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24. 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 všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc
a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. 
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 51 Vstanu a půjdu k svému Otci
1: Ex 32,7-11.13-14 2: 1 Tim 1,12-17 Ev. Lk 15,1-10
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDěLI
Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé 
Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podoben-
ství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nene-
chá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztrace-
nou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na 
ram ena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne 
jim: ʻRadujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou 
ovci.ʼ Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad 
jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti 
spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, 
když má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, neroz-
svítí svítilnu, nevymete dům a nehledá pečlivě, dokud ji ne-
najde? A když ji najde, svolá své přítelkyně i sousedky a řekne 
jim: ʻRadujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, 
kterou jsem ztratila.ʼ Právě tak, říkám vám, mají radost Boží 
andělé nad jedním hříšníkem, který se obrátil.“
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BABÍ LÉTO S  CHARITOU: Je-li součástí vašich 
pátečních rituálů i návštěva nějaké příjemné akce, kde 
zapomenete na starosti právě uplynulého pracovní-
ho týdne a naladíte se na volný víkend, pak Babí léto 
s Charitou je ideální volbou. Přijďte i s dětmi v pátek 
23. září 2022 od 15 hodin do amfiteátru před zámkem 
na Masarykově náměstí v  Zábřeze. Své si najdou mi-
lovníci divadla: v  podání Ráčků Roveňáčků zažijeme 
„Jak Kryštof Kolumbus objevil Ameriku“; hudebním 

fajnšmekrům zahrají „The Addams Sisters“ a  krev v  žilách rozproudí hity „starých 
dobrých“ Katapultů v provedení zdejšího (s originálem téměř nerozeznatelného) cover 
bandu. Pro děti bude připraven skákací hrad, kolo štěstí, tvořírnička (tvořivá dílnička), 
malování na obličej, poníci a také „cesta pomoci“ (nechejte se překvapit).  
Babí léto s Charitou si za svých 11 let existence vybudovalo hned několik tradic. Jed-
nou z nich je Kavárna NADĚJNÁ s kávou do hrníčků, které vám zůstanou na památ-
ku a k ní tradičně vynikající štrúdl. Další tradicí je, že z výtěžku pomáháme. Letos 
pacientům a pečujícím osobám tím, že pro ně pořídíme nové pomůcky k usnadnění 
péče (invalidní vozíky, polohovací postele, antidekubitní matrace) a našim zdravotním 
sestrám speciální boxy pro převoz biologického materiálu k dalšímu vyšetření. Již nyní 
děkujeme mnoha jednotlivcům a firmám, kteří svým finančním darem na tento záměr 
již přispěli. 
A co víc? Tradičně je tu vždy krásná atmosféra! Tak neváhejte a zapište si toto datum 
do svých kalendářů. Vstup na akci je úplně zdarma. Těšíme se na setkání.

VEČER CHVAL S PROMLUVOU P. ŠEBESTIÁNA SMRČINY 
Čtvrtek 15. září od 20.00 hod., kostel sv. Bartoloměje. 
„RADOST Z  HOSPODINA JE VAŠÍ SILOU“ – téma adorace, kterou 
doprovodí zpěvem schola Liturgica. 

SYNODÁLNÍ PROCES v  naší farnosti odevzdáním 
závěrů jednotlivých skupinek neskončil. Naopak, závěry 
ukázaly potřebu v  probuzeném a  nastartovaném způsobu 
setkávání se pokračovat. Bližší informace budou po setká-
ní pastorační rady, tedy v  neděleních ohláškách a  dalším 

čísle FI. Ale již nyní si můžete rezervovat večer v  úterý 20. září pro farní synodální  
setkání. Jana A. Nováková

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
Zvu ministranty i nové zájemce o službu u oltáře na ministrantskou schůzku, která 
bude v sobotu 17. 9. v 8 hodin na faře. Schůzky bývají zpravidla 1 x za 14 dní. Termíny 
dalších schůzek budou vyvěšeny na ministrantské nástěnce v sakristii.
 Marek Hackenberger

DěKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 14. září. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 

Pondělí 12. září  Jména Panny Marie  
Úterý 13. září   památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Středa 14. září svátek Povýšení svatého Kříže 
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 hod. 
Čtvrtek 15. září památka Panny Marie Bolestné 
Poutní mše svatá u Šubrtovy kaple v sobotu 17. 9. v 7 hod.
Pátek 16. září  sv. Ludmily, mučednice 
Sobota 17. září  sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa 

POUTě KE CTI PANNY MARIE TUTO 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 tuto neděli také v Rovensku. 
Mše svatá bude slavena v 8.00 hod. P. Radek Maláč

ŽIDOVSKÉ TANCE. Od středy 7. září probíhají v tělocvičně gymnázia lekce židovských 
tanců. Scházíme se 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 chválou Boha. Těším se 
na společně prožitý čas a tancování! Barbora Pajerová

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. jsme v zadní klubovně Katolického domu, ulice Sušilo-
va 38, Zábřeh zahájili činnost.

T-MOBILE BENEFIT. Výhodná nabídka mobilního volání a dat. 
Pokud máte zájem, můžete se informovat na faře v Zábřeze u paní Kolářové, 
mobil 732 514 729, e-mail kolarova.helena@ado.cz.
 

LAST MINUTE – AUTOBUSOVÝ POUTNÍ ZÁJED NA SLOVENSKO
15.–18. 9. 2022. Více na vývěsce v kostele sv. Bartoloměje. 
Info: Jana a Martin Leschingerovi 731 604 658, 736 681 735, fletna@fletna.cz
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V BARBORCE ZAHRAJE
KYTAROVÝ VIRTUOS ŠTěPÁN RAK
Na mimořádnou kulturní událost, sólový recitál světozná-
mého kytarového virtuosa, skladatele a profesora Akademie 
múzických umění Štěpána Raka, pozve kulturní dům v ne-
děli 18. září do kostela sv. Barbory. 
Profesor Rak je držitelem mnoha významných ocenění, má 
za sebou řadu jedinečných a  veleúspěšných vystoupení po 
celém světě a  je osobností, která si své posluchače dokáže 
podmanit strhujícím interpretačním mistrovstvím.
Koncert Štěpána Raka, jehož pětiprstá kytarová technika se 
stala legendou, má začátek v obvyklých 16.00 hodin. 

Vstupenku lze v předprodeji pořídit za zvýhodněnou cenu 120 Kč, držitelé karty Bravo 
mají třicetikorunovou slevu, děti vstup zdarma.

Lošticko              Lošticko              Lošticko

Sbírka z neděle 4. září: Loštice 3.700;  Moravičany 2.351 Kč.  
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Příští neděli při mši svaté poděkujeme za letošní úrodu.

PEKAŘSKÉ SLAVNOSTI A ŘEMESLNÉ TRHY SE SLAVNOSTNÍM 
OTEVŘENÍM FARSKÉ ZAHRADY pořádá v  sobotu 17. září od 
10.00 do 20.00 hod. Moravičanské okrašlovací spolek.
Program: autogramiáda nové knihy Ivy Trhoňové, ukázky pekařských 
a dalších řemesel, cimbálová muzika Frgál a SML, historický spolek Kiri. 
Loutkové divadlo pro děti, prodej farmářských a domácích produktů, jízda na ponících, 
sportovní aktivity pro děti a mnoho dalšího.
Vstupné dobrovolné pro činnost spolku a rozvoj místa.

VOLBY DO FARNÍ PASTORAČNÍ RADY LOŠTICKÉ FARNOSTI. 
Na lístky navrhněte 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, Otaka-
ra Šamánka, Daniely Sloukové a Anny Veselé z navržených kandidátů 
po jejich oslovení a souhlasu sestaví volební kandidátku a určí datum 

voleb. Více informací na vývěsce.

Přihlášky na náboženství na nový školní rok najdete na stolku v kostele. Vyplněné co 
nejdřív přineste na faru.
Kdo ještě nemáte svátost biřmování a jste starší 14 let, přihlaste se u kněze nebo na faře. 

Červenovodsko            Červenovodsko

Ke cti svatého Matouše bude slavena mše svatá ve farním kostele v Červené Vodě v ne-
děli 18. září v 9.00 hodin.
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dubicko              dubicko              dubicko

V neděli 18. září v 10.00 hod. bude sloužena mše svatá k Povýšení svatého Kříže, svát-
ku, kterému je zasvěcen farní kostel. Srdečně zvou farníci.
K požehnání jste zváni ve 14.30 hod.

Farnosti  spravované  z  kLášterce

Sbírky z  neděle 4. září: Klášterec 2.400; Svébohov 2.700 + dar na opravy 3.000; Jedlí 
2.200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

POUŤ K PANNě MARII LA SALETTSKÉ VE SVÉBOHOVě
Dne 19. září 1846 se jedenáctiletému Maximovi Giraudovi a  patnáctile-
té Mélanii Calvatové zjevila Panna Maria, když vysoko ve francouzských 
Alpách pásli stádo krav. Na pobožnost ke kapličce Panny Marie La Sa-
lettské půjdeme ve čtvrtek 22. září po skončení mše svaté, která začíná 
v 18.00 hod. 

DRAKIÁDA. Římskokatolická farnost Svébohov srdečně zve všechny přízniv-
ce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech věkových kategorií) na „Podzimní 
drakiádu“, která se koná v neděli 18. září 2022 od 14.00 hod ve Svébohově 
„Na padělku“.  Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace se těší pořadatelé.

štítecko              štítecko              štítecko

Sbírky z neděle 4. září: Štíty 2.579; Cotkytle 1.030 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Štíty – Fatimská pobožnost bude v pátek 16. září po mši svaté. 
Své prosby a přímluvy můžete dát do schránky na oltáři Panny Marie.

V Herolticích bude v sobotu 17. září v 18.00 hod. sloužena mše svatá s nedělní plat-
ností.

Bohoslužby pro děti a účelové sbírky v neděli 18. září ve farnostech:
Horní Studénky: při mši svaté v 7.30 hod. sbírka na opravy
Štíty: při mši svaté v 9.00 hod. sbírka na potřeby farnosti
Cotkytle: při mši svaté v 11.00 hod. sbírka na potřeby farnosti P. Jacek Brończyk

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

V neděli 18. 9. bude ve všech farnostech mimořádná sbírka na odvod pro arcibiskupství 
(předpis pro Postřelmov 14.300 Kč, Chromeč 7.200 Kč, Sudkov 2.900 Kč, Lesnice 8.900 Kč 
a Dlouhomilov 3.000 Kč.)

Minule byla sbírka na opravy kostela v Postřelmově 12.500 a dary 3x 5.000 Kč a v Chrom-
či 4.500 a dary celkem 3.000 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn
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Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 4. září: Tatenice 1.300; Lubník 1.290; Hoštejn 1.575; Kosov 660 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v neděli 18. září v 18.00 hod. na faře v Tatenici.

Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe

Sbírka ve Zvoli z neděle 4. září byla 5.480 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

KATECHEZE DOSPěLÝCH. V pondělí 5. září jsme se začali setkávat nad Biblí a kato-
lickou věroukou s dospělými. Kdo z dospělých by ještě měl zájem se přidat, tak je srdečně 
zván. P. František Eliáš, tel. 731 626 500

Ve středu 14. září se sejdeme v 15.30 hod. v kostele ve Zvoli na adoraci při tiché mod-
litbě za mír na Ukrajině.

KOMUNITNÍ CENTRUM zve na přednášku
NENÍ ŽIVOTA BEZ VODY – NENÍ VODY BEZ ŽIVOTA, 
která se bude konat ve čtvrtek 15. září v 18.00 hod. 
Na setkání, přednášku i povídání se těší přednášející Bohumil Molek (uči-
tel plavání a  rozhodčí – závodní plavání, dálkové plavání, zimní plavání, 
potápění)

V sobotu 17. září ve 20.00 hod. vás zveme na farní zahradu ve Zvoli na životopisný fi lm ze 
sportovního prostředí POSLEDNÍ ZÁVOD. (Na hřebenech Krkonoš se uskuteční závod, 
ve kterém změří síly čeští a němečtí lyžaři.)
Vstupné 80 Kč, Kinokavárna otevřena od 19.00 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 v 11.00 hod. slavnostní bohoslužbou ve farním kos-
tele.
Poté se odebereme na farní zahradu, kde bude připraveno občerstvení 
a mnoho různých aktivit a překvapení. 

V průběhu celého dne bude k dispozici kovárna, dřevosochání, vesnický trh, výstava his-
torických traktorů, skákací hrad atd.
Mimo jiné také nabídka čerstvé hroznové šťávy pro děti a řidiče, burčáku a výběr mešních 
vín z kroměřížských arcibiskupských sklepů.
Těšíme se na vás. Za nevlídného počasí se přesuneme do komunitního centra. 
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VŠECHNO PŘEVÁDěT NA JEŽÍŠE
Jeden tatínek mi vyprávěl, že jejich Tobík měl okolo 4 let 

období, kdy se vše „převádělo na Ježíše“. Hnedle vám vysvětlím, 
co to znamená.

Tobík jednou nakukoval do igeliťáku se spoustou ořechů. 
„Kolik jich tam je?“ Tatínek jen mávl rukou: „To bys ani nespo-
čítal…“ Tobík pohotově pronesl: „To by spočítal jen Ježíš.“

Při jiné příležitosti tatínek myl Tobíkovi hlavu. Zatím úspěš-
ně, bez jediné kapky, která by malému stříkla do oka. Ten byl ale 
i tak nespokojený: „Děláš to špatně, tati.“ Tatínek se bránil: „Já? 

Já to přece dělám ze všech nejlíp!“ Tobík se zamyslel: „Líp než Ježíš?“ „Noo, to máš pravdu, 
to asi ne.“ „Tak vidíš.“

Když už jsme u těch vlasů: Tobíka posadili do prázdné vany ke stříhání, aby se pak 
snadněji uklízelo. Ten se na konci zdlouhavého zápasu s maminkou zálibně rozhlédl po té 
záplavě své kštice a pronesl: „Ale Ježíš má víc vlasů!“

„Je Ježíš rychlejší než gepard?“ ptal se jednou Tobík. Odpověď se zdála být snadná, 
dokud táta nezačal hloubat nad tím, jak čtyřletému synkovi vysvětlit rozdíl mezi lidskou 
a božskou přirozeností našeho Spasitele.

Při rozhovoru o fungování mozku táta doplnil, že tam musí být obrovská spousta bu-
něk, které spolu komunikují. Tobík se hned zeptal „k věci“: „A je v hlavě víc buněk, než 
má Ježíš roků?“ To se tatínek pěkně zapotil. Až po googlení zjistil překvapivou odpověď, že 
ano. Boží Syn je sice věčný, ale v našem vesmíru, v němž teprve po Velkém třesku vznikly 
„roky“ – dřív čas neexistoval – těch roků ještě neuplynulo tolik, kolik máme v  mozku 
neuronů. Na přesnou otázku přesná odpověď.

„A je táta silnější než pan Řeháček?“ Tady v rodině panovala jistá nejednotnost ná-
zorů. Tobík uhodil hřebík na hlavičku: „Ale Ježíš je silnější než Řeháček!“ Rodiče hned 
přispěchali s vysvětlením pro ty, kdo ještě pana Řeháčka neznají: pan Řeháček, náš pro-
najímatel, je mytická postava, která přijde na konci věků, a děti jí budou muset vysvětlit 
všechny věci, které ničí nebo kdy zničily v našem bytě.

Až z Tobíka jednou vyroste jezuita – což se mi zdá téměř nevyhnutelné – zcela jistě, až 
uzraje čas, pronese: „Iesus semper maior.“ Ježíš je vždycky větší. Amen!

P. Karel Skočovský 

Farnost  Úsov                  Farnost  Úsov

VZPOMÍNKA NA JOSEFA RYŠAVÉHO
V pátek 2. září naposledy zvonily zvony z kostela sv. Jiljí v Úsově panu Josefu Ryša-
vému, kterého jsme provázeli na věčnost. S  opravdovou vděčností vzpomínáme na 
dobrého člověka a jeho obětavou službu církvi. Naše modlitby, prosby a přímluvy ať jej 
provázejí do Božího království. 
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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 4. září: Zábřeh 18.498 Kč.
DARY: misie 500, TV NOE 250, Proglas 500, na potřeby farnosti 14.050 Kč.   
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHaritativní  sLuŽba  církve  v  dĚkanátu

POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM  
Koncem srpna svou činnost ukončilo další středisko, které naše zábřežská CHARITA 
zřídila jako odpověď na válečný konfl ikt na Ukrajině a pro praktickou pomoc rodinám 
uprchlíků. Adaptační skupina SLUNEČNICE (tento název byl zvolen proto, že jde o ukra-
jinskou národní květinu) se zaměřila na pomoc těm nejmenším dětem, své dočasné záze-
mí přitom našla v zázemí Katolického domu. Tato „náhrada školky“ fungovala od 4. 5. až 
do 31. 8. každý všední den, celkem byla v provozu 84 dnů, 8,5 hodiny denně, tedy celkem 
714 hodin. 
Během dopoledních a odpoledních aktivit se starala o celkem 18 „prťat“ – 11 děvčat 
a 7 chlapců ve věkovém rozpětí 2-6 let. Úkolem bylo postarat se o děti v době dopole-
dne a části odpoledne, kdy rodiče (nejčastěji maminky) pracují, seznámit je s jazykem 
a zvyklostmi hostitelské země, připravit je na další vzdělávání i pobyt v ČR. O děti se 
vzorně, s velmi tvůrčím přístupem a pestrým programem staral zkušený tým pracov-
níků, jehož základ byl mimořádnými událostmi již na výbornou prověřen – konkrétně 
sestával z několika členů odběrového centra na covid-19 pod vedením Pavly Žváčkové 
a  z  pedagožky přímo z  Ukrajiny, paní Liudmyly Moshynské. Na závěrečném setkání, 
při rozloučení s  dětmi zahradní slavností, bylo patrné dojetí zúčastněných, obrovská 
vděčnost a  zaznělo i  poděkování rodičů za tuto jedinečnou aktivitu připravenou pro 
jejich potomky.
Své dveře může SLUNEČNICE s „klidným svědomím“ s koncem prázdnin zavřít i proto, 
že všechny děti, které v ČR zůstávají, byly od 1. 9. návazně přijaty do škol a školek, kde 
bude probíhat jejich další, následná integrace i vzdělávání. Tématicky laděné tablo dětí 
i personálu si můžete prohlédnout ve výloze výdejního místa Zásilkovna.cz – Žižko-
va 235/5, Zábřeh.
Děkujeme moc všem, kdo pomohli SLUNEČNICI „rozkvést“ a splnit svůj účel: MŠMT 
ČR, jenž v rámci grantu podpořilo její provoz; firmám, které pomohly se zřízením dů-
stojného zázemí (např. Podlahové centrum Jehla) nebo s poskytnutím staršího a vy-
řazeného vybavení, aby si bylo s  čím a  kde hrát – regionální školky a  MAS Horní 
Pomoraví.
Něco nyní končí a jiné začíná … Další budoucí aktivita naší Charity se zaměřuje na zlep-
šení jazykových znalostí uprchlíků, na intenzivní výuku a doučování češtiny pro ukrajin-
ské maminky i děti. Pokud byste s tímto chtěli a mohli – jako naši zaměstnanci ve večer-
ních hodinách – pomoci (máte patřičné zkušenosti i volný čas), ozvěte se nám na telefon 
736 509 430. Předem děkujeme! 


