankcí – penále, 
smluvních pokut a dalších poplatků. Novela zákona umožní zaplatit 
dlužníkům pouze jistinu (původní dluh) a administrativní poplatek – minimální ná-
klady řízení ve výši 1.815 Kč – exekutorovi, zbytek je při splnění podmínek odpuštěn. 

Tzv. MILOSTIVÉ LÉTO je pro část lidí výjimečná a jedinečná příležitost, jak se vy-
manit z dluhů, které jim přerostly přes hlavu  a vrátit se do běžného života bez jinak 
nesplatitelných závazků, o které se – až do závratné výše – v průběhu času navýšil 
původní dluh a znemožňuje jeho splacení. Nové Milostivé léto bude trvat tři měsíce, 
začne od 1. 9. a skončí 30. 11. 2022. Dlužníci mohou ukončit své exekuce započaté 
před 28. 10. 2021 pouze u veřejnoprávních věřitelů, přitom nesmí být v insolvenci 
– oddlužení. 

Odpustit tak lze například vícenáklady příslušenství v těchto případech: dlužné nájem-
né v  obecních bytech; poplatky obci za svoz odpadu nebo například poplatky ze psů; 
poplatky za energie u státních subjektů (např. ČEZ); koncesionářské poplatky u České te-
levize a Českého rozhlasu; dluh na zdravotním pojištění u některých pojišťoven; regulační 
poplatky ve státních nemocnicích a  zdravotnických zařízeních; neuhrazené poplatky za 
prodloužení studia na veřejné vysoké škole; pokuty za jízdu načerno v prostředcích MHD 
i městských dopravních podniků nebo Českých drah, …
Nepropásněte tedy druhou šanci, která může být již poslední! Začnete žít nový život s čis-
tým štítem, nezatížený minulostí! Zbavte se ekonomické zátěže, která fi nančně vysává 
a ruinuje Vaši rodinu, domácnost!
Přesné podmínky i postup krok za krokem, jak tohoto odpuštění většiny dluhu dosáh-
nout, najdete na webu Charity Zábřeh – www.charitazabreh.cz
S  celým procesem i  vyřízením potřebných podkladů v  našem regionu zase ochot-
ně pomohou pracovnice Občanské poradny Charity Zábřeh s kanceláří v Zábřehu, 
Mohelnici, Lošticích a  ve Zvoli. Neváhejte je kontaktovat pro sjednání schůzky 
(email: poradna@charitazabreh.cz, tel. 736 509 435, 721 085 919, 737 439 217), případně 
předejte kontakt těm, kterým bychom ve Vašem okolí mohli pomoci žít lepší život.


