
Žl 98 Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů
1: 2 Král 5,14-17 2: 2 Tim 2, 8-13 Ev. Lk 17, 11-19
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí. 
Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. 
Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ 
Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kně-
žím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. 
Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrá-
til se, mocným hlasem velebil Boha, padl Ježíšovi 
k  nohám tváří až k  zemi a  děkoval mu. Byl to 
Samaritán. 
Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde 
je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrá-
til a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ 
A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“
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28. 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 
Čím to je, že někteří lidé musí neustále dávat najevo především nespokojenost, neustále 
protestovat a reptat?
Když člověk nic nepovažuje za samozřejmé a naučí se děkovat i za malé věci, najde si tak 
důvod ke spokojenosti. Zdroj: vira.cz
Říká se, že jenom vděční lidé jsou opravdu šťastní. David Steindl-Rast, zakladatel celosvě-
tového hnutí „Vděčnost“, píše, že: „Kořenem radosti je vděčnost… není to radost, která 
nás činí vděčnými, ale je to vděčnost, která nás činí radostnými.“
Vděčnost je klíčem k ignaciánské spiritualitě. Prvním krokem tradičního examen, modlit-
by v závěru dne, kterou podle Ignáce z Loyoly jezuité nikdy neměli vynechávat, je to, že si 
s vděčností připomeneme dobré věci, které se nám během dne staly. Zdroj: dohloubky.cz

„FARNÍ KAVÁRNA“? NAJDOU SE POMOCNÍCI?
20. září se sešla první farní synoda. Tématem byla zvažovaná 
„Farní kavárna“ jako prostor pro setkávání se farní rodiny, bytí 
pospolu, popovídání si v příjemném prostředí u kávy, čaje a ně-
čeho dobrého k zakousnutí.

Farní synoda proběhla v komorním počtu, avšak ve velmi tvůrčí atmosféře. Prozkoumali 
jsme mnohé možné cesty, stejně jako i slepé uličky. Sdíleli jsme barvité představy o farní 
kavárně našich snů, pokusili se je začlenit do podmínek, které teď a tady máme, a jsme 
otevřeni tomu to zkusit. Zvažujeme adventní „Farní kavárnu“ (po některé nedělní mši 
svaté v 8.30 hod.). 
K tomu však bude potřeba tým několika lidí. Velmi pomůže i malá pomoc – např. ob-
sluha kávovaru, příprava čaje, mytí nádobí, přenesení stolů, pomoc se „zkulturněním“ 
sálu na Devítce (ubrusy, kytička), závěrečný úklid. Bylo by hezké, kdyby se především 
obsluhy mohla ujmout mládež. Ano, i jakékoliv malé, třeba i nej-
menší zapojení se může přinést velké dobro. Prosíme ty z  vás, 
kteří by se chtěli přičinit, i sebemenší pomocí, aby se co nejdříve 
ozvali paní Lence Hamplové, telefon 733 631 242 nebo na e-mail:  
lenka.hamplova@seznam.cz a řekli jí, jak by se chtěli zapojit.
Děkujeme a těšíme se na naše první společné setkání.
 Za pastorační radu Jana A. Nováková

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ – MISIJNÍ NEDĚLE 23. ŘÍJNA 2022
V  pátek 21. října 2022 připravujeme společné pečení koláčů 
a dalšího pečiva. 
S  dětmi, maminkami a  babičkami se sejdeme  v  15.00 hodin 
v kuchyni v přízemí Katolického domu. Ukončení pečení před-

pokládáme v 18.00 hodin. Stejně jako v minulých letech se mohou do pečení zapojit i ro-
diny doma a koláče nebo jiné upečené dobroty mohou přinést do Katolického domu v so-
botu 22. října v 9.00 hodin, kde budeme dopoledne společně připravovat balíčky. 
O Misijní neděli 23. října budeme nabízet „misijní koláče“ ve farním kostele sv. Bartolo-
měje  po ranních mších svatých. Výtěžek z prodeje zašleme na podporu misijního díla. 
Těšíme na setkání. za katechety Anna Krňávková, tel. 733 741 880
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Sobota 15. října Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Svatá Terezie od Ježíše, též zvaná Terezie z Avily, byla španělská mystička a reformátorka 
karmelitánského řádu. Papež sv. Pavel VI. ji 29. září 1970 vůbec jako první ženu jmeno-
val učitelkou církve (dnes jsou už čtyři).
Terezie byla dcerou rodičů obrácených ze židovství, rytíře Alonso Sáncheze de Cepeda 
a Beatriz d'Ávila y Ahumada. Terezii již od dětství fascinovaly životy svatých a ve věku 
sedmi let utekla z domova s bratrem Rodrigem, protože chtěla zemřít jako mučednice 
mezi Maury. Roku 1534 tajně odchází z domova a vstupuje do karmelitánského kláštera 
Vtělení v Avile.

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.

ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU 
V kostele sv. Bartoloměje bude v pátek 14. října po skončení mše svaté, která 
začíná v 17.30 hod., adorace s přímluvnými modlitbami. 

ŠŮROVÁNÍ AMERIKY 
Srdečně zveme všechny mládežníky a  příznivce dobročinných akcí 
15. 10. 2022 na velkou hru „Šůrování Ameriky“. 
Sejdeme se v 9.00 hod. u fary v Zábřehu. Budeme soutěžit i o hodnotné 
ceny. Přihlašovat se můžete individuálně nebo ve tříčlenné skupince na FB strán-
kách Mládež Zábřeh nebo na našem webu mladez-zabreh.webnode.cz
 Na hojnou účast se těší Animátoři Zábřeh

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE Vás zve v úterý 18. října do Katolic-
kého domu na přednášku RNDr. Václava Cílka, CSc. Co se děje se světem?
Začátek v 18.00 hod. Vstupné dobrovolné. Za ČKA Jana A. Nováková 

Zveme všechny členy i příznivce na VÝROČNÍ SCHŮZI ORLA, 
JEDNOTY ZÁBŘEH, která se uskuteční ve středu 12. října 
v  17.00 hod. v  Katolickém domě. V  případě zajištění dovozu či 
odvozu se hlaste na tel. č. 732 514 729. Jana Kubíčková, starostka

Skauti a skautky střediska Skalička Zábřeh Vás srdečně zvou na tradiční 
pouť do kaple sv. Martina na Olšanské Hory, která se uskuteční v neděli 
6. listopadu.
Mše svatá ve 14.00 hod.

Občerstvení zajištěno, seznámit se můžete s prezentací záměru přestavby chaty na Ol-
šanských Horách.
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MĚSÍC ŘÍJEN – MĚSÍC POSVÁTNÉHO RŮŽENCE 
Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to mod-
litba kristologická, směřuje ke Kristu, který je ve středu růžen-
ce, a tedy i ve středu rozjímání. 
Nejde tedy o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události ze života 
Ježíšova.
Růženec je modlitba pro ty (či pro ty chvíle), které by „rušilo“ absolutní ticho. Slova 
zdrávasu se stávají jakýmsi řečištěm, kterým plyne proud myšlenek, stávají se pomůc-
kou k lepšímu soustředění. Jsou jako břeh, na který naše prchavé myšlenky narážejí 
a vracejí se zpět do řečiště. Šňůra růžence a její zrnka jsou k tomu, aby nás vedly. 
Modlitba růžence v  sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; 
zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání a přemí-
tání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na život 
Kristův. (Romano Guardini)

Lošticko              Lošticko              Lošticko

Sbírka z neděle 2. října: Loštice 5.452 + dar 500 Kč; Moravičany 3.994 Kč.  
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

DIVADELNÍ PÁSMO O SV. VINCENCI DE PAUL 
V neděli 16. října vystoupí mladí ze Zašové ve farním kostele v Lošticích s divadelním 
pásmem o sv. Vincenci de Paul. Začátek ve 14.00 hod.  

SETKÁNÍ DĚTÍ ZE VŠECH FARNOSTÍ bude v neděli 23. října v 16.00 hod. v Pro-
kopce v Lošticích. 

VOLBY DO FARNÍ PASTORAČNÍ RADY. Seznam navržených kandidátů, kteří 
souhlasili s tím, že se zúčastní druhého kola voleb do pastorační rady, je už na vývěsce. 
Z nich do 16. 10. můžete volit čtyři zástupce za farnost. Tři další členy jmenuje farář 
a po jednom zástupci delegují do pastorační rady Pavlov a Palonín.

Kdo se chce účastnit přípravy na přijetí svátosti biřmování a je starší 14 let, ať se 
přihlásí u kněze nebo na faře.

postřeLmovsko            postřeLmovsko

V neděli 16. října bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově. Minule 
byla sbírka na odvod arcidiecézi. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

SPOLEČNÉ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH BUDE 
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 2. října: Klášterec 2.100; Svébohov 3.800 + dar na potřeby farnosti 3.000; 
Jedlí 1.700 + dar na potřeby farnosti 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

štítecko              štítecko              štítecko

Sbírky z neděle 2. října: Štíty 1.720; Horní Studénky 1.500; Cotkytle 192 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

V sobotu 15. října slaví v Herolticích hody, mše svatá v 18.00 hod. 

V neděli 16. října budou bohoslužby pro děti a účelové sbírky ve farnostech při těchto 
mších svatých:

v Horních Studénkách mše svatá v 7.30 hod., sbírka na opravy,
ve Štítech hodová mše svatá v 9.00 hod., sbírka na potřeby farnosti,
v Cotkytli hodová mše svatá  v 11.00 hod., sbírka na opravy.

HORNÍ STUDÉNKY: 
Ve čtvrtek 20. října bude po mši sv. v 16.45 hod. setkání pastorační rady.
V sobotu 22. října budou ve Zborově hody, mše svatá v 18.00 hod.

ŠTÍTY:  
V pátek 21. října bude po mši sv. v 18.45 hod. setkání pastorační rady na faře. 
V sobotu 29. října budou slaveny hody ve Strážné, mše svatá v 17.00 hod., po jejím 
skončení dušičková pobožnost.

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. První setkání bude ve čtvrtek 27. 10. 
od 16.45  hod. na faře v  Horních Studénkách. Mohou se hlásit farní-
ci od 14 roků, starší bez omezení věku. Přihlašovat se můžete u P. Jacka  
Brończyka tel. 603 821 144, e-mail: fastity@ado.cz P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 2. října: Tatenice 2.070; Lubník 1.320; Hoštejn 2.050; Kosov 550 + dar na 
okna 1.000 a 1.000; Krasíkov pouť 1.230 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v neděli 16. října na faře v Tatenici.

Blahopřání
V těchto dnech slaví 80 let života paní Irenka Sedláčková z Hoštejna. 
Ke krásnému jubileu jí blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího po-
žehnání a ochranu Panny Marie. Otec Jaroslav a farníci 
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Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
Sbírka ve Zvoli z neděle 2. října byla 4.530, dary na Zvolskou čtyřku 1.900 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

POZVÁNKA DO KINA
ZVOLSKÁ ČTYŘKA Vás v sobotu 15. října zve do kina. V sále komunitního 
centra bude  dětem od 16.00 hod. promítán fi lm ZLOUNI a od 19.00 hod. 
pro dospělé česká komedie ZNÁMÍ NEZNÁMÍ o partě českých a slovenských 
přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového roku.
KINOKAVÁRNA je otevřená od 15.30 hod.

V neděli 16. října budou ve Zvoli a v Maletíně „CÍSAŘSKÉ HODY“.
 

OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTÍ DOŽÍNEK
V  sobotu 24. září jsme společně poděkovali Pánu Bohu za letošní 
úrodu. Nejen na polích a zahradách. V lesích a tůňkách. Jeden vzdá-
val díky při mši svaté, druhý v tichu zahrady svého srdce, třetí prací 
s krůpějemi potu na čele. Každý z nás nějak a někde. A to nás spojuje 
v jednotu.
Farní zahrada ožila slavnostním průvodem s žehnáním bylin, které ve 
třpytu slunce ze sebe vydaly poslední zbytky vůně. Jako ozvěna se jí 
neslo trylkování dětí objevující nový pohled na svět z koňského hřbe-
tu či za volantem zemědělské techniky. 

Dobroty vábící chuťové pohárky zvaly k zakousnutí či k malému doušku. Melodie spole-
čenství se prolínala s umem hudebníků samotných. 
Tady byl svět v pořádku. I díky vám všem. Dá-li Pán, za rok na shledanou.
 Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková 

V pátek 21. října bude letošní degustace mešních vín s průvodním slovem P. Milana 
Palkoviče a na čtvrtek 3. listopadu chystáme degustaci plodů mandlí, tedy různé vzor-
ky mandlovic.  

maLetín              maLetín              maLetín

UKONČENÍ MOTORISTICKÉ SEZONY V MALETÍNĚ 
V neděli 16. října v 15.00 hod. při hodové mši svaté v Maletíně poděkuje-
me a ukončíme motoristickou sezonu.
Čekám účast motocyklů, automobilů i veteránů všeho druhu.
 Na setkání se těší P. František Eliáš
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ROZLIŠOVÁNÍ JE NAMÁHAVÉ, ALE PRO ŽIVOT KAŽDÉHO 
ČLOVĚKA NEPOSTRADATELNÉ
Papež František začíná nový cyklus katechezí. 
Rozlišování je důležitý úkon, který se týká každé-
ho, protože rozhodování je podstatnou součástí  
života. Rozlišování možností. Člověk si vybírá jíd-
lo, šaty, studium, práci, vztah. Tím vším se usku-
tečňuje životní projekt a také náš vztah k Bohu.
V evangeliu Ježíš mluví o rozlišování pomocí ob-
razů z běžného života; popisuje například rybáře, 
kteří vybírají dobré ryby a špatné vyhazují, nebo 
obchodníka, který umí mezi mnoha perlami rozpoznat tu nejcennější. Nebo ten, kdo při 
orání pole narazí na něco, co se ukáže být pokladem (srov. Mt 13,44–48).
Evangelium naznačuje další důležitý aspekt rozlišování: týká se pocitů. Kdo našel poklad, 
tomu nedělá potíže všechno prodat, tak velká je jeho radost (srov. Mt 13,44). Výraz, který 
použil evangelista Matouš, označuje zcela zvláštní radost, kterou nemůže dát žádná lidská 
skutečnost, a skutečně se opakuje jen v několika málo dalších evangelijních pasážích, které 
se všechny vztahují k setkání s Bohem. Je to radost mudrců, když po dlouhé a namáhavé 
cestě znovu spatří hvězdu (srov. Mt 2,10); je to radost žen, které se vracejí od prázdného 
hrobu poté, co slyšely andělovo zvěstování o vzkříšení (srov. Mt 28,8). Je to radost těch, 
kdo našli Boha. Dobré rozhodnutí, správné rozhodnutí, vás vždycky dovede k té závěrečné 
radosti; možná, že cestou musíte strpět trochou nejistoty, přemýšlení, hledání, ale nakonec 
vám správné rozhodnutí přinese radost.
Rozlišování – jak jsem řekl – vyžaduje úsilí. Podle Bible nenajdeme před sebou již při-
pravený život, který máme žít: ne! Musíme o něm rozhodovat průběžně, podle toho, jaká 
skutečnost nastane. Bůh nás vyzývá, abychom hodnotili a vybírali: stvořil nás svobodné 
a chce, abychom svou svobodu uplatňovali. Proto je rozlišování náročné.
Často se nám stává, že si vybereme něco, co se nám zdálo dobré, a přesto to dobré nebylo. 
Nebo když víme, co je naše pravé dobro, a nevybíráme si ho. Člověk se na rozdíl od zví-
řat může mýlit, může být neochotný se správně rozhodnout, a Bible to ukazuje od svých 
prvních stránek. Bůh dává člověku přesný pokyn: chceš-li žít, chceš-li se těšit ze života, 
pamatuj, že jsi tvor, že nejsi kritériem dobra a zla a že rozhodnutí, která učiníš, budou mít 
důsledky pro tebe, pro druhé i pro svět (srov. Gn 2,16-17); můžeš ze země udělat nádher-
nou zahradu, nebo ji můžeš proměnit v poušť smrti. Je to základní poučení: není náhoda, 
že se jedná o první dialog mezi Bohem a člověkem. Dialog zní: Pán dává poslání, ty musíš 
udělat to a to, a člověk musí na každém kroku rozlišovat, které rozhodnutí učinit. Rozlišo-
vání je taková reflexe mysli, srdce, kterou musíme udělat, než se rozhodneme.
Rozlišování především vyžaduje synovský vztah k Bohu. Bůh je Otec a nenechává nás sa-
motné, je vždy ochoten nám poradit, povzbudit nás, přijmout nás. Nikdy však nevnucuje 
svou vůli. Proč? Protože chce být milován, a ne obávaný. A Bůh také chce, abychom byli 
dětmi, nikoli otroky: svobodnými dětmi. A lásku lze žít pouze ve svobodě. Abychom se 
naučili žít, musíme se naučit milovat, a k tomu je třeba rozlišovat. Prosme Ducha svatého, 
aby nás vedl! Dovolávejme se ho každý den, zvláště když se musíme rozhodovat.

Zdroj: Vaticananews (redakčně zkráceno)



Sbírky z neděle 2. října: Zábřeh 18.354; Rovensko 845 Kč.
DARY na potřeby farnosti 13.800 Kč  
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

Vážení dárci, milí dobrovolníci a příznivci díla MARY S̓ MEALS!
Po prázdninách a dovolených se děti v Česku už před měsícem vrátily do 
škol. Naším toužebným přáním je, aby se stejnou samozřejmostí mohly 
usednout do školních lavic i děti v nejchudších regionech světa. 
Mary s̓ Meals živí každý školní den 2.279.941 dětí ve 20 zemích světa. V Malawi, Zambii 
a Zimbabwe se dětem obvykle podává hrnek kaše obohacený vitamíny, který jim pomáhá 
v učení a růstu. Více o pomoci dětem na stránkách www.marysmeals.cz.

KATOLICKÝ TÝDENÍK 
Papež apeluje na Putina
„Tato strašná a nepředstavitelná rána lidstva místo toho, aby se hojila, stále více krvácí 
a hrozí, že se rozšíří,“ prohlásil 2. října o ruské válce proti Ukrajině papež František a vy-
zval Rusko k uzavření míru.
Fatimská kaple v Koclířově
V Koclířově u Svitav požehnal minulou sobotu nuncius Jude Th addeus Okolo spolu s bis-
kupem Vokálem repliku fatimské kaple Capelinhy.
Válečná mobilizace přinesla dosud vzdálený konfl ikt přímo na gauče ruských domác-
ností. A lidé začínají jednat.

cHaritativní  sLUŽBa  církve  v  DĚkanátU

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 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 charakterem VELMI VHODNÁ 
I PRO LIDI S POSTIŽENÍM. 
Nástup od října či listopadu 2022, zájemci se mo-
hou hlásit a více informací podá:

Martin Damborský,
email: personalni@charitazabreh.cz;
tel. 736 509 477.
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