
Žl  34, 2-3.17-18.19+23

Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel
1: Sir 35,15b-17.20-22a 2: 2 Tim 4,6-8.16-18 Ev. Lk 18,9-14
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, 
a  ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé 
šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý 
celník. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: 
‘Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, pod-
vodníci, cizoložníci nebo i jako támhleten celník. Postím 
se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých pří-
jmů.’ Celník však zůstal stát vzadu a  neodvažoval se ani 
pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: ‘Bože, buď 
milostiv mně hříšnému!’ Říkám vám: Celník se vrátil domů 
ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povy-
šuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
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30. 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, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, 
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.
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 
Modlitba není jen otázkou správně zvolené formulace. Jde o postoj 
člověka vůči Bohu. Modlit se mohou všichni lidé, zbožní stejně jako 
velcí hříšníci. Ale modlitba vyžaduje otevřít své srdce před Bohem 
a současně být pravdivým k sobě. Právě pokrytectví, namyšlenost, 
pohrdání jinými, obyčejnými, hříšnými lidmi, „zavírají“ nebe. Ote-
vřít své nitro před Bohem znamená, odhalit celý svůj svět smýšle-
ní a pohledů na sebe i na svět. Samospravedlnost před Bohem nikdy neobstojí. Naopak 
pravdivost je řečí Boha. Nejde tu samozřejmě o falešnou pokoru, která je vždy komická 
a k dialogu s Bohem nemůže patřit. Znamením hluboké modlitby bývá radost, nikoli však 
ze sebe, ale z Boha! Zdroj: www.vira.cz 

KATECHETICKÉ OKÉNKO
Pravda, to je poznání Boha, které nám Kristus při-
nesl. Dává člověku pravou svobodu Božích dětí, 
osvobodí od věčné smrti a dovede k Bohu, neko-
nečné lásce.

„Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. “ Jan, 8,36
Provázení dětí na cestě víry je služba, kterou jsem přijala na začátku 90. let. Absolvova-
la jsem postupně dva katechetické kurzy, které mi poskytly hlubší křesťanské vzdělání 
a ukázaly nové metody pro katechetickou praxi. S dětmi se scházím každý čtvrtek na 
faře přede mší svatou. V letošním roce se seznamujeme s katechezí Boží slovo, kterou 
poskytlo Katechetické centrum Olomouc. Mám ráda otázky, které se objeví nečekaně, 
a hledám na ně odpověď. Otázky dětí jsou mi inspirací a důvodem k zamyšlení. S dětmi 
se v průběhu roku také setkávám na pravidelných akcích např. v květnu u Šubrtovy kap-
ličky, při pečení Misijního koláče, na Farním dni, na týdenním pobytu o prázdninách, 
který pořádáme ještě se dvěma dalšími katechetkami. Jsem Bohu vděčná, že mohu tímto 
způsobem provázet děti, ale i za to, že zažívám křesťanská společenství na kurzech Alfa 
a podobných duchovních setkáních. Anna Krňávková

MISIJNÍ NEDĚLE 23. ŘÍJNA
O misijní neděli budeme v kostele sv. Bartoloměje nabízet „mi-
sijní koláč“ po ranních mších svatých. Výtěžek z prodeje zašle-
me na podporu misijního díla. 

POZVÁNÍ Z HNÍZDA
Úterý 25. října od 9.30 hod. – přednáška na téma: Komunikace s  manže-

lem, dětmi, s  kýmkoli a  kdekoli, lektorka: psycholožka 
Mgr. Zuzana Frydrychovská

Čtvrtek 11. listopadu od 17.00 hod.
– LAMPIOŇÁK S BROUČKY, sraz u „červeného kos-
tela“ (pod hrází), po průvodu něco na zahřátí pro děti 
i rodiče, s sebou rozsvícené lampiony
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Úterý 25. října slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Pátek 28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpo-
mínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do 
plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“.
Církev, s  odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné 
očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské 
tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V OBDOBÍ „DUŠIČEK“
Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) 
prodloužila na žádost ČBK své dovolení z  8. 8. 2012 (Prot. 
N. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou 
obdržet plnomocné odpustky pro duše v  očistci už v  týdnu 
před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.

Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 
1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října. Toto dovolení 
se uděluje do roku 2026.
Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:
1) v daný den přijmout eucharistii
2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
3) pomodlit se na úmysl Svatého otce
4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď
5) vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu

ZPOVĚDNÍ DEN bude v pondělí 31. října
od 8.00 do 18.00 hod. 
Možnost přijetí svátosti smíření bude také ve středu
2. listopadu přede mší svatou, která začne v 18.00 hod. 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
V ZÁBŘEZE budou pobožnosti na hřbitově od středy 2. listopadu do úterý 8. listopadu, 
v sobotu a v neděli v 15.30 hod., ve všední dny v 16.15 hod.

V ROVENSKU bude pobožnost na hřbitově v sobo-
tu 5. 11. po skončení mše svaté, v POSTŘELMŮV-
KU mše svatá 3. 11. v 17.00 hod., po skončení po-
božnost na hřbitově.

V pondělí 7. listopadu bude mše svatá v PIVONÍNĚ 
v 16.30 hod., pak pobožnost a v RÁJEČKU ve čtvr-
tek 27. října po mši svaté.
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FARNÍ KAVÁRNA?
Velmi pomůže i malá pomoc – např. obsluha kávovaru, příprava čaje, 
mytí nádobí, přenesení stolů, pomoc se „zkulturněním“ sálu na De-
vítce (ubrusy, kytička), závěrečný úklid. Bylo by hezké, kdyby se pře-
devším obsluhy mohla ujmout mládež. Ano, i  jakékoliv malé, třeba 
i nejmenší, zapojení se, může přinést velké dobro.
Setkání pastorační rady spolu s těmi, kteří by se chtěli zapojit do přípravy „farní ka-
várny“, se uskuteční ve středu 9. listopadu v 18.00 hod. v Katolickém domě. 

Česká křesťanská akademie vás v úterý 8. listopadu v 18.00 hod. 
zve na přednášku Mgr. Jana Koblížka, Th.D. „Společné dobro 
a rezistence vůči tyranům“.
Curriculum vitae. Jmenuji se Jan Koblížek a pocházím ze Zábře-
ha. Zde jsem vyrůstal do svých maturitních let. Pak jsem odešel 
do Olomouce, kde jsem vystudoval teologii a  stal se katolickým 
duchovním. Po vojně a dvou letech praxe na Valašsku jsem ode-
šel na tři roky do Lyonu do Francie, kde jsem se věnoval filosofii 
a zároveň poznával místní církev. Po návratu jsem strávil ještě asi 

tři roky v Praze, kde jsem promoval doktorátem z teologie. Od roku 2008 jsem s malými 
přestávkami v Olomouci, kde se věnuji službě věřícím a studentům na Univerzitě Palac-
kého. 11 let jsem působil na Teologické fakultě a na VOŠ Caritas, v současnosti pracuji 
na Fakultě zdravotnických věd, kde učím etiku pro zdravotníky.
Ve svém příspěvku se chci zamýšlet nad strukturami totalitních mocí a nad jejich kri-
tikou. Nechci zůstat jen u teorie, ale ukázat i to, jaké jsou prostředky boje proti dikta-
turám. Jedním z  nich je tzv. „občanská neposlušnost“. Přestože pojem neposlušnosti 
budeme intuitivně vnímat asi negativně, jedná se ve skutečnosti o pozitivní nástroj, kte-
rým lze v krajním případě hájit přirozené právo a Boží řád. Pojem „občanské neposluš-
nosti“ nebo „rezistence“ se bezprostředně objevuje od poloviny 19. století a nachází své 
rozvinutí ve století 20., kdy vyvstala celá řada totalitních systémů. Nicméně myšlenka 
neposlušnosti vůči tyranovi se objevuje již ve středověku a existuje celá řada autorů na 
protestantské i katolické straně, kteří se jí zabývají v důsledku konkrétních historických 
událostí. Chci tedy propojit tuto středověkou tradici s  našimi moderními událostmi, 
a ukázat i to, že boj o svobodu, tj. o svobodné myšlení a jednání je třeba vést i uprostřed 
našich demokracií.

POZVÁNKA NA SVATOHUBERTSKOU MŠI
V neděli 30. října při mši svaté v 8.30 hod. bude v zá-
břežském kostele sv. Bartoloměje sloužena svatohu-
bertská mše. Celebrovat bude otec František Eliáš. 
Během mše zazní premiérově Hubertská mše Es-Dur  
od Jana Krchny z  Jedlí v  podání Trubačů Zábřeh 
a chrámového sboru Schola Liturgica.
Všichni jste srdečně zváni.
 Trubači Zábřeh a Schola Liturgica
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ŠŮROVÁNÍ AMERIKY. Děkujeme všem, kteří se i přes nepřízeň počasí v sobotu 15. října  
zúčastnili „Šůrování Ameriky“. Díky vám všem se nám podařilo ulehčit naší planetě o krás-
ných 80 kg odpadků. Děkujeme :) A zároveň zveme všechny příznivce sportu na florbalový 
turnaj, který se uskuteční v sobotu 5. listopadu v tělocvičně na škole Boženy Němcové. Přihla-
šovat se mohou týmy 5+1 člen. Vítány jsou týmy mladších i starších. Více informací najdete na 
našem webu mladez-zabreh.webnode.cz Na hojnou účast se těší Animátoři Zábřeh

POUŤ NA OLŠANSKÉ HORY. 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 prezen-
tací záměru přestavby chaty na Olšanských Horách.  

Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z  neděle 16. října: Červená Voda 1.995; domov důchodců 200; Písařov 1.485; 
Jakubovice 587 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

postřelmovsko            postřelmovsko
PATROCINIUM V  DLOUHOMILOVĚ. Farní společenství Dlouhomilov vás zve na 
mši svatou na 11 hodinu 30. října 2022 do farního kostela Všech svatých, při které osla-
víme patrocinium. Zazní Svatohubertská mše svatá v provedení Mužského sboru Řádu 
svatého Huberta pod vedením sbormistra Josefa Hrocha. Po mši svaté bude krátký  
koncert. Za farní společenství zve Pavel Bartoš

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ 
V  neděli 30. října bude dušičková pobožnost na hřbitově v  Chromči ve 14.30 hod. 
a v 15.30 hod. v Brníčku. V neděli 6. listopadu bude dušičková pobožnost v Postřelmově 
na hřbitově ve 14.30 hod. a v 15.30 hodin v Lesnici.

Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 16. října: Klášterec sbírka na opravy 2.400; Svébohov na opravy 3.000; 
Jedlí 2.600 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.
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štÍtecko              štÍtecko              štÍtecko
Sbírky z neděle 16. října: Štíty na potřeby farnosti 2.770 + dar 2.000; Horní Studénky na 
opravy 5.400; Cotkytle na opravy 1.520 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
V sobotu 29. října v 9.00 hod. bude Mariánské večeřadlo se svatým přijímáním.
V úterý 1. listopadu o slavnosti Všech svatých bude mše svatá v 18.00 hod.
Ve středu 2. listopadu o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé bude mše svatá v 17.00 hod. 
a po ní dušičková pobožnost na hřbitově.
CRHOV. V  sobotu 5. listopadu budou hody v  Crhově, mše svatá s  nedělní platností 
v 16.00 hod. a po ní dušičková pobožnost na hřbitově.
COTKYTLE
V sobotu 29. října budou slaveny hody ve Strážné, mše svatá v 16.00 hod., po ní dušičková 
pobožnost na hřbitově.
V neděli 30. října bude v 11.00 hod. mše svatá ze slavnosti Všech svatých a po ní dušičková 
pobožnost na hřbitově.

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 16. října: Tatenice 1.340; Hoštejn 1.650; Kosov 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
TATENICE – sobota 29. října v 18.00 hod. 
Neděle 30. října: KOSOV 14.00 hod.; HOŠTEJN 15.00 hod., LUBNÍK 16.00 hod.

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

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka ve Zvoli z  neděle 16. října byla ve výši 4.560 + dar na komunitní centrum 
10.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Zvolské čtyřce se díky štědrým dárcům podařilo splatit všechny půjčky. 
Všem ze srdce děkujeme. 

POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ. Ve Zvoli bude pobožnost na hřbitově o slavnosti Všech 
svatých v úterý 1. listopadu po večerní mši svaté, která začíná v 17.40 hod. 
V  Jestřebí 2. listopadu o památce všech věrných zesnulých po mši svaté, 
která začíná v 16.00 hod. 
V Maletíně v neděli 6. listopadu po mši svaté, která začíná ve 14.30 hod. 

Na čtvrtek 3. listopadu chystáme degustaci plodů mandlí, tedy různé vzorky man-
dlovic. 
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PAPEŽ FRANTIŠEK, KATECHEZE K ROZLIŠOVÁNÍ 5. 10. 2022
SEBEPOZNÁNÍ
Pokračujme v  tématu rozlišování. Rozlišování vyžaduje 
také sebepoznání. A  to není snadné, že! Zahrnuje totiž 
naše lidské schopnosti: paměť, intelekt, vůli, city. Často 
to nedokážeme rozlišit, protože se dostatečně neznáme, 
a proto nevíme, co skutečně chceme. Poznání sebe sama 
není obtížné, ale je únavné: vyžaduje trpělivé zkoumání 
duše. Vyžaduje schopnost zastavit se, „vypnout autopilo-
ta“, uvědomit si svůj způsob jednání, pocity, které nás obývají, opakující se myšlenky, které 
nás podmiňují, a to často bez našeho vědomí. Vyžaduje také, abychom rozlišovali mezi 
emocemi a duchovními schopnostmi. „Cítím“ není totéž co „jsem přesvědčen“; „chce se 
mi“ není totéž co „chci“. Takto poznáváme, že pohled, který máme na sebe a na realitu, je 
někdy poněkud zkreslený. Uvědomit si to je milost!.
V době informačních technologií víme, jak důležité je znát hesla, abychom se dostali do 
programů, kde se nacházejí nejcennější osobní informace. Duchovní život má však také 
svá „hesla“: existují slova, která se dotýkají srdce, protože odkazují na to, na co jsme nej-
citlivější. Pokušitel, tedy ďábel, tato klíčová slova dobře zná a je důležité, abychom je zna-
li i my, abychom se neocitli tam, kde nechceme být. Pokušení nemusí nutně navrhovat 
špatné věci, ale často věci neuspořádané, předkládané s  nadměrnou důležitostí. Tímto 
způsobem nás hypnotizuje přitažlivostí, kterou v nás tyto věci vzbuzují, věci, které jsou 
krásné, ale iluzorní, které nemohou splnit to, co slibují, a tak v nás nakonec zanechávají 
pocit prázdnoty a smutku. Pocit prázdnoty a smutku je znamením, že jsme se vydali ces-
tou, která nebyla správná, která nás svedla na scestí. Může to být například titul, kariéra, 
vztahy, všechny věci, které jsou samy o sobě chvályhodné, ale vůči nimž, pokud nejsme 
svobodní, riskujeme, že v sobě budeme chovat nerealistická očekávání, například potvr-
zení naší hodnoty. 
Jednou z pomůcek je zpytování svědomí, ale nemám na mysli zpytování svědomí, které 
všichni děláme, když jdeme ke zpovědi, to ne. Všeobecné zpytování svědomí dne: Co se 
dnes stalo v mém srdci? „Tolik věcí se stalo...“. Které? Proč? Jaké stopy zůstaly v mém srd-
ci? Především se učím rozpoznávat, co sytí mé srdce. Co naplňuje mé srdce. Protože jen 
Pán nám může dát utvrzení o tom, jakou máme hodnotu. Každý den nám to říká z kříže: 
zemřel za nás, aby nám ukázal, jak jsme v jeho očích vzácní. Neexistuje žádná překážka 
nebo selhání, které by mohly zabránit jeho laskavému objetí. Zpytování svědomí nám vel-
mi pomáhá, protože pak vidíme, že naše srdce není cesta, která vede napříč vším a my si ji 
ani neuvědomujeme. Ne. Podívejte se tedy: co dnes proběhlo? Co se stalo? Co mě přimělo 
reagovat? Co mě rozesmutnilo? Co mi udělalo radost? Co bylo špatné, čím jsem ublížil 
ostatním? Ale dívejte se i na cestu pocitů, přitažlivostí ve svém srdci během dne. Nezapo-
mínejte na to!  Zdroj: vaticana.news, redakčně zkráceno
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Jáhni jako pábitelé dneška?
Služba trvalých jáhnů v sobě skrývá ne zcela objevený potenciál: může být mostem mezi 
církví a lidmi na okraji společnosti.
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TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FAR-
NOSTECH SBÍRKA NA MISIE 
Sbírka na misie je vyjádřením solidarity 
všech katolických křesťanů za sebe navzá-
jem, 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 16. října: Zábřeh 18.804; Rovensko 2.862 Kč.
Dary: Mary᾽s  Meals 1.000, TV NOE 500, Radio Proglas 400, na potřeby farnosti 
3.500 Kč. 

DARY NA LIKVIDACI LEPRY
17. října byla na likvidaci lepry odeslána ze Zábřeha částka 3.000 Kč. 
Štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková

dUBicko                dUBicko                dUBicko

V pondělí 24. října v 16.30 hod. jste zváni do kostela Československé církve husitské v Du-
bicku na KONCERT STUDENTŮ A  PEDAGOGŮ 
konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž.
Účinkují:
Studenti: Alžběta Kolčavová, Kryštof Kolčava – housle, 
Magdaléna Molčanová, Lucie Kalivodová – violoncello
Pedagogové: Pavla Marková, Ondřej Hubáček – klavír, 
Kamil Žvak – violoncello. 
 Za KPH Dubicko srdečně zvou L+M Kolčavovi

lošticko              lošticko              lošticko

Sbírka z neděle 16. října: Loštice 2.530 + dar na kostel 600; Moravičany 2.695 Kč.  
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

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

POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ: v Lošticích pobožnost na 
hřbitově v  neděli 30. 10. ve 14.30  hod., v  Moravičanech 
v úterý v 17.00 hod., v  Bílé Lhotě v neděli 30. 10. po mši 
svaté.

Nabízíme misijní stolní kalendáře r. 2023.

Příští neděli začíná zimní čas. Od listopadu budou večerní mše svatá začínat v 17.00 hod.


