
Žl  121,1-2.3-4.5-6.7-8 Pomoc nám přijde od Hospodina, 
který učinil nebe i zemi.

1: Ex 17,8-13 2: 2 Tim 3,14 – 4,2 Ev. Lk 18,1-8
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a ne-
ochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla 
v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému od-
půrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. 
Potom si však řekl: ‘I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy 
zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.’“ 
A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý 
soudce! A  Bůh by se nezastal svých vyvole-
ných, kteří k němu volají ve dne v noci, a ne-
chal by je dlouho čekat? 
Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale na-
lezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“

16. 10. 2022
Ročník XXIX číslo 42

29. 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, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; 
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným 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
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K EVANGELIU 
Vytrvalá modlitba nás učí, že nemusíme Bohu říkat, co potřebujeme. Spíš 
to jsme my, kdo se učíme více Bohu důvěřovat a otevírat se tomu, co on 
chce od nás a od našich blízkých, protože pro nás nechce nic jiného než 
naše dobro. Poděkujme Bohu za jeho starostlivost a poprosme o vytrvalost 
v modlitbě. Posvátný prostor 

KATECHETICKÉ OKÉNKO
„Přemýšlení nad životem, smrtí, dobrem a zlem nás pro-
vází celý život. Vyhýbat se tomu by znamenalo nebrat 
vážně nejen Boha a naši víru, ale i život sám“ (D. Duka). 
A  přemýšlet o  tomto všem budu společně s  vašimi 

dětmi celý letošní školní rok. Scházíme se pravidelně každé pondělí (5., 6. a 7. třída ZŠ)  
a čtvrtek (4. třída ZŠ). Naše schůzky probíhají na II. ZŠ B. Němcové, kam ale dochází i děti 
z  III. a  IV. ZŠ. V  hodinách používám materiály, které připravilo Katechetické centrum 
Arcibiskupství olomouckého, a byly schváleny Českou biskupskou konferencí. Pro mladší 
žáky učebnice náboženství pro děti ve věku 9 – 12 let „Na cestě s Ježíšem“ a s těmi většími 
se budeme snažit porozumět tématu „O Božím slově“. 
Vystudovala jsem obor Křesťanská výchova na Cyrilometodějské teologické fakultě  
v Olomouci a v r. 2009 promovala. Řada dětských otázek „proč?“ mě obohacuje a vede 
k zamyšlení – jednoduše ráda učím, předávám informace a diskutuji. Snad se mi ale-
spoň trochu podaří přiblížit se s dětmi k Bohu – největšímu Kamarádovi. Mám ráda 
společenství a  setkávání se, proto každý rok organizuji a  připravuji na faře rorátní  
snídaně. Mgr. Emilie Janů 

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 ku-
chyni v přízemí Katolického domu. Ukončení pečení předpoklá-
dáme v 18.00 hodin. Stejně jako v minulých letech se mohou do pečení zapojit i rodiny 
doma a koláče nebo jiné upečené dobroty mohou přinést do Katolického domu v sobotu 
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 se na setkání. za katechety Anna Krňávková, tel. 733 741 880

POZVÁNÍ Z HNÍZDA
Úterý 18. října od 9.30 hod. – přednáška na téma: Sourozenci aneb jaký vliv 
má pořadí narození dětí v rodině, lektor: Ing. Pavel Mečkovský
Úterý 25. října od 9.30 hod. – přednáška na téma: Komunikace s manželem, 

dětmi, s kýmkoli a kdekoli, lektorka: psycholožka Mgr. Zuzana Frydrychovská
Čtvrtek 11. listopadu od 17.00 hod. – LAMPIOŇÁK S BROUČKY, sraz u „červeného 
kostela“ (pod hrází), po průvodu něco na zahřátí pro děti i  rodiče, s  sebou rozsvícené 
lampiony. Irena Švédová
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 

Pondělí 17. října památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Úterý 18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty
Pátek 21. října bl. Karla Rakouského
Sobota 22. října sv. Jana Pavla II., papeže

„FARNÍ KAVÁRNA“? NAJDOU SE POMOCNÍCI?
20. září se sešla první farní synoda. Tématem byla zvažovaná „Farní ka-
várna“ jako prostor pro setkávání se farní rodiny, bytí pospolu, popovídá-
ní si v příjemném prostředí, u kávy, čaje a něčeho dobrého k zakousnutí.
Farní synoda proběhla v komorním počtu, avšak ve velmi tvůrčí atmosfé-
ře. 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  nejmenší zapojení se 
může přinést velké dobro. Prosíme ty z vás, kteří by se chtěli přičinit i sebemenší pomo-
cí, 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

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. Za ČKA Jana A. Nováková 

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 19. října. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč

HODOVOU MŠI SVATOU oslavíme v Ráječku v neděli 23. října v 10.00 hod. 

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 Olšan-
ských Horách.

Ohlášky
V sobotu 22. října přijmou svátost manželství 

v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze 
Jakub Hanzelka z Libhoště a Michaela Faltýnková z Loštic 

Ať jim Pán žehná 



4

VYSLÁNÍ  NEMOCNIČNÍCH  KAPLANŮ
V sobotu 22. října v 10 hodin se uskuteční v kostele Neposkvrněného početí 
Panny Marie v  Olomouci ekumenická bohoslužba vyslání nemocničních 
kaplanů za ČBK a ERC, kteří působí v nemocnicích a domovech pro seni-
ory na území převážně Olomouckého kraje. Pro Internu Zábřeh Mgr. Marta Rýznarová, 
DiS a pro šumperskou nemocnici Mgr. František Klíč a Ing. Mgr. Bc. Pavlína Pospíšilová.
O měsíc později, v sobotu 26. listopadu, se uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně 
ekumenická bohoslužba vyslání nemocničních kaplanů za ČBK a ERC. Pro Alzheimer 
Home Zábřeh a nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích P. Lev Pavel Eliáš a Bc. Voj-
těch Lamač pro Internu Zábřeh a Fakultní nemocnici Olomouc.

V Zábřehu poprvé vystoupí olomoucká filharmonie
V sobotu 22. října se od 19 hodin uskuteční v kulturním domě historicky první vystoupe-
ní Moravské filharmonie v Zábřehu. Šedesátičlenný soubor patří k předním a nejstarším 
symfonickým orchestrům u nás. Na slavnostním koncertu, který je pořádán u příležitosti 

státního svátku – 104. výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu, zazní hudba Josefa Suka, Antoní-
na Dvořáka a slovenského skladatele Jána Cikkera. Jako 
sólista se představí houslový virtuos Ivan Ženatý. 
Vstupenky na mimořádnou společenskou událost, po-
řádanou za podpory města, lze v předprodeji zakoupit 
za příznivých 150 korun. Držitelé karty Bravo mají sle-
vu 30 Kč. Jste srdečně zváni.

Lošticko              Lošticko              Lošticko
Sbírka z neděle 9. října: Loštice 4.105 Kč.  
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

DIVADELNÍ PÁSMO O SV. VINCENCI DE PAUL 
Tuto 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.

V úterý 18. října, z důvodu účasti kněží na kněžském dni v Olomouci, nebude slouže-
na mše svatá ani výuka náboženství. 

SETKÁNÍ DĚTÍ ZE VŠECH FARNOSTÍ bude v neděli 23. října v 16.00 hod. v Prokopce 
v Lošticích. 

VOLBY DO FARNÍ PASTORAČNÍ RADY. Seznam navržených kandidátů, kteří souhla-
sili 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 při-
hlásí u kněze nebo na faře 



5

PANE, ŘEKNI JEN SLOVO
Můj příběh začíná dávno, někdy před pětadvaceti lety, když jsem se začal 

už víceméně – ale spíš méně, než více, účastnit „tradičního“ náboženského 
života. Tzn. jakž takž chodil na nedělní a sváteční bohoslužby, párkrát za 
rok ke zpovědi a přijímání. 

Kolem sebe jsem viděl lidi (především svou manželku a maminku), je-
jichž životy o hodně bližší Bohu se zdály snazší, veselejší, plnější. Začal jsem 
pociťovat touhu po tom, co žijí, která se projevila tak, že se pro mě při mši 
svaté stala nejdůležitější slova před přijímáním „Pane, nezasloužím si, abys 
ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena,“ – okamžik, 
kdy jsem se k Bohu asi opravdu obracel a očekával jeho odpověď. A protože 
nepřicházela, obracel jsem se stále netrpělivěji, jenže ono pořád nic. 

Než jsem propadl úplné skepsi, pomohl mi u zpovědi jeden z kněží, kte-
rý mě navedl k tomu, co jsem si nazval jako „i cesta může být cíl“. Tedy, že 
se s Bohem na tomto světě třeba nikdy nesetkám, ale už to, že se budu sna-
žit žít podle jeho not a následovat ho (v mém případě spíš neztratit směr), 
je dobré a stačí. Důraz na „Pane, řekni jen slovo“ se pak zmírnil, byl to tak 
trochu povzdech, jakože co kdyby náhodou… 

Pak jsem se prostřednictvím manželky dostal k pomoci na Alfa kurzech. 
Tam jsem občas prožíval pocit vnitřní sounáležitost s ostatními, kteří se mi 

SVĚDECTVÍ
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(pokud už nebyli předtím) stali přáteli. A párkrát, asi spíš motivován jimi 
– a hodně zřídka i sebou – jsem pocítil, že se na Alfě asi „něco“ mezi námi 
a nad námi vyskytuje. 

V rámci programu Alfy přišel na počátku května 2022 tradiční víken-
dový pobyt na Hoře Matky Boží u Králík. Pro mě spíš setkání s kamarády, 
vaření, pivko, zábava s ostatními. 

Sobota byla klasicky náročná. Neklidná noc, brzké vstávání, vaření, které 
se ale dařilo. Po obědě pokec u stolu a nepříjemné zjištění, že na odpočinek 
do přednášky otce Radka mám jen půl hodiny. Jeho slova o vylití Ducha 
Svatého jsem vnímal spíš zpovzdálí. Tohle už jsem slyšel víckrát a není to 
určeno pro mě. To, co popisuje, se v normálním životě přece moc nestává. 

Přesun na další část programu, chvály v kapli, nebyly nějak nepříjemné. 
Chvíli jsem poslouchal a snažil se únavu tak nějak zevnitř rozpustit. Moc to 
nešlo, po dvou písničkách jsem odešel na pokoj, lehl si a četl. 

Zjištění, že za chvilku je mše, mi na náladě nepřidalo. Ale když už jsem 
v Králíkách, tak bych na mši měl jít. Jo, a taky jsem se v pátek domlouvali, 
že součástí mše budou i přímluvy za manželčina tatínka, který je na tom 
dost špatně. Proto koneckonců nejela se mnou. 

V kapli jsem usedal hodně unaveně. Ze mše jsem toho moc neměl. Mo-
tala se mi hlava, od žaludku taky nic moc. Únava, špatná nálada se hodně 
stupňovaly. Vedle sebe jsem slyšel kamarádku, jak se za mě potichoučku 
modlí. Že je to za mě, jsem cítil, nevadilo mi to, už mi to začínalo být všech-
no trochu jedno. Až později mi došlo, jak byla její modlitba důležitá. 

Když jsem si začal komentovat lidi a mši kolem sebe, byl to komentář 
ironický, shovívavě blahosklonný a pak zlý, sprostý a vulgární. Ne poprvé, 
i když v takové intenzitě přece jen něčím výjimečný. Snažil jsem se nechat 
ty myšlenky projít kolem sebe, jenže potom, při čtení přímluv, ta za tchá-
na nezazněla. „Jak to vysvětlím manželce? Co když tchán umře? Nezbývá 
mi než jí zalhat, když jsem obklopený takovou bandou neschopných lidí,“ 
šlo mi hlavou. Plný vzteku a trochu i nenávisti jsem se s pevně stisknutý-
mi víčky snažil zchladit. „Jsou to přátelé. To se prostě stává. Přece je za to 
nemůžeš takhle nesnášet,“ říkal jsem si. To už ve mně začínalo všechno 
vařit. Dobré i zlé emoce, chaos, zmatek a pocit, že pode mnou praská zem 
nebo led, že se někam řítím… Netvrdím, že jsem úplně netušil, co se ve 
mně odehrává, hlavou mi probleskla mírně ironická myšlenka, že teď bych 
mohl napsat pokračování Chelčického O boji duchovním (já to tedy nikdy 
nečetl, ale ten název mi přišel výstižný). 

A pořád jsem vnímal průběh mše, i tělo, kterému nebylo moc dobře, po-
stupně vstával, sedal a klekal, jak se patří, oddrmolil Otče náš, mdle podal 
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ruku při pozdravení pokoje. Pak zas na kolena a „Pane, řekni jen slovo…“ 
I  když mně mé vnitřní pochody asi hlásily, že se něco blíží, na tohle se 
připravit prostě nešlo: Svítící čtverec ke mně klesal a vyzařovalo z něj něco 
nepopsatelného – přesto se pokouším to popsat. Sluneční světlo uprostřed 
léta, naplňující teplo, ale hmotné, živé a  jsoucí, existence sama v celé své 
úplnosti. 

Jak mi došlo až o pár hodin později: Bůh Otec mě vyslyšel a ukázal, že JE.
Bylo to ohromující, šokující, lákající, ale i vzbuzující obavy. Něco, co mě 

srazilo na kolena samotným vědomím velikosti toho, co existuje. Ta veli-
kost ve mně spustila lavinu emocí, vyvalily se slzy. Teď, před přijímáním? 
Spontánně jsem začal Boha plný zmatku oslovovat: „Pane, co mi to děláš? 
Teď? To nesmíš,“ což mi do slz vhánělo pobavení nad tím, že jsem se dočkal 
a s vnitřním odstupem zároveň sledoval, jak takhle divně reaguji a snažím 
se svůj stav racionálně vysvětlit, nepodlehnout mu, bojovat s tím. Ale bylo 
to jako postavit se povodni. 

Směs zmatku, nevíry, že se to děje. A já měl jít k přijímání. Zvednu se 
vůbec v tomto stavu? Když už jsem před mší řekl, že půjdu… musím. A tak 
trochu mě na nohy zvedla i zvědavost, co jako ještě bude. Čas, než jsem 
došel pro hostii, ztratil parametry. Ze staženého krku jsem taktak vysoukal 
Amen a  ústa sotva pootevřel, do lavice se vracel se skoro zaťatými zuby 
a zaseklý, s vnitřním vztekem, co se mi to vlastně děje. 

Jen jsem došel do lavice, je to tu zase. Něco jako vysoká kapka či sloup 
(až pak mi došlo, že možná slza nebo krůpěj) přede mnou, opět jsoucí svět-
lo – teplo – hmota – život. A hlavně pocit naprostého dobra a lásky. Cítil 
jsem, že má láska k manželce, dětem, lidem mi blízkým je milionkrát na-
ředěná láska této slzy. A i když je ta moje naředěná, má stejnou podstatu. 
I já se podílím na tomto Božím díle, jsem jeho součástí a miluji-li, je mou 
součástí. Je to nepopsatelné, snad pocit objetí či ještě lépe ponoření do toho 
světla. Ano, přesně tahle klišé, která mi přišla jako hodně omletá, jsou na-
šemu jazyku asi nejbližší… 

Jak mi došlo až o pár hodin později: Kristus mi ukázal, CO je. 
Vzpomněl jsem si, že v přímluvách se zapomnělo na tchána a poprosil 

za něj. Co se děje, sleduji zpovzdálí a přitom jsem toho součástí: Já, malý 
panáček podobný tomu z dopravní značky přicházím s ním v natažených 
rukou s  jak malým dítětem k  tomu obrovskému sloupu a on jej ode mě 
přebírá. Je to sloup či obrovská slza a přesto vím, že ho předávám takříkajíc 
z ruky do ruky. Sloup, tchán i já jsme ze stejného „materiálu“, onoho světla-
-tepla-života… 
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Co dělá v tomto okamžiku tělo? Slzy ze mě valí a valí, pořád se stydím, 
otáčím se bokem k ostatním. Tady není nic k vidění. Ale to je jen na samém 
okraji, to hlavní se odehrává někde TAM. Kde? Těžko říct. Cítím, že se to 
vše odehrává ve mně, ale zároveň vím, že je to mnohem větší, než kam sahá 
lidská představivost. 

Uprostřed toho všeho si s trochou humoru pomyslím, že teď mě teda 
asi Bůh předělá, abych byl dobrý a lepší. Nebo bych se teď měl stát lepším? 
A zeptám se ho. 

Potřetí už nepřijde světlo a teplo. Jen vědomí absolutní lásky. A bezpod-
mínečné lásky – ano, to pro mě bylo taky strašné klišé, ale tak jsem to cítil. 
Naprosté prázdno v požadavcích na mě, podmínkách vůči mně. Na to tady 
prostě není místo, vše je úplně zaplněné láskou a dokonalé. Bůh mě miluje 
přesně takového, jaký jsem tady a teď. Jestli se chci měnit, je jen na mně. 
Znovu: Bůh mě miluje takového, jaký jsem. I s mými chybami a slabostmi. 
Nechává mi v mém konání naprostou svobodu. Kolikrát jsem to slyšel a jak 
neskutečně je vzdálené cítit to? 

Jak mi došlo až o pár hodin později: Duch Svatý mi ukázal, ČÍM jsem 
pro něj já. 

A tělo? Dlouhé, dlouhé a velké emoce, pokračují slzy. Ale jsou to slzy, 
protože se neumím tak smát. Kdybych se tomu nebránil, tak mě asi emoce 
roztrhnou. Fyzicky. Na kusy. 

Končí mše, závěrečná píseň, požehnání. Otáčím se bokem od ostat-
ních, tečou ze mě slzy, nekontrolovaně se otřásám. Jsem plný rozpaků, 
ostychu, nechci s  nikým komunikovat. A  ještě chvíli trvá, než se dám 
aspoň trochu dohromady. 

P.S. 1 
Doma, když jsem to popisoval manželce, ta zpozorněla a  zeptala se 

mě: „Co ti to říkal taťka před smrtí?“ A já si vybavil, co mi před třiceti 
lety vysvětloval můj milovaný tatínek, umírající v pouhých šestačtyřiceti 
letech na rakovinu, pohublý a zbědovaný. Ležel na posteli, zčásti už pod 
opiáty, při rozhovoru si prstem črtal na peřinu. „Už jsem na to přišel. 
Všechno kolem nás, všechno, co bylo, je a bude má tvar čtverce.“ Když 
jsem si na to čas od času vzpomněl, měl jsem to za projev léky oblouzené 
mysli. Tati, promiň. 

P.S. 2 
Tchán, za kterého se sice nečetly přímluvy, ale kterého jsem předával 

přímo Ježíši, zemřel doma, v pokoji a klidu dva dny nato. M.
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Červenovodsko            Červenovodsko

Sbírky z neděle 2. října: Červená Voda 2.496; Písařov 965; Jakubovice 764 Kč. 
Sbírky z neděle 9. října: Červená Voda 3.005; Písařov 1.433; Jakubovice 429 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

postřeLmovsko            postřeLmovsko

SPOLEČNÉ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
bude v Hrabišíně v pondělí 17. října v 16.30 hodin.

HODY V CHROMČI oslavíme v neděli 23. října. Hodová mše svatá bude v 8.00 ho-
din, v Postřelmově bude nedělní mše svatá v 11.00 hodin. 
O nedělních bohoslužbách bude sbírka na misie (kromě Chromče).

BIBLICKÁ HODINA bude v  Postřelmově na faře v  pondělí 17. října v  18.00 hod. 
Všichni jsou srdečně zváni. P. Vladimír Jahn 

Farnosti  spravované  z  kLášterce
Sbírky z neděle 9. října: Klášterec 2.000; Vyšehoří 1.280; Svébohov 1.700; Jedlí 900 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

DUŠIČKY – POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
V neděli 30. října: Svébohov 14.00, Drozdov 15.00 hod., Jedlí 16.00,
Klášterec 17.00 hod.

štítecko              štítecko              štítecko

Sbírky z  neděle 9. října: Štíty 2.520; Horní Studénky 1.750 + dar 2.000; Cotkytle 
540 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

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 farníci 
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
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Farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 9. října: Tatenice 980 + dar 500 Kč; Lubník 1.455; Hoštejn 2.050; Ko-
sov 980 + dar 200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

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

MŠE SVATÁ SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTI bude sloužena v Tatenici v neděli 23. října.

FARNOST  LUBNÍK
Do odvolání nebudou ve farnosti slouženy středeční mše svaté. Nedělní mše svaté bu-
dou slaveny v 7.20 hod. na OBECNÍM ÚŘADĚ.  

Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe

Sbírka ve Zvoli z neděle 9. října byla ve výši 6.340 Kč, v Pobučí 1.050 Kč.
DARY: TV NOE – 2.000; Proglas – 2.000; Misie – 2.000; Cesta 121 – 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Tuto neděli 16. října jsou ve Zvoli a v Maletíně „CÍSAŘSKÉ HODY“.

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA VÁS SRDEČNĚ ZVE:
 ve čtvrtek 20. října 2022 v 17.00 hodin do komunitního centra ve Zvoli na 

přednášku POZNEJTE SÍLU BYLIN pana VLÁDI VYTÁSKA, lidového 
bylinkáře z Litovle.

 v  pátek 21. října 2022 v  19.00 hodin na přednášku P. Milana Palkoviče, který je 
v olomouckém arcibiskupství pověřen liturgickým dozorem nad mešním vínem.

Můžete ochutnat šest vzorků kvalitních vín z arcibiskup-
ských sklepů. Cena degustace je 300 Kč na osobu včetně 
drobného pohoštění. Vína si rovněž můžete zakoupit. 
Ochutnávka s přednáškou se uskuteční v sále komunitní-
ho centra ve Zvoli. 

Na čtvrtek 3. listopadu chystáme degustaci plodů mandlí, tedy různé vzorky 
mandlovic.  
 

maLetín              maLetín              maLetín

Tuto  neděli 16. října v 15.00 hod. poděkováním při hodové mši svaté 
zakončíme v Maletíně motoristickou sezonu. Čekám účast motocyklů, 
automobilů i veteránů všeho druhu.
 Na setkání se těší P. František Eliáš
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PAPEŽ FRANTIŠEK, KATECHEZE K ROZLIŠOVÁNÍ 28. 9. 2022
MODLITBA

Dnes se zaměříme na jeden z ustavujících prv-
ků rozlišování, tedy modlitbu. Rozlišování vyžaduje, 
abychom prodlévali v prostředí a stavu modlitby.

Modlitba je při duchovním rozlišování nepostra-
datelnou pomocí, neboť nám umožňuje, abychom 
se k Bohu obraceli v prostotě a důvěrnosti, jako se 
rozmlouvá s přítelem. Dokážeme tak překročit své 
myšlení a  vstoupit do milujícího, bezprostředního, 
niterného vztahu s Pánem. Tajemstvím života světců je právě tato důvěrná obezná-
menost s Bohem, která v nich narůstá a stále více usnadňuje rozpoznání toho, v čem 
má Pán zalíbení. Pravá modlitba spočívá v  důvěrnosti a  spoléhání na Boha, nikoli 
v papouškování, mechanickém odříkávání modlitbiček. Pravá modlitba tkví v bezpro-
středním a citovém vztahu k Pánu. Tato důvěrnost překonává obavy a pochybnosti 
nad tím, že by snad Jeho vůle neprospívala našemu dobru, což je pokušení, které nám 
leckdy prochází myslí, zneklidňuje srdce, vnáší do něj nejistotu anebo také trpkost.

Mnozí lidé, včetně křesťanů, si myslí: Ježíš by snad mohl být Božím Synem; nic-
méně pochybují o tom, že by chtěl naše štěstí. Naopak, někteří lidé se obávají, že po-
kud vezmeme Jeho pozvání vážně, zničíme si život a umrtvíme svá nejmocnější přání 
a touhy. V naší první katechezi o rozlišování jsme ovšem zaznamenali, že průvodním 
prvkem setkání s Pánem je radost. Když se modlím a setkávám s Pánem, uchvacuje 
mne radost. Smutek anebo strach jsou naopak známkami toho, že se Bohu vzdalujeme. 

Prodlévat v modlitbě neznamená pronášet množství slov, nikoli. Je třeba se po-
hroužit do modlitby, otevřít Ježíši srdce, přistoupit k Ježíši, povolit Mu, aby vešel do 
našeho srdce a dal nám pocítit svou přítomnost. A tam pak můžeme rozlišovat, kdy je 
zde Ježíš a kdy jsme to my se svými myšlenkami, které se leckdy vzdalují Ježíšově vůli.

Prosme o milost, abychom prožívali přátelský vztah k Pánu, jako když přítel hovoří 
s přítelem (srov. sv. Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, 53). Znal jsem jednoho starého 
řeholníka, který byl vrátným v jedné koleji. Pokaždé, když mohl, chodíval do kaple, 
podíval se na oltář a  řekl: „Čao“, protože si s  Ježíšem byli blízcí. Nepotřeboval toho 
moc napovídat, jenom ono „Čao, jsem tu a ty jsi u mě“. Takový vztah bychom měli 
mít v modlitbě: blízkost, citovou blízkost, jako mezi bratry, blízkost k Ježíši. Úsměv, 
jednoduché gesto, a nikoli odříkávání slov, která se nedotknou srdce. Tuto milost si 
máme vyprošovat pro sebe i pro druhé, abychom tak v Ježíši spatřovali svého největ-
šího a nejvěrnějšího Přítele, který nás nevydírá a hlavně nás nikdy neopustí, i když se 
mu vzdálíme. Ježíš zůstává u dveří našeho srdce. „Nechci o tobě nic vědět“, říkáme mu. 

Avšak On tam tiše zůstává, aby byl po ruce a na dosah srdce, 
protože je stále věrný. Pokračujme v této modlitbě, pozdravuj-
me Pána srdcem, modlitbou citovou a blízkou, kterou netvoří 
mnoho slov, nýbrž dobrá díla a gesta.

Zdroj vaticana.news, redakčně zkráceno
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE 
Sbírka na misie je vyjádřením solidarity všech katolických křesťanů za sebe 
navzájem, protože probíhá ve všech farnostech a diecézích po celém světě 
(i v nejchudších zemích) a vybrané prostředky následně slouží k podpoře 
v místech, kde je církev dosud mladá nebo chudá.

Sbírky z neděle 9. října: Zábřeh 13.808; Rovensko 1.135 Kč.
Dary na potřeby farnosti 3.000 Kč. 
Vyšehorky: 2. října 1.300 Kč a dar na potřeby farnosti  1.240 Kč 
 9. října 700 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

DARY NA LIKVIDACI LEPRY
11. října byla na likvidaci lepry odeslána ze Zábřeha částka 3.500 Kč. 
Štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 42
Aby se rodiny nebály domácí péče
V některých nemocnicích v poslední době vznikají paliativní týmy a my to v terénu začí-
náme pociťovat – sděluje zakladatelka hospicové péče v ČR Marie Svatošová.

PODZIM
Je podzim, procházím se zářící přírodou, dívám se kolem sebe 
a přemýšlím o Bohu. Všechno co vidím, je stvořeno skrze Něho 
a bez Něho nepovstalo nic, co je. ( J1,3)
Pozoruji krásu listnatých stromů, jejich barevné, zářící listy 
a vzpomínám, jaké byly na jaře a v létě.
Uvědomuji si, že v každém z nich se rok co rok zrcadlí celý lidský život, můj i celého po-
kolení.
Stromy vyrostly ze semínek, vykvetly, vydaly každý své plody, jak nejlépe uměly, a  teď 
jejich listy září nádhernými barvami, aby za chvíli, na povel dechu svého Tvůrce, jeden za 
druhým pokojně stromy opustily.
Zůstanou jen holé větve bez ničeho, ale kořeny budou dál pevně zapuštěny v zemi.
Proč listy mění barvu, než opadají? Není to zbytečné? Myslím, že to září vděčností a děkují 
tak svému Stvořiteli.
S pokorou tiše stojím v tomto souzvuku přírody a Boha a v duchu se modlím:
Kéž i já, s Boží pomocí, jako tyto stromy, ve svůj čas přináším plody života, které přinést 
mám.
Kéž s vděčností a děkováním dokážu podle vůle Pána, až přijde čas v pokoji pouštět list po 
listu, které mě vážou k tomuto světu: vztahy, lidi, věci, práci… 
Kéž na konci života, jako tyto stromy v zimě, stojím před Pánem bez ničeho, ale se srdcem 
pevně zakořeněným v naději v Jeho nekonečné milosrdenství. Anna Peková


