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23. 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, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás 
s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody 
a věčného dědictví. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen

Žl 90 Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení 
do pokolení!

1: Mdr 9,13-18 2: Flm 9b-10.12-17 Ev. Lk 14,25-33
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke 
mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i sám sebe – až 
na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, 
nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a ne-
spočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil 
ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: ‘Tenhle člověk se pustil 
do stavby, ale nemohl ji dokončit.’ Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému 
králi, aby s  ním vedl válku, nesedne si napřed 
a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků 
utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisí-
ci? Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten 
druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru. 
Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co 
má, nemůže být mým učedníkem.“
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PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
Přípravu povede P. František Ponížil. První setkání bude v pátek 16. září 
od 19.00 hod. na faře v Zábřeze. 
Stále se ještě mohou hlásit farníci od 15 roků. Starší bez omezení věku. 
Přihlašovat se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze: tel. 583 414 531
 e-mail: fazabreh@ado.cz

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

SVĚDECTVÍ BÝVALÝCH ÚČASTNÍKŮ:
Již jednou jsem se semináře „Život v Duchu“ zúčastnila, asi před 20 lety. Setkala jsem se 

tehdy s projevy a dary Ducha Svatého. Takže jsem zhruba věděla, do čeho jdu. Avšak něco 
jiného je vpustit do svého života Krista, když je člověk mladý, plný sil a „nezraněný“ a něco 
jiného po životních zkušenostech, ztrátách a pádech. O to více jsem vděčná za to, že jsem se 
semináře zúčastnila a že jsem měla možnost „vylepšit“ svůj život ve třech oblastech, a to ve 
vztahu k sobě, ve vztahu s druhými lidmi a ve vztahu k Bohu.

Možná někdo netouží po opravdovém vztahu s lidmi v kostele, protože na každém může 
nalézt něco nedokonalého, nebo dokonce špatného. Ať jsme, jací jsme, všichni jsme milovaní 
Bohem. Často jsem pociťovala, jak je to málo, se nanejvýš v neděli v kostele s ostatními farní-
ky pozdravit. Kolikrát jsem si uvědomila, jak ráda bych jim dala vědět, že mě mrzí, co zlého 
je v životě potkalo, dala jim podporu a ujištění o modlitbě. A toto se mi konečně podařilo 
v tomto semináři. A nejen to, mohli jsme být jako společenství v modlitbě jeden za druhého 
a to je velká síla. Právě nejvíce ve společenství jsme zakoušeli Boží působení a dary Ducha 
Svatého.

Nejdůležitější oblast, která mě při tomto semináři obohatila, je vztah s Ježíšem. Úplně 
jsem se zastyděla, že tak stará se teprve učím, co to je otevřít Bibli a přemýšlet nad tím, co mi 
Bůh chce svým slovem říct. Že se teprve nyní učím, co je to se ztišit a vnímat jej, jak je u mě. 
Že je daleko jednodušší mu svěřit své starosti, než se jimi nechat užírat. O to víc jsem vděčná, 
že s Bohem můžu mít vztah a můžu s ním v životě počítat. Respektive se učit, aby On mohl 
se mnou v životě počítat jako se svým nástrojem, který bude moci využít – nástroj pokoje, 
lásky, odpuštění, pomoci, oběti. Mirka

Naučil jsem se otvírat pravidelně Písmo, a jednou jsem zakusil krásný Boží dotek. A to 
myslím stačí :-) Ondra

ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU 
V kostele sv. Bartoloměje bude v pátek 9. září po skončení mše svaté, která začíná v 17.30 
hod. adorace s přímluvnými modlitbami. 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 

Pondělí 5. září   sv. Terezie z Kalkaty 
Čtvrtek 8. září svátek Narození Panny Marie 

Tuto neděli slaví v Hněvkově hody. Mše svatá bude v 10.30 hod. 
Tuto neděli 4. září při mších svatých bude v kostele sv. Bartoloměje žehnání aktovek. 

•	 První mše svatá pro děti bude ve čtvrtek 8. září v 17.30 hod. 

POUTĚ KE CTI PANNY MARIE V NEDĚLI 11. ZÁŘÍ
Farní společenství při kostele Všech svatých ve Vyšehorkách srdečně 

zve poutníky na mariánské poutní místo, ke kapli Narození Panny Marie 
v lese na Stříteži. Ve 14.00 hodin s doprovodem hudby a zpěvu projdeme 
křížovou cestou ke kapličce, kde bude následně sloužena mše svatá. 

Pouť ke svátku Narození Panny Marie bude příští neděli také v Roven-
sku. Mše svatá bude slavena v 8.00 hod. P. Radek Maláč

MŠE PRO MLÁDEŽ. V pátek 9. září v 18.00 hod. srdečně zveme všechny 
na mládežnickou mši do Mohelnice. Po mši se přesuneme na faru, kde bude 
možnost vyrobit si své vlastní barefoot boty. Prosíme všechny, kteří mají zá-
jem si boty vyrobit, aby se přihlásili na našich webových stránkách nebo přes 
odkaz na FB. Pro ty, kteří si boty vyrobit nebudou chtít, bude připraven jiný program.
 Na hojnou účast se těší Animátoři Zábřeh

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2022
V Zábřeze a okolí se o druhém zářijovém víkendu v rámci Dnů ev-
ropského dědictví otevřou památky. Řada z  nich bývá návštěvní-
kům běžně zavřená a netradiční prohlídku nabízí pouze při těchto 
příležitostech. Návštěvníci se tak mohou podívat třeba do zábřež-
ského hradu či věží kostelů sv. Bartoloměje, sv. Barbory a kostela 
Církve československé husitské. V  Kosově bude otevřená rychta 
s výstavou vyšívaných kuchařek. Otevřena bude také hrobka Bukůvků v Postřelmově (vše 
sobota 10. září 10–12 a 14–16; rychta v Kosově je ve stejný čas otevřena i v neděli). 
Muzeum v domě Pod Podloubím otevřené v  sobotu zdarma zase nabízí nové expozice 
věnované Janu Eskymo Welzlovi či Václavu Hollarovi. V pátek je od 17.00 hod. připraven 
doprovodný program u  zámku, vystoupení šermířů či letové ukázky dravců a  sov. Pro 
návštěvníky jsou připraveny doprovodné akce včetně pamětního listu, který obdrží ná-
vštěvníci památek na zábřežském hradě. RNDr. František John 

Ve středu 14. září od 18.00 proběhne v  Katolickém domě v  Zábřeze 
členská schůze KDU-ČSL, na kterou jsou zváni všichni zájemci o ko-
munální politiku ve městě Zábřeze. Na programu je představení vo-

lebního programu a  jeho plnění či diskuse s  kandidáty do komunálních voleb, které 
proběhnou 23. a 24. září. RNDr. František John



4

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ 
Vyučování začne na ZŠ Boženy Němcové i  na faře 
v týdnu od 12. září 2022.
Pět minut před vyučováním se sejdou katecheté s žáky 
před hlavním vchodem školy. Pokud z různých důvo-

dů nemohou děti navštěvovat příslušný ročník, je možné, po domluvě s katechetou, do-
cházet do jiné skupiny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ
1. třída – pondělí 13.00 hod. Mgr. et Bc. Jana Kratochvílová, tel. 731 621 288 
2. třída – pondělí 12.45 hod. Mgr. Ludmila Ryšavá, tel. 736 509 449 
3. třída – středa 13.00 hod. Mgr. Ing. Radek Maláč, děkan, tel. 739 245 986 
4. třída – čtvrtek 13.00 hod. Mgr. Emilie Janů, tel. 731 626 502
5., 6., 7. třída – pondělí 14.00 hod. Mgr. Emile Janů, tel. 731 626502 
8. a 9. třída – pátek 14.00 hod. Mgr. Marta Rýznarová DiS, tel. 731 626 552
FARA ZÁBŘEH
5., 6., 7. třída – čtvrtek 16.30 hod. Ing. Anna Krňávkova, tel. 733 741 880
GYMNÁZIUM ZÁBŘEH 
Prosíme zájemce z řad studentů, aby se přihlásili otci Františku Ponížilovi do 9. září na 
e-mail: f.ponizil@gmail.com – ICLic. Mgr. František Ponížil, kaplan, tel. 739 245 975.

LETECKO–MODELÁŘSKÝ KROUŽEK V ZÁBŘEHU 
zahajuje v září opět svoji činnost. Zájemci se zde seznamují 
se stavbou volně létajících modelů. Probíhá zde i výcvik rá-
diem řízených modelů na simulátoru.
Zručnější si zde nakonec postaví i model na RC ovládání.
Zájemci, kteří v tomto školním roce dovrší alespoň 10-ti roků, ať se telefonicky přihlásí 
na tel. čísle 602 463 219 pana Petra Janů (popř. 731 465 717) nebo mohou přijít osobně 
v průběhu měsíce září.
V úterý 6. 9. 2022 v 16.00 hod. se sejdeme poprvé v zadní klubovně Katolického domu, 
ulice Sušilova 38, Zábřeh.

MODLITBY ZA UKRAJINU. Od 5. září budou opět ve sv. Barboře probíhat modlitby 
za mír na Ukrajině a v Rusku. Scházet se budeme 1x za 14 dnů v pondělky od 18.30 do 
20.00 hod. Modlitby budou doprovázeny chválami, četbou Písma a v poslední půl hodině 
se budeme modlit svatý růženec. Přijďte pozvednout svůj hlas k Pánu v děkování a chvále, 
prosit o milost pro Ukrajinu, Rusko, ale i další země sužované válkou. 
Těšíme se na shledání a společnou modlitbu! Stejskalovi a Pajerovi

ŽIDOVSKÉ TANCE. Od středy 7. září budou v tělocvičně gymnázia probíhat lekce ži-
dovských tanců. Scházet se budeme každý týden ve středy od 16.45 do 17.45 hod. Přijďte 
za zvuku krásné hudby vyjádřit tancem texty písní, které jsou zároveň modlitbou a chvá-
lou Boha. Těším se na společně prožitý čas a tancování! Barbora Pajerová
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Červenovodsko            Červenovodsko

Sbírky z neděle 28. srpna: Červená Voda 2.665; Písařov 1.062; Janoušov 1.070; Jakubovice 
400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

POUTĚ
•	 V neděli 11. září jste zváni na pouť ke cti svátku Narození Panny Marie do 

Mlýnického Dvora. Poutní mše svatá v 10.00 hod. 

•	 Ke cti svatého Matouše bude slavena mše svatá ve farním kostele 
v Červené Vodě v neděli 18. září v 9.00 hodin. 

Lošticko              Lošticko              Lošticko

Sbírka z neděle 28. srpna na potřeby farnosti: Loštice 2.500;   Moravičany 2.996; Bílá 
Lhota 1.595 Kč.  Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Od první neděle v září začnou v Lošticích pravidelné měsíční dětské mše svaté. 
Tuto 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 pri Trenčíne je poutní místo nad poustevnickou 
jeskyní sv. Andreje-Svorady a Benedikta a hora Butkov je nejmladší 
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 kotlíkový 
guláš v poutním domě na Skalce. V ceně není pojištění. Cenu roz-

počítáme 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.

Volby do farní pastorační rady. Na volební lístky napište kandidáty do pastorační rady. 
Můžete navrhnout jakýkoliv počet kandidátů starších 18 let. Lístky vhoďte do schránky 
v kostele do neděle 11. 9. 2022. Volební komise složená z faráře, Otakara Šamánka, Dani-
ely Sloukové a Anny Veselé z navržených kandidátů po jejich oslovení a souhlasu sestaví 
volební kandidátku a určí datum voleb. Více informací na vývěsce.

Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 28. srpna: Tatenice 2.970; Lubník 890; Hoštejn 1.950; Kosov 950 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 
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Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe

Sbírka ve Zvoli z neděle 28. srpna byla 4.410 Kč.  
Dar na potřeby farnosti 10.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

ZMĚNA. Tuto 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 aktov-
ky, které jim požehnám.

Interiér kostela stojí za zhlédnutí. Je bohatě zdobený mal-
bou a  štukovým dekorem. Tři nástropní malby s  novo-
zákonními motivy ve štukových zrcadlech představují 
Klanění tří králů (presbytář), Nevěřícího Tomáše (hlavní 
loď u vítězného oblouku) a Zvěstování Panny Marie (nad 
kruchtou). V  levém rohu vítězného oblouku je zobraze-
na starozákonní legenda o měděném 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. 

V úterý 6. září v 17.30 se sejde na faře pastorační a ekonomická rada. 

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

DOŽÍNKY VE ZVOLI BUDOU V SOBOTU 24. ZÁŘÍ
Neúprosně se blíží termín DOŽÍNEK, které pro vás připravuje farnost 
Zvole spolu s komunitním centrem ve Zvoli.  
Dožínky začnou slavnostní bohoslužbou v sobotu 24. září v 11.00 hod.
Poté se odebereme na farní zahradu, kde bude pro vás připraveno ob-
čerstvení a mnoho různých aktivit a překvapení. Mimo jiné nabídka 
burčáku, čerstvé hroznové šťávy pro děti a řidiče a také výběr mešních 

vín z kroměřížských arcibiskupských sklepů.

KATECHEZE DOSPĚLÝCH. Od září jsme začali se setkáváním nad Biblí a katolickou 
věroukou s dospělými. Kdo z dospělých by ještě měl zájem se přidat, tak je srdečně zván.
 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. 
Na setkání, přednášku i  povídání se těší přednášející Bohumil 
Molek (učitel plavání a rozhodčí – závodní plavání, dálkové plavá-
ní, zimní plavání, potápění).
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Farnosti  spravované  z  kLášterce
Sbírky z neděle 28. srpna: Klášterec 2.300; Svébohov 2.700; Jedlí 1.500 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

CHYSTEJTE DRAKY
– SVÉBOHOVSKÁ  DRAKIÁDA  SE BLÍŽÍ!

štítecko              štítecko              štítecko

Sbírky z neděle 28. srpna: Štíty 2.640; Horní Studénky 2.700; Cotkytle 280 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Tuto neděli 4. září zveme farníky ze Štítů i z farností spravovaných ze 
Štítů (z Horních Studének a Cotkytle) na FARNÍ DEN. Začínáme ve 
14.00 hodin. Tentokrát jsme se zaměřili na ty nejmenší. Vystoupí DI-
VADÉLKO S RADOSTÍ v podání skvělého 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. 

  
Matice svatohostýnská srdečně zve v  sobotu 10. září v  18.00 hod. na BENEFIČNÍ 
KONCERT do poutní baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně.  
Účinkují Pavel Šporcl, Porta Benefica, RB:ORCH a Radek Blahuš, Marian Jurečka. Výtě-
žek koncertu bude použit pro zlepšení dopravní infrastruktury na Svatém Hostýně. 
Záštitu nad beneficí převzalo Arcibiskupství olomoucké. Vstupné dobrovolné.
Koncert bude vysílán v přímém přenosu na TV NOE.  

PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
OLOMOUC 25. 9. – 22. 10.  2022

Letošní ročník Podzimního festivalu duchovní hudby zachovává 
tradiční dobu konání, počet koncertů i kvalitu pozvaných interpre-
tů jako ročníky předešlé. Uskuteční se ve dnech 25. září až 22. října 
2022, využívá mimořádného genia loci města Olomouc. Více, včet-
ně možnosti objednání vstupenek, na www.podzimni-festival.cz

postřeLmovsko            postřeLmovsko

POUŤ KE CTI PANNY MARIE. V neděli 11. 9. oslaví farníci lesnické farnosti pouť 
v Brníčku. Mše svatá bude v kostele Narození Panny Marie v Brníčku v 9.30 hodin. Mše 
svatá ve farním kostele v Lesnici nebude.

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU. V  neděli 18. 9. budeme děkovat Pánu Bohu za úrodu. 
Před bohoslužbou můžete přinášet košíky s plody letošní úrody před oltář.



Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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redakce - H. Lexmanová
Vychází nákladem 1.250 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 28. srpna: Zábřeh 21.818; Rovensko 1.150 Kč. 
VYŠEHORKY: z neděle 21. srpna 550, z neděle 28. srpna 1.200 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 zapla-
tit dlužníkům pouze jistinu (původní dluh) a administrativní poplatek – minimální 
náklady 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 čistým 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 do-
sáhnout, najdete na webu Charity Zábřeh – www.charitazabreh.cz
S celým procesem i vyřízením potřebných podkladů v našem regionu zase ochotně 
pomohou pracovnice Občanské poradny Charity Zábřeh s kanceláří v Zábřehu, Mo-
helnici, Lošticích a ve Zvoli. Neváhejte je kontaktovat pro sjednání schůzky (email: po-
radna@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.


