
Žl 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu!
 Nezatvrzujte svá srdce!
1: Hab 1,2-3; 2,2-4 2: 2 Tim 1,6-8.13-14 Ev. Lk 17,5-10
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ 
Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko 
a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do 
moře!’, poslechla by vás. Když někdo z vás má služeb-
níka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí 
z pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu přece 
řekne: ‘Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, 
dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít 
ty.’ Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, 
co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co 
vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. 
Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’

2. 10. 2022
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27. 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

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, 
než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho,
co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. 
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 
Výrok o víře šokuje. Copak apoštolové nenásledují Krista, protože 
v něj uvěřili? Pán naznačuje, že o víru je třeba se opřít. Vložit dů-
věru do toho, co jsme vírou přijali. Nikdo by neporoučel stromu, 
aby se přesadil. Rozumově ví, že to je nesmysl. Pokud ale víra vede 
člověka ke krokům, které jsou za hranou běžné zkušenosti, je třeba 
ji brát vážně. Je třeba rozvažovat na jedné straně s velkou poko-
rou služebníků, kteří si Boha váží, a na druhé straně s důvěrou dítěte, které spoléhá na 
Nebeského Otce. Pán tedy necílí na nesmyslné či pomatené jednání. Ale poukazuje na 
ochotu opřít se o víru, protože víra zmůže velmi mnoho. Zdroj vira.cz

KATECHETICKÉ OKÉNKO
Jako druhá katechetka v pořadí se také dovolím představit. V tomto školním roce vyu-
čuji děti 2. ročníku. Převážně se jedná o děti, které jsem vedla již v loňském roce. Schází-
me se na II. ZŠ, ale děti dochází i z jiných škol – IV. ZŠ, ZŠ Bludov a děti z domácí výuky. 
Hodiny vedu podle osnov schválených českou biskupskou konferencí pro druhý ročník 
„Poznáváme Boží lásku“. Náboženství vyučuji s přestávkami od roku 1991 a v roce 2009 

jsem promovala na Cyrilometodějské teologic-
ké fakultě v Olomouci, obor křesťanská výcho-
va. S  dětmi pracuji moc ráda a  jsem vděčná, 
že můžu být určitou dobu součástí jejich cesty 
víry a  pomáhat jim hledat jejich osobní vztah 
k Bohu. Mgr. Ludmila Ryšavá

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 zveřejňovány.
 Za pastorační radu Irena Švédová 

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE Vás zve v  úterý 18. října do 
Katolického domu na přednášku RNDr. Václava Cílka, CSc.
Co se děje se světem? 
Začátek v 18.00 hod. Vstupné dobrovolné. 
DÁLE PŘIPRAVUJEME: 
Proti tyranům. O  rezistenci vůči autoritám – Mgr. Jan Koblížek, Th.D., 
úterý 8. listopadu. Za ČKA Jana A. Nováková 

KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY začíná 4. 10. 2022 v Olomou-
ci, 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
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Úterý 4. říjen památka sv. Františka z Assisi
Středa 5. října sv. Faustýny Kowalské
Pátek 7. října památka Panny Marie Růžencové 

TVÉ JMÉNO KLÍČ, JENŽ NEBE OTVÍRÁ,
tvé jméno píseň z hlubin jásotu, tvé jméno květná dlaň,
jež slzy stírá, tvé jméno chléb, jenž sytí samotu.
TVÉ JMÉNO VÍNO, KDYŽ JE BEZ ÚNAVY,
sborová fuga sem tam přenáší přes propast radosti a  muk 
a slávy, z níž vábí, volá jméno nejdražší.
TYS PŘIKÝVLA A TĚLEM UČINĚNO; 
ty oděla ses v rubáš pěti ran; ty vládneš spolu s ním, ó Ženo, 
– ty, stále ty, všech souvislostí plán. (Václav Renč)

TUTO NEDĚLI 2. ŘÍJNA SLAVÍME HODOVÉ MŠE SVATÉ
V Nemili v 8.00 hod; v Postřelmůvku 9.30 hod. 
V Pivoníně v 11.00 hod. mše svatá ke cti Panny Marie Růžencové, které je pivonínská 

kaple zasvěcena

ZPOVĚDNÍ DEN STŘEDA 5. ŘÍJNA
18.00 – 10.00 hod.  P. Jaroslav Přibyl  
19.10 – 10.00 hod.  P. Petr Souček 
10.00 – 12.00 hod.  P. František Eliáš  
12.00 – 14.00 hod. P. Jacek Brończyk
14.00 – 15.00 hod. P. Vitalij Molokov 
15.00 – 18.00 hod.  vincentýn z Loštic 
16.00 – 18.00 hod.  P. Vladimír Jahn 

VEČER CHVAL S PROMLUVOU Paľa Streža
Ve čtvrtek 13. října od 20.00 hod. v kostele
sv. Bartoloměje v Zábřeze nás Večerem chval provede
schola IGNITE WORSHIP. Během večera bude možnost
přijetí svátosti smíření a přímluvné modlitby.

ŠůROVÁNÍ AMERIKY 
15. 10. 2022 srdečně zveme všechny mládežníky a příznivce dobročin-
ných akcí na velkou hru Šůrování Ameriky. 
Sejdeme se v 9.00 hod. u fary v Zábřehu.
Budeme soutěžit o  hodnotné ceny. Přihlašovat se můžete individuál-

ně nebo ve tříčlenné skupince na FB stránkách Mládež Zábřeh nebo na našem webu 
mladez-zabreh.webnode.cz Na hojnou účast se těší Animátoři Zábřeh
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Zveme všechny členy i  příznivce na VÝROČNÍ SCHůZI ORLA, 
JEDNOTY ZABŘEH, která se uskuteční ve středu 12.  října 
v 17.00 hod. v Katolickém domě. V případě potřeby zajištění dovozu 

či odvozu se hlaste na tel. č. 732 514 729. Jana Kubíčková, starostka

SBÍRKA „BÍLÁ PASTELKA“ OPĚT V ULICÍCH
Letošní sbírka proběhne ve dnech 10. – 12. října 2022 
Každý, kdo si zakoupí bílou pastelku, podpoří např. nácvik chůze s bílou 
holí, sebeobsluhy, kurz na ovládání kompenzačních pomůcek, výuku práce 
s počítačem a další činnosti, které pomáhají lidem se zrakovým postižením s návratem do 
běžného života.
Sbírka bude probíhat v Šumperku, Zábřeze a okolních obcích. Do sbírky se opět zapojí 
studenti ze Střední zdravotnické školy Šumperk a  Střední odborné školy sociální péče 
Zábřeh a v neposlední řady naši členové a dobrovolníci.
Upřímně děkujeme všem, kteří si pastelku zakoupí a tím podpoří služby pro zrakově po-
stižené v našem regionu. FONS Šumperk

Červenovodsko            Červenovodsko

Sbírky z neděle 18. září: Červená Voda pouť 6.429, Písařov 802, Jakubovice 1.528 Kč
Sbírky z neděle 25. září: Červená Voda 2.202, Písařov 1.312, Jakubovice 450, Janoušov 
1.540 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

postřelmovsko            postřelmovsko

Sbírka na odvod na arcibiskupství byla: v Postřelmově 9.010 Kč, v Chromči 12.200 Kč, 
v Sudkově 720 Kč, v Lesnici 6.371 Kč. 
Sbírka v  Postřelmově o  hodech byla 15.244 Kč, dary na opravu kostela 5.000 Kč 
a 38.000 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

TICHÁ ADORACE A  MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI před prvním pátkem bude 
v Chromči ve čtvrtek od 17.30 hod. a v pátek v Postřelmově od 16.00 hod.
 
SPOLEČNÉ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH BUDE
v Postřelmově v pondělí 3. října při mši svaté v 17.00 hod., 
v Leštině v úterý 4. října v 17.00 hod., 
v Lesnici ve středu 12. října v 17.00 hod.,  
v Chromči ve čtvrtek 13. října v 17.30 hod., 
v Sudkově v sobotu 15. října v 16.30 hod., 
v Hrabišíně v pondělí 17. října v 16.30 hodin.
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Farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 25. září: Klášterec 2.100; Svébohov 2.700; Jedlí 1.900 + na potřeby farnosti 
1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS

lošticko              lošticko              lošticko

Sbírka z neděle 25. září: Loštice 4.115;  Moravičany 2.318 Kč.  
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

TUTO SOBOTU ZAČÍNÁ MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RůŽENCE. 
V Žádlovicích bude slavena mše svatá o svátku Panny Marie Růžencové v pátek 7. října 
v 16.30 hod.

K  VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ je letos přihlášeno 25 dětí, většinou 
z Moravičan. 
Budou rozděleny do tří skupin, všechny skupiny budou mít 
výuku náboženství v úterý. 
Dvě skupiny na základní škole v Moravičanech, jedna na základní škole v Lošticích. 
Výuka začne 4. října. 
1. a 2. třída, Loštice 13.05–13.53 hod.
3. třída, 14.10–14.55 hod., Moravičany, po novém roce bude náboženství jeden týden ve 
škole a druhý týden v 18 hod. na faře v Lošticích.
4. až 6. třída, Moravičany, 16.05–16.50 hod.

štítecko              štítecko              štítecko

Sbírky z neděle 25. září: Štíty 2.270; Horní Studénky 1.600; Cotkytle 570 Kč.   
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Štíty: o prvním pátku v měsíci, 7. října od 17.00 hod. bude v kostele adora-
ce s možností přijetí svátosti smíření, mše svatá začíná v 18.00 hod.  

Horní Studénky: ve čtvrtek 6. října od 15.30 hod. bude možnost přijetí 
svátosti smíření, v  16.00 hod. mše svatá a  pobožnost k  Božskému Srdci 
Ježíšovu. 

Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 25. září: Tatenice 1.300; Lubník 1.290; Hoštejn 2.480; Kosov 1.400 + dar 
na okna 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

Tuto neděli 2. října ve 14.00 hod. budeme slavit v kapli Andělů strážných v Krasíkově 
poutní mši svatou. 
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka ve Zvoli z neděle 25. září byla 4.420 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, NEDĚLE 2. ŘÍJNA V 16.30 hod.
Zvolská čtyřka Vás srdečně zva do sálu komunitního centra na KONCERT.
Účinkují: Hana Suchá zpěv, Kryštof Kolčava housle, Alžběta Kolčavová housle, 
Johana Kolčavová klavír. 

KOMUNITNÍ CENTRUM VE ZVOLI, ČTVRTEK 6. ŘÍJNA v 17.00 hod. 
Mlžnou krásou Rychlebských hor. Tak se jmenuje zatím posled-
ní kniha rozhlasáka, spisovatele, hudebníka a  textaře Miroslava 
Kobzy. Pod stejným názvem se s ním potkáme i na besedě s auto-
gramiádou a promítáním fotografi í.
Zavede nás do kraje hor, hlubokých lesů, zmizelých vesnic i sta-
rých dolů. Povídat si budeme nejen o krásách zdejšího kraje, ale 
také o jeho historii a legendách, které jej provázejí. Zabrousíme do 
příběhů, jež formovaly zdejší kraj, ohlédneme se i za osobnostmi, 

které formovaly jeho minulou i současnou tvář.

V sobotu 8. října v 16.00 hod. Vás zveme do synagogy v Lošticích na DERNIÉRU – 
ukončení sezony – s minikoncertem Josefíny Jankové a besedou s autorem výstavy VY-
HNÁNÍ Z RÁJE. 

MALETÍN
V neděli 16. října v 15.00 hod. poděkováním při hodové mši svaté zakon-
číme v  Maletíně motoristickou sezonu. Čekám účast motocyklů, auto-
mobilů i veteránů všeho druhu. Na setkání se těší P. František Eliáš

PODHÁJSKA 17. 1. – 22. 1. 2023. Cestovní agentura AWER 
TOUR s. r. o. ve spolupráci s P. Františkem Eliášem opět připra-
vuje na leden 2023 pobyt v termálních lázních PODHÁJSKA. 
Cena je 11.000 Kč a zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 

5x hotelové ubytování, polopenzi, permanentní vstupenku do termálního bazénu. Sou-
částí 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
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AŽ SE OBJEVÍ TVÁ SLÁVA, BUDU NASYCEN
Z výkladu svatého Tomáše Akvinského, kněze,
o apoštolském vyznání víry

Je na místě, že vyznání víry končí tím, k čemu směřuje 
všechno naše toužení, totiž věčným životem: „(Věřím) v ži-
vot věčný. Amen.“

Nejdůležitější na věčném životě je to, že se člověk 
spojuje s  Bohem, neboť sám Bůh je odměnou a  cílem 
všeho našeho namáhání: Já jsem tvůj štít, tvá odměna je 
převeliká. A  toto spojení spočívá v  dokonalém patření na Boha: Nyní vidíme jen jako 
v zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v tvář. 

Dále spočívá ve svrchované chvále, jak říká prorok:  Zazní tam radost a  veselí, dí-
kůvzdání a chvalozpěvy. A také v dokonalém nasycení touhy, neboť každý blažený tam 
dostane víc, než po čem toužil a v co doufal. To je založeno na tom, že se v tomto životě ne-
mohou nikomu splnit všechna jeho přání, a také na tom, že nic stvořeného nemůže zcela 
nasytit touhu člověka; jen Bůh ji totiž nasycuje, ano, nekonečně přesahuje, takže nemůže 
spočinout, leda v Bohu, jak říká Augustin: „Učinil jsi nás, Pane, pro sebe a naše srdce nemá 
klid, dokud nespočine v tobě.“ 

A protože v nebeské vlasti budou mít svatí Boha dokonale, je zřejmé, že jejich tou-
ha bude nasycena a sláva ji ještě přesáhne. Proto Pán říká: Pojď se radovat se svým pá-
nem. Augustin k tomu říká: „Ne že by plnost radosti vstoupila do těch, kdo se budou rado-
vat, ale všichni, kdo se budou radovat, vejdou do radosti.“ Písmo říká: Až se objeví tvá sláva, 
budu nasycen. A jinde: On naplní tvou touhu štěstím. 

Všechno, z čeho se člověk raduje, je tam v plnosti a nadbytku. Jde-li člověk za štěstím, 
tam ho čeká štěstí svrchované a  dokonalé, protože pramení v  nejvyšším dobru, to jest 
v Bohu: Po tvé pravici je věčná slast. 

Dále spočívá věčný život v radostném společenství všech blažených; toto společenství 
bude zdrojem převeliké radosti, protože každý bude mít všecko dobré spolu se všemi bla-
ženými. Neboť každý bude milovat druhého jako sebe sama, takže se bude z jeho štěstí 
radovat jako ze svého. A tak radost a štěstí jednoho poroste úměrně ke štěstí všech.

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RůŽENEC
I letos zveme všechny děti, aby se připojily k této iniciativě, která se 
každoročně opakuje dne 18. října (nejlépe v 9.00 hod.). 
Letos se budeme modlit radostný růženec, a to za mír a pokoj ve 
světě. Celosvětová kampaň je pozvánkou, abychom si připomněli 
slova Panny Marie z Fatimy, že dětská a důvěřivá modlitba růžence 
může skutečně změnit svět, porazit zlo a přinést mír.

Pokud máte zájem o texty k rozjímání k jednotlivým desátkům, najdete je na stránkách 
www.miliondeti.sk nebo si o ně můžete napsat na adresu: polcrova.helena@ado.cz, rádi 
Vám je zašleme.



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 25. září: Zábřeh 16.758; Rovensko 1.378 Kč.
DARY na potřeby farnosti 1.000 Kč  
VYŠEHORKY: 18. září 600, 25. září 700 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

cHaritativní  slUŽBa  církve  v  dĚkanátU

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Opět po roce pro vás připravujeme představení činnosti Charity Zábřeh. 
Ve  středu 5. října 2022 od 9 do 13 hod. pro vás otvíráme atrium Cen-
tra denních služeb Oáza (Žižkova 15, Zábřeh), kde vám představíme 
služby, které naše Charita poskytuje. Budete moci nahlédnout do samot-
ného zázemí centra Oáza, budete si moci nechat změřit tlak a  glykemii 
a v neposlední řadě se zde můžete občerstvit kávou, čajem, buchtami či 
výbornou dýňovou polévkou z naší jedinečné Kavárny NADĚJNÁ.

Těšíme se na vás.

NABÍZÍME PRÁCI NA PŘIVÝDĚLEK 
Charita Zábřeh aktuálně hledá a přijme nové kolegy/kolegyně. Půjde o hygienickou očistu 
jídlonosičů, ve kterých rozvážíme obědy seniorům a dalším lidem v regionu (jde o před-
mytí misek, následnou manipulaci s průmyslovou myčkou a seskládání misek do termoo-
balu) 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 charakterem VELMI VHODNÁ 
I PRO LIDI S POSTIŽENÍM. 
Nástup od října či listopadu 2022, zájemci se mohou hlásit a více informací podá: Martin 
Damborský, email: personalni@charitazabreh.cz; tel. 736 509 477.

  

Církev v době velkých změn
Jako církev máme stále hledat Vzkříšeného také za hranicemi vlastní 
instituce i představivosti – zdůraznil Mons. Tomáš Halík ve Vatikánu, 

kde přednášel pro nově jmenované biskupy z pěti kontinentů.
Přibývá lidí s depresí a úzkostí
Psychiku lidí poznamenala pandemie i válka na Ukrajině, roste počet pacientů s depresí, 
úzkostmi, sociální fobií i propadem sebedůvěry.


