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25. 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 uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl 
a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu,
abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli
do věčného života. 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 113,1-2.4-6.7-8

Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého
1: Am 8,4-7 2: 1 Tim 2,1-8 Ev. Lk 16,1-13
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý 
zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: `Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správ-
covství! Správcem už dál být nemůžeš.' Správce si řekl: `Co si počnu, když mě můj pán zbavuje 
správcovství? Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě (lidé) přijali k sobě do 
domu, až budu zbaven správcovství.' Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se 
prvního: ̀ Kolik jsi mému pánovi dlužen?' Odpověděl: ̀ Sto věder oleje.' Řekl mu: ̀ Tady máš svůj 
úpis, honem si sedni a napiš padesát.' Pak se zeptal druhého: `Kolik ty jsi dlužen?' Odpověděl: 
`Sto korců pšenice.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.' Pán pochválil nepoctivého 
správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k  sobě navzájem prozíravější než 
synové světla. A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho 
nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v maličkosti, 
je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý 
i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, 
kdo vám svěří pravé (bohatství)? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo 
vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. 
Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude první-
ho držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“
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K EVANGELIU 
Tahle kriminální historka v dnešním evangeliu o defraudan-
tovi, o  všemi mastmi mazaném darebákovi, ta nás vždy vy-
vede z míry, pobouří. Vždyť nám Pán Ježíš toho podvodníka 
dává za příklad! Ten správce, když mu hrozí revize a vyhazov 
za lehkomyslnost, okamžitě reaguje novým podvodem: falšuje 
doklady, snižuje dlužní úpisy o velké sumy – zřejmě v důvě-
ře, že se o  ty odepsané peníze později rozdělí! To je jednání 
špatné, kriminální. A  hle, Pán Ježíš z  něj přece vyvozuje poučení: Podívejte se, kolik 
rafinovanosti a chytráctví dovedou vynaložit lidé, aby si nahrabali peníze. Riskují pro to 
i svou čest a svobodu, riskují kriminál. Má pravdu Pán Ježíš, v neplechách jsou lidé světa 
prozíravější a vynalézavější, než my děti světla v konání dobra. A ještě jiné poučení nám 
dává Pán z jednání nepoctivého správce. Ten člověk se zabezpečuje do budoucna tím, 
že odpouští dlužníkům. Nám vadí to, že správce rozdával z cizího. Ale copak my, když 
rozdáváme, rozdáváme ze svého? I nám je vše svěřeno, i my jsme jen správci. I pro nás 
platí, že moudré jednání je odpouštět, být milosrdný, a tak si dělat přítele z mamonu, 
z majetku. I my jsme od našeho Pána dostali lhůtu, abychom si svůj život dali do pořád-
ku, než dojde ke konečnému zúčtování toho, jak jsme využívali bohatství propůjčených 
darů, vloh, schopností, příležitostí. Zdroj: Filokalia (řeckokatolická církev)

NABÍDKA PRO RODINY Z DĚKANÁTU
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh vás zve na kurz pro rodiče 
s názvem VÝCHOVA TEENAGERŮ ve věku 11–18 let.
Čeká nás 5 setkání - témata: vzájemné porozumění a budování pevného 
vztahu; naplnění potřeb teenagerů; nastavování hranic; podpora zdravého 

emocionálního rozvoje; pomoc dělat dobrá rozhodnutí.
TERMÍNY: říjen – 5., 12., 26; listopad – 2., 9. Vždy od 17. 30 do 20.00 hod.
KDE: klubovna Hnízda, Masarykovo nám. 7, Zábřeh
CENA: pár 700 Kč, jednotlivec 450 Kč, v ceně je příručka pro každého účastníka
PŘIHLAŠOVÁNÍ: www.hnizdozabreh.cz/kurzy. Kurzem vás provedou manželé Mirek 
a Karla Hrochovi. Počet míst je omezen, neváhejte a pojďte do toho :). Vaše Hnízdo

EUCHARISTICKÁ HODINA
S MODLITBAMI Z BIBLE 
Knížečku si mohou ti, kteří se pra-
videlně zúčastňují adorace vyzved-
nout na faře nebo v sakristii kostela. 
Pro členy duchovního společenství 
adorátorů arcidiecéze olomouc-
ké Eucharistická hodina připravil 
Mons. Jan Graubner. 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Pondělí 19. září  sv. Januária, biskupa a mučedníka   
Úterý 20. září   památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga 
 a druhů mučedníků 
Středa 21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  
Pátek 23. září památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

FARNÍ SYNODÁLNÍ SETKÁNÍ se uskuteční v úterý 20. září 
v 18.00 hod. v Katolickém domě.
Jedno z významných témat, kterému se budeme věnovat, jsme 
nazvali FARNÍ KAVÁRNA. (Příležitost k setkání po nedělní 
mši sv. v 8.30, jako alternativa k setkávání rodin s dětmi, které 

funguje v Hnízdě…) Možné náměty k promýšlení, diskusi: * jak často? * na Devítce? * 
někde jinde? * i ve všední den? Setkání bude trvat maximálně dvě hodiny. Každý z účast-
níků bude mít možnost se vyjádřit. Srdečně zveme všechny farníky.

                                                         Z pověření pastorační rady Jana A. Nováková

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PŘIPRAVUJE:
Co se děje se světem? – RNDr. Václav Cílek, CSc., úterý 18. října.
Proti tyranům. O rezistenci vůči autoritám – Mgr. Jan Koblížek, Th.D., úterý 
8. listopadu. Za ČKA Jana A. Nováková 

V BARBORCE ZAHRAJE KYTAROVÝ VIRTUOS
ŠTĚPÁN RAK
Tuto neděli 18. září v 16.00 hod. jste zváni do kostela sv. Barbo-
ry na mimořádnou kulturní událost, sólový recitál světoznámého 

kytarového virtuosa, skladatele a profesora Akademie múzických umění Štěpána Raka. 
Vstupenku lze v předprodeji pořídit za zvýhodněnou cenu 120 Kč, držitelé karty Bravo 
mají třicetikorunovou slevu, děti vstup zdarma.
 Za kulturní dům PhDr. Zábřeh Zdeněk David 

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH NABÍZÍ TYTO PRAVIDELNÉ 
SPORTOVNÍ AKTIVITY: 
Florbal pro děti a  mládež, sobota 9.30–11.30 hod. tělocvična 
ZŠ B. Němcové  Jana Kubíčková tel. 605 536 270 
Stolní tenis, středa 18.00 – 20.00 hod. Katolický dům Zábřeh 
 František Kubíček tel. 732 466 218 
Cvičení ženy, pondělí 17.00 – 18.00 hod. Katolický dům Zábřeh 
 Laďka Rýznarová tel. 604 113 392
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Červenovodsko            Červenovodsko

Sbírky z  neděle 4. a  11. září: Červená Voda 2.233 a  2.982 (domov důchodců 4. září 
170 Kč), Písařov 1.119 a 1.916, Jakubovice 735 a 610 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

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

Lošticko              Lošticko              Lošticko

Sbírka z neděle 11. září: Loštice 2.270; Moravičany 3.528 Kč.  
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Kdo ještě nemáte svátost biřmování a jste starší 14 let, můžete se přihlaste u kněze nebo 
na faře. 

VOLBY DO FARNÍ PASTORAČNÍ RADY 
Na volební lístky napište jakýkoliv počet jmen farníků, které navrhuje-
te do pastorační rady. Členové pastorační rady musí být starších 18 let. 
Lístky vhoďte do schránky v kostele nejpozději do neděle 25. 9. 2022. Vo-
lební komise složená z faráře, Radky Adamcové, Ing. Vladimíra Zacpala 
a Vlasty Čepové z navržených kandidátů a po jejich oslovení a souhlasu 

sestaví volební kandidátku, kterou vyvěsí na nástěnku. Datum voleb bude 6. 11. 2022.
Více informací na vývěsce.

Kurz pro lektory Božího Slova, ze všech farností, začíná v pátek 30. září 
v 19.00 hod. v Prokopce.

V pátek 23. září, před komunálními volbami a volbami do Senátu České 
republiky, máme v Lošticích od 17.00 hod. hodinovou adoraci.

Příští neděli 25. září v 16.00 hod. bude v Lošticích v Prokopce setkání dětí ze všech 
farností.

Ve středu 28. září o svátku sv. Václava srdečně zveme ve 14.30 hod. na výroční 
mši svatou u kaple sv. Václava v Obectově, kterou slavíme za živé a zemřelé obyvatele 
Obectova.

 
dubicko              dubicko              dubicko

Tuto  neděli 18. září v  10.00 hod. bude sloužena mše svatá k  Povýšení svatého Kříže, 
svátku, kterému je zasvěcen farní kostel. Požehnání  ve 14.30 hod. 

KONCERT.
V pátek 23. září v 18.00 hod. jste zváni do kostela Povýšení sv. Kříže v Dubic-
ku na koncert Petrof Piana Tria a Jana Schulmeistera ml. 

Vstupné dobrovolné.
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Farnosti  spravované  z  kLášterce

Sbírky z neděle 11. září: Klášterec 2.000; Svébohov 2.200; Jedlí 3.100 + dar na potřeby 
farnosti 3.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

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

POUŤ K PANNĚ MARII LA SALETTSKÉ VE SVÉBOHOVĚ
Dne 19. září 1846 se jedenáctiletému Maximovi Giraudovi a patnáctileté 
Mélanii Calvatové zjevila Panna Marie, když vysoko ve francouzských Al-
pách pásli stádo krav. Na pobožnost ke kapličce Panny Marie La Salettské 
půjdeme ve čtvrtek 22. září po skončení mše svaté, která začíná v 18.00 hod.

štítecko              štítecko              štítecko

Sbírky z neděle 11. září: Štíty 2.380; Horní Studénky 1.400 (z neděle 4. září 1.300 Kč); 
Cotkytle 930 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V   KRÁLÍKÁCH 
bude ve středu 28. září. Mši svatou budeme slavit 
v 16.00 hod. Odjezd bude předběžně v 15.00 hod. z par-
koviště před farou ve Štítech vlastními auty. 
Pokud máte volná místa v autě, pomozte těm, kdo auta 
nevlastní a nabídněte dopravu poutníkům, kteří chtějí 
oslavit svátek sv. Václava a  poděkovat Panně Marii za 
Boží ochranu. Pěší poutníci vyjdou z Horních Studének 
v 8.00 hod. od kostela. P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 11. září: Tatenice 2.660 + dar 1.000 Kč; Lubník 980; Hoštejn 1.950; Kosov 
900 + dary na nátěr oken v kapli 10.000 a 2.000 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

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

MŠE SVATÁ SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTI bude sloužena v Tatenici v neděli 25. září.
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Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe

Sbírka ve Zvoli z neděle 11. září byla 4.410 Kč.  
Dary: na komunitní centrum 10.000, na Mary’s Meals 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

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

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 koste-
le. Poté se odebereme na farní zahradu, kde bude připraveno a nabíd-
nuto vydatné občerstvení. 
Ve  13.00 vystoupí harmonikáři, od 14.30 hod. koncertují VLNY. 

V 16.30 hod. pohádka pro děti Divadélka s radostí.  
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. 

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ZVOLE
Z řad farníků a pastorační rady byla nadnesena otázka, jestli by nebylo dobré pořídit nový 
kamenný obětní stůl, jelikož ten dřevěný, který pořídil otec Vojtěch Vrtílek, je již napaden 
červotočem. Současný obětní stůl byl zamýšlený jako provizorní, než bude vyřešena defi -
nitivní liturgická úprava. 

Oltář je středobodem kostela a kostel středobodem celé obce a farnosti. 
Na toto téma proběhla dvě setkání pastorační rady. Pastorační rada se jednohlasně shodla 
na tom, že liturgický prostor zrekonstruujeme a necháme osadit novým kamenným oltá-
řem. Bude tomu předcházet delší přípravný proces, který bude završen liturgickou komisí 
arcibiskupství, která potvrdí optimální řešení. 
Někteří by možná namítli, že stejně jako při použití vonného oleje 
na mytí Kristových nohou, by se to mohlo spíše darovat chudým. 
Proto jsme se shodli, že budeme pamatovat nejen na Boží oltář ale 
i na potřebné. Částku potřebnou na obnovu zdvojnásobíme: z polo-
viny této částky vybudujeme nový obětní prostor s obětním stolem 
a  druhá polovina bude určena potřebným v  rámci nějakého pas-
toračního nebo sociálního projektu. Tím pádem budeme společně 
obnovovat jak chrám, tak i církev. Obojí má latinsky stejný název 
ECCLESIA.  Zapisovatelka pastorační rady Veronika Papoušková
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PROHLÁŠENÍ
KE KOMUNÁLNÍM
A SENÁTNÍM  VOLBÁM
NA PODZIM ROKU 2022
Drazí věřící, sestry a bratři,
období letošních podzimních voleb do 
obecních zastupitelstev a do části Senátu 

je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s  tím související ne-
radostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve 
společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Prav-
dou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6).
Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, 
a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou pozor-
nost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a také 
těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů.
Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby 
to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zře-
teli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politic-
kou zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám 
všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů.

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska Mons. Jan Graubner
arcibiskup pražský, předseda České biskupské konference

MODLITBA  ZA  NOVÉHO  OLOMOUCKÉHO  ARCIBISKUPA 
V Olomouci se 4. července 2022 sešel sbor poradců, aby po odchodu arcibiskupa Jana 
Graubnera, který se ujal vedení pražské arcidiecéze, zvolil podle předpisů církevního 
práva nového administrátora olomoucké arcidiecéze. 
Stal se jím dosavadní pomocný biskup a generální vi-
kář Josef Nuzík, který nás vybízí, abychom modlitbou 
provázeli proces jmenování nového olomouckého ar-
cibiskupa. 
Bože, Dobrý pastýři,
svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa 
a prosíme: veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, 
kdo nesou za tuto volbu odpovědnost. Dej nám takového 
arcibiskupa, který bude tvým obětavým a věrným služeb-
níkem a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu 
Božího lidu i celé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho 
Pána. Amen



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 1.250 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 11. září: Zábřeh 15.172 Kč.
Rovensko: 3. září 638 Kč, 10. září 820 Kč, 11. září hody 2.865 Kč. 
 DARY: na TV NOE 1.200, na potřeby farnosti 3.200 Kč.
Vyšehorky: 4. září 469, 11. září 600, pouť na Stříteži 3.345 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHaritativní  sLuŽba  církve  v  dĚkanátu

BABÍ LÉTO S CHARITOU 
Je-li součástí vašich pátečních rituálů i  návštěva nějaké příjemné 
akce, kde zapomenete na starosti právě uplynulého pracovního týd-
ne a naladíte se na volný víkend, pak je Babí léto s Charitou ideální 
volbou. Přijďte i  s dětmi v pátek 23. září 2022 od 15.00 hodin do 
amfi teátru před zámkem na Masarykově náměstí v Zábřeze. 
Své si najdou milovníci divadla: v  podání Ráčků Roveňáčků za-

žijeme „Jak Kryštof Kolumbus objevil Ameriku“; hudebním fajnšmekrům zahrají „Th e 
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. Jednou 
z nich je Kavárna NADĚJNÁ s kávou do hrníčků, které vám zůstanou na památku a k ní 
tradičně vynikající štrúdl. Další tradicí je to, 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 fi rmám, kteří svým fi nančním 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.

postŘeLMovsko            postŘeLMovsko

V neděli 25. září oslaví obec Postřelmov svého patrona sv. Matouše. Poutní mše svaté 
budou v 8.00 a v 11.00 hodin. Svátostné požehnání bude v 15.00 hodin.
Nedělní mše sv. v Chromči bude v sobotu v 18.00 hodin. V Sudkově tentokrát nedělní mše 
sv. nebude.
V pondělí 19. září v 18.00 hod. bude na faře BIBLICKÁ HODINA. Všichni jsou srdečně 
zváni.

Ohlášky.
V pátek 23.9. budou v Postřelmově sezdáni

pan Alois Rýznar a slečna Vlasta Krmelová.
Gratulujeme a přejeme vytrvalou vzájemnou lásku a úctu a hojnost Božího požehnání.


