
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10     Duše má, chval Hospodina!
1: Am 6,1a.4-7 2: 1 Tim 6,11-16   Ev. Lk 16,19-31 
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den 
pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů 
a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a ještě k tomu přicházeli psi 
a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel 
i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v  jeho 
náručí Lazara. A zvolal: ‘Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí 
aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.’ 
Abrahám však odpověděl: ‘Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti 
tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi 
námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se 
dostat od vás k nám.’ Boháč řekl: ‘Prosím tě tedy, otče, pošli ho do 
mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby 
se také oni nedostali do tohoto místa muk.’ Abrahám odpověděl: 
‘Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!’ On však odporoval: 
‘Ne, otče Abraháme! Ale když k  nim někdo přijde z  mrtvých, 
pak se obrátí.’ Odpověděl mu: ‘Jestliže neposlouchají Mojžíše 
a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých."
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26. 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 ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš
a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí,
abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli
do nebeské slávy. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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K EVANGELIU 
Není to tak, že by ten bohatý nevěřil. Dostal se do místa muk kvůli tomu, jak jednal s dru-
hými. Svatý Jakub píše: „Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá 
skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci 
a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! 

Zahřejte se a najezte se“ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) 
to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama 

o  sobě mrtvá.“ Lazar je jediné jméno, které se objevuje v  Ježíšových
podobenstvích. Znamená El-azar, „Bůh pomohl“. Žádný 

chudák nemizí z Božích očí. Každého člověka v nouzi, 
kterého míjíme na ulici, zná Bůh jménem a miluje ho. 
Zeptám se někdy na jméno člověka, kterému házím do 
klobouku minci almužny? Zdroj: Svátostný prostor 

KATECHETICKÉ OKÉNKO
Na tomto místě bychom se vám postupně během školního roku rádi představili či vám 
nabídli smysluplné, zajímavé a  dobrodružné aktivity. Letos učím z  náboženství 1. tří-
du, proto se představuji jako první. Jmenuji se Jana Kratochvílová, jsem katechetkou od 
roku 2004, kdy jsem promovala na Cyrilometodějské teologické fakultě, obor křesťanská 
výchova. Společně se dvěma kolegyněmi katechetkami mám na 
svědomí pořádání táboru – Chaloupek a  působím v  kur-
zech Alfa pro dospělé. Jsem vděčná Bohu, že mě do 
této služby pozval, přináší mi obrovskou radost 
do života. Dětem ráda kladu otázky, u kterých 
musí přemýšlet a  budovat si vlastní svět, 
ve kterém je Ježíš tím nejvzácnějším přítelem. Mgr. Bc. Jana Kratochvílová

OSOBNÍ PROSBY I PODĚKOVÁNÍ BOHU
Využijte možnost přinášet své osobní prosby i poděkování  Bohu. Na stolku uprostřed 
kostela je k dispozici skleněná dóza, do které můžete vhazovat své prosby i díky určené 
Bohu. Napište je na připravené lístky a vhoďte do dózy. Ty pak budou vždy v neděli při 
mši svaté v 8.30 hod. přinášeny spolu s obětními dary na oltář. Nebudou nikde zveřej-
ňovány. Za pastorační radu Irena Švédová 

EUCHARISTICKÁ HODINA S MODLITBAMI Z BIBLE 
Knížečku si mohou ti, kteří se pravidelně zúčastňují adorace vyzvednout na faře nebo 
v sakristii kostela. 
Pro členy duchovního společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké Eucharistická hodi-
na připravil Mons. Jan Graubner.

Zahřejte se a najezte se“ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) 
to platné? Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje skutky, je sama 

o  sobě mrtvá.“ Lazar je jediné jméno, které se objevuje v  Ježíšových
podobenstvích. Znamená El-azar, „Bůh pomohl“. Žádný 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 

Pondělí 26. září sv. Kosmy a Damiána
Úterý 27. září památka sv. Vincence z Paula, kněze
Středa 28. září SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 
Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého 
Ducha!
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti 
nám ni budoucím, svatý Václave!
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, 
svatý Václave! Kriste eleison.

Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 8.30 hod., na Skaličce 17.00 hod.
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Barbory v 18.00 hod. 
Čtvrtek 29. září svátek sv. Míchaela Gabriela a Rafaela
Pátek 30. září památka sv. Jeronýma
Sobota 1. října památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše

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 

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

Celý život pečovaly o druhé, teď chceme my pečovat o ně...
Pomozte nám nahradit poškozenou vanu, kterou nelze opravit. Vana 
s bočním vstupem sloužila k péči o nejstarší a imobilní sestry boromejky. 
Pořízením nové vany bychom chtěli ulehčit jak ošetřovatelskému perso-
nálu, tak samotným sestrám. Děkujeme za vaši podporu. Cílová částka 
finanční výzvy je 500 000 Kč. Číslo účtu: 1934206349/0800 (do předmětu 

uveďte „vana Albrechtice“).
 Více o projektu na www.nadacesesterboromejek.cz
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5. KONFERENCE O  EVANGELIZACI 11. – 12. 11. 
v Kongresovém sále hotelu Clarion Olomouc (naproti 
vlakovému nádraží). 
Hlavní přednášející je Otto Neubauer z  Vídně, autor 
knihy Mission possible. Dalšími hosty jsou Pavol Stre-
žo, který se bude sdílet o  evangelizaci mezi mládeží, 
sestra Veronika Barátová o  rozlišování v  dnešní době  
fake news, o synodalitě v církvi P. Josef Mikulášek. Ze Slo-
venska o systematické evangelizaci Mário Tomášik a Edu-
ard Filo. Další hosté jsou Pavla Petrášková, David Loula, 
P. Josef Prokeš a jiní.
Konference začíná v pátek v 9.00, končí v sobotu v 19.00 

hod. Po oba dny bohatá nabídka paralelních workshopů. Účastníci si budou moci vybrat 
to, co více odpovídá jejich potřebám. Konference chce být povzbuzením, inspirací i for-
mací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme za probuzení víry v naší zemi 
modlit. Bližší informace a přihláška na: www.evangelizace.cz.

KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY začíná  4. 10. 2022 v Olomouci, 
farní dům Mlčochova 7, v čase 17.30 až 20.30 hod. 
Pořádá Centrum pro rodinu Véna Olomouc ve spolupráci s  Li-
gou pár páru. Informace a  přihlášky na www.olomouc.dcpr.cz nebo 
www.lpp.cz. lektoři  L+M Kolčavovi

Červenovodsko            Červenovodsko

Sbírky z neděle 18. září: Červená Voda, Písařov, Jakubovice – bude uveřejněno příště.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

postřelmovsko            postřelmovsko

O SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA VE STŘEDU 28. ZÁŘÍ BUDOU SLAVENY MŠE SVA-
TÉ: v Brníčku v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin.

O první sobotě v říjnu 1. října bude v Postřelmově v 9.00 hod. slavena mše svatá ke cti 
Panny Marie a večeřadlo. Všichni jsou srdečně zváni.

POUTĚ A HODY
PATROCINIUM V  LEŠTINĚ. V  neděli 2. října slaví obec Leština své-
ho patrona sv. Václava. Poutní mše svatá bude v  kapli v  Leštině slavena 
v 9.30 hodin. Mše svatá v Lesnici proto nebude.
HODY V SUDKOVĚ. V neděli 2. října slaví farníci v Sudkově hody. Mše 
svatá v 11.00 hodin. Nedělní mše svatá v Chromči tentokrát nebude.
PATROCINIUM V HRABIŠÍNĚ. V neděli 2. října obec Hrabišín oslaví svého patrona 
sv. archanděla Michaela. Mše svatá v kapli v Hrabišíně bude v 16.30 hodin.
V pondělí 3. října bude v Postřelmově při mši sv. v 17.00 hodin společné udělování 
svátosti pomazání nemocných.
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lošticko              lošticko              lošticko

Sbírka z neděle 18. září: Loštice 2.544;  Moravičany 2.505; Bílá Lhota 1.520 Kč.  
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Tuto neděli 25. září v 16.00 hod. bude setkání dětí ze všech farností v Prokopce v Lošti-
cích.

O SVÁTKU SV. VINCENCE DE PAUL, zakladatele Misijní Společnosti, 
v úterý 27. září, budeme v 18.00 hod. slavit mši svatou. 
Při mši svaté bude provinciál Tomáš Brezáni CM přijímat do kandidatury 
dva nové kandidáty.

Ve středu 28. září O SVÁTKU SV. VÁCLAVA ve 14.30 hod. srdečně zveme na výroční 
mši svatou ke kapli sv. Václava v Obectově, kterou slavíme za živé a zemřelé obyvatele 
Obectova.
Mše svaté ve farních kostelích budou o Slavnosti sv. Václava jako v neděli.

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

V sobotu 1. října vás zveme na pobožnost k obrázku sv. Františka do lesa nad lomem 
u Loštic. Sraz v 13.00 hod. u koupaliště. U obrázku se pomodlíme k  tomuto patronovi 
ochránců přírody, chudých i skautských vlčat.
Pouť se uskuteční jen za příznivého počasí.

V  sobotu začíná měsíc modlitby sv. růžence. Mše svatá v  Žádlovicích bude slavena 
o památce Panny Marie Růžencové v pátek 7. října v 16.30 hod.

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY – MORAVIČANY.
Volební komise složená z faráře, Radky Adamcové, Ing. Vladimíra Zacpala a Vlasty Če-
pové z navržených kandidátů, po jejich oslovení a souhlasu, sestaví volební kandidátku, 
kterou vyvěsí na nástěnku. Datum voleb je 6. 11. 2022. Z voleb vzejdou čtyři zástupci za 
farnost, další tři jmenuje farář a po jednom delegují Doubravice a Mitrovice.

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY – LOŠTICE.
Seznam navržených kandidátů, kteří přijali účast ve volbách, je na vývěsce. Z  nich do 
16. 10. můžete volit čtyři zástupce za farnost, další tři jmenuje farář a po jednom deleguje 
Pavlov a Palonín.

Farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z  neděle 18. září: Klášterec na opravy 3.500; Svébohov na opravy 5.000; Jedlí 
1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

O Slavnosti sv. Václava bude ve Václavově slavena mše svatá v 10.00 hod.
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štÍtecko              štÍtecko              štÍtecko

Sbírky z neděle 18. září: Štíty 2.910; Horní Studénky  5.900; Cotkytle 1.030 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 předběž-
ně v 15.00 hod z parkoviště 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 Studé-
nek v 8.00 hod. od kostela. P. Jacek Brończyk

Štíty: v sobotu 1. října v 9.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie  MARIÁNSKÉ 
VEČEŘADLO
• V Crhově bude v sobotu 1. října v 17.00 hod. mše svatá s nedělní platností.
 P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 18. září: Tatenice 1.310 Kč; Lubník 1.360; Hoštejn 1.800; Kosov 830 + dar 
na okna 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

Ve středu 28. září o Slavnosti sv. Václava budou slaveny mše svaté jako v neděli, v Kosově 
mše svatá nebude. 

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 
Misijní klubko Tatenice Vás ve středu 28. září srdečně zve na SVATOVÁCLAV-
SKÉ SLAVNOSTI. Začínáme v 8.40 hod. mší svatou v kostele v Tatenici. Poté 
se přesuneme na faru a farní zahradu, kde bude drobné občerstvení a pro děti 
připraven program týkající se života sv. Václava. Děti si zkusí  vyrobit svato-
václavskou zbroj a vyzkouší si, co život rytířů a princezen obnášel. Akce bude 

zakončena obědem (možnost objednání pizzy). Děti jsou vítány ve středověkém kostýmu. 
Za nepříznivého počasí se program přesune na faru. Těší se na Vás pořadatelé.

V neděli 2. října budeme slavit v kapli Andělů strážných v Krasíkově poutní mši svatou. 

Blahopřání.
V tyto dny oslaví 80. narozeniny paní Anna Prokopová z Kosova. 
Dlouhé roky pěstovala květiny na výzdobu kaple a při mši svaté před-
čítala Boží slovo. Za její obětavou službu děkujeme a  vyprošujeme 
hojnost Božího požehnání. P. Jaroslav a farníci
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Farnost  zvole              Farnost  zvole

Sbírka ve Zvoli z neděle 18. září byla 4.210, v Pobučí 610 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

KOMUNITNÍ CENTRUM VE ZVOLI
ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ V 17.00 hod.
„Rozčiluje mě, když se říká Ďáblova bible…“
P. Miloš Kolovratník o Codexu gigas, největší rukopisné kni-
ze středověku.

KOMUNITNÍ CENTRUM VE ZVOLI, NEDĚLE 2. ŘÍJNA V 16.30 
Zvolská čtyřka Vás srdečně zve do sálu komunitního centra na KONCERT. Účinkují: Hana 
Suchá zpěv, Kryštof Kolčava housle, Alžběta Kolčavová housle, Johana Kolčavová klavír. 

PODHÁJSKA 17. 1. – 22. 1. 2023. Cestov-
ní agentura AWER TOUR s. r. o. ve spolupráci  
s P. Františkem Eliášem opět připravuje na leden 
2023 pobyt v termálních lázních PODHÁJSKA. 
Cena je 11.000 Kč a zahrnuje autobusovou dopra-
vu ze Zábřehu, 5x hotelové ubytování, polopenzi, 
permanentní vstupenku do termálního bazénu. 
Součástí pobytu je každodenní mše svatá a malá ochutnávka vín s odborným komentářem 
P. Milana Palkoviče.
Přihlašovat se můžete v kanceláři CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh
nebo e-mailem na: info@awertour.cz, mobilní telefon 731 626 506.
 Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

SVATOHUBERTSKÉ SLAVNOSTI NA KUKSU 1. 10. 2022 
http://www.radsvatehohuberta.cz

  
KATOLICKÝ TÝDENÍK 
Posvátno se nesmí opírat o moc
„Nastala hodina, kdy je třeba se probudit z fanatismu, který znesvěcuje a porušuje každé  
náboženské vyznání,“ zdůraznil papež před účastníky mezináboženského kongresu 
v Nur-Sultanu.
Jak je důležitý sociální smír
Nadcházející zima patrně bude testem soudržnosti naší společnosti a také toho, jak doká-
že řešit konflikty.
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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 18. září: Zábřeh 17.235; Rovensko 1.057  Kč.
DARY: Mary’s Meals 500 Kč, na potřeby farnosti 3.00 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHaritativnÍ  slUŽBa  cÍrkve  v  dĚkanátU

MŠE SVATÁ ZA CHARITU ZÁBŘEH 
V den svátku zakladatele charitního díla sv. Vincence z Pauly – v úterý 27. 9. – vás zveme 
na mši svatou. Poděkujeme za dílo, které mnoha lidem umožňuje žít lepší životy, poděku-
jeme za všechny, díky nimž je možné toto všechno uskutečňovat – za všechny zaměstnan-
ce, dobrovolníky, rodinné příslušníky, příznivce a podporovatele a také za všechny naše 
pacienty a uživatele služeb. 
Mše bude sloužena ve 14 hod. v kostele sv. Barbory.

KLUB O  PÁTÉ: PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST OSOB S  DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM. 
Zveme vás ve čtvrtek 29. 9. 2022 od 15.00 hodin do prostor střediska SOREHA (Žižkova 5, 
Zábřeh) na další setkání s odborníkem. Tématem nás provede právník Mgr. et. Mgr. Ma-
rek Polák. 

NABÍZÍME PRÁCI NA PŘIVÝDĚLEK 
Charita Zábřeh aktuálně hledá a přijme nové kolegy/kolegyně. Půjde o hygi-
enickou očistu jídlonosičů, ve kterých rozvážíme obědy seniorům a dalším 
lidem v regionu (jde o předmytí misek, následnou manipulaci s průmyslovou 
myčkou a seskládání misek do termoobalu) v rozsahu cca 2 hodiny denně ve 
všední dny. 
Druhou činností (pro dalšího, případně identického zaměstnance) je zajištění omytí 
a dezinfekce zdravotních a kompenzačních pomůcek, které se od lidí vrací do naší půj-
čovny (invalidní vozíky, chodítka, postele, …) – tato činnost je nepravidelná, dle potřeb 
organizace a vracejících se pomůcek. 
Nástupní mzda v  úrovni 110 Kč/hodinu. Práce je 
možná i  na přivýdělek, s  fl exibilně – dle domluvy 
– nastavenou pracovní dobou, činnost je svým cha-
rakterem VELMI VHODNÁ I PRO LIDI S POSTI-
ŽENÍM. 
Nástup od října či listopadu 2022, zájemci se mohou hlásit a více informací podá: Martin 
Damborský, email: personalni@charitazabreh.cz ; tel. 736 509 477.

  

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


