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Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi
1: Mdr 11,22-12,2 2: 2 Sol 1,11-2,2 Ev. Lk 19,1-10
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl 
to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, proto-
že tam bylo plno lidí a  on byl malé postavy. Běžel napřed 
a vylezl na fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl prochá-
zet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl 
mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v  tvém 
domě.“ On rychle slezl dolů a  s  radostí ho přijal. Všichni, 
jakmile to uviděli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšní-
kovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého ma-
jetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, 
nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do 
tohoto domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn 
člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“
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31. 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 a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, 
abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání v plnění 
tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás
tvá zaslíbení. 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 
Ježíš, když se podíval na Zachea, říká Zachee, pojď dolů, ne Zachee, ty jeden zloději, hříšní-
ku, jsi podvodník, nedá se ti nic svěřit. Až postavíš v Palestině několik hospiců, nemocnic, 
ujmeš se třiceti sirotků, aspoň v adopci na dálku, budu se s tebou bavit. Proces obrácení za-
číná tím, že Ježíš říká: já tě potřebuju a my na to máme nějakým způsobem reagovat. Ježíšovi 
na Zacheovi nevadí nic, co vadilo lidem. On vidí jeho. To vyvolalo reakci lidí, komentovali 
to, pomlouvali. Hodně lidí nad Ježíšovými činy klapalo ústy. Odpůrci vnímali Ježíšovo cho-
vání jako pohoršivé. Ale to, co se tam odehrálo, reprezentuje Boží strategii vůči člověku. 
On ví mnohem lépe, co jsme zač. On přišel mezi nás. Vtělení se děje proto, aby to vyčistilo 
žumpu našeho života. Dnes ke každému z nás říká: Pojď dolů ze své pozice, pojď dolů ze 
své povýšenosti, pojď dolů ze svého úkrytu, já potřebuju u tebe zůstat, já to potřebuju, pak 
pochopíš, že to potřebuješ i ty. (Michael Slavík) Zdroj www.pastorace.cz

KATECHETICKÉ OKÉNKO
Výuku dětí 8. a 9. ročníků ZŠ vede katechetka Marta 
Rýznarová, která se Vám také představí:
Katechezi dětí a  mládeže se průběžně věnuji více jak 
10  let. Studium teologie jsem ukončila v  roce 2006 
v  Olomouci. Vzhledem k  tomu, že jsem se věnovala 

výuce náboženství i ve své rodině, nejdříve u svých neteří a synovců a potom i u svých 
dětí, mohu říci, že způsob mé výuky je testován na dětech. Tedy, že výuku přizpůsobu-
ji věku a potřebám konkrétní skupiny dětí. Čerpám jak z vlastních zkušeností, tak i ze 
zpracovaných materiálů katechetického centra. Využívám ale i novější způsoby, jak Boha 
dětem přiblížit a to jak poslechem CD, filmem, podcasty, dramatickým zpracováním Bible 
či pozváním hostů (bohoslovců).
Za „své“ děti se modlím a  svěřuji je do Boží náruče, aby On sám vedl katechezi jejich 
života... Vaše Mgr. Marta Rýznarová,DiS.

POZVÁNÍ Z HNÍZDA
V  pátek 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.

FLORBALOVÝ TURNAJ 
Zveme všechny příznivce sportu na florbalový turnaj, který se usku-
teční v sobotu 5. listopadu v tělocvičně školy 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. 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Pondělí 31. října  sv. Wolfganga, biskupa 
Úterý 1. listopadu SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
Mše svaté: v kostele sv. Barbory v 8.00, sv. Bartoloměje v 17.30 hod. 
Středa 2. listopadu VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Mše svaté: v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 a v 17.30 hod.
Čtvrtek 3. listopadu sv. Martina de Porres, řeholníka
Pátek 4. listopadu památka sv. Karla Boromejského, biskupa

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V OBDOBÍ „DUŠIČEK“
Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 prodloužila na žádost ČBK své dovolení, 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. 
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. listopadu od 8.00 do 18.00 hod. 
08.00 – 10.00 hod. – P. Ján Jakubovič CM, P. Alojz Šeliga CM,
 P. Jaroslav Přibyl
10.00 – 12.00 hod. – P. František Eliáš, P. Vitalij Molokov
12.00 – 14.00 hod. – P. Vladimír Jahn
13.00 – 15.00 hod. – P. Wladyslaw Mach SDS
15.00 – 16.00 hod. – P. Petr Souček
16.00 – 18.00 hod. – P. Ján Jakubovič CM, P. Alojz Šeliga CM,
 P. Kristián Libant CM.

Možnost přijetí svátosti smíření bude také ve středu 2. listopadu přede mší svatou, 
která začne v 17.30 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 POSTŘELMŮVKU 
mše svatá 3. 11. v 17.00 hod., po skončení pobožnost 
na hřbitově. V  pondělí 7. listopadu bude mše svatá  
v PIVONÍNĚ v 16.30 hod., pak pobožnost na hřbitově.

V úterý 1. listopadu v 10.00 hod. o slavnosti Všech 
svatých bude mše svatá na Interně Zábřeh. 
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HODY V ŘEPOVÉ  
Tuto neděli 30. října v 16.00 hod. při hodové mši svaté znovuposvětí opravenou 
kapli Neposkvrněného Početí Panny Marie v Řepové biskup Antonín Basler. 

NABÍDKA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ!
Premiéra VÁNOČNÍ POHÁDKY je plánovaná na 11. 12. 2022 
v 10.00 hod. na Devítce a zatím nemá obsazení rolí hlavních ani 
vedlejších. Pokud rád(a) hraješ divadlo, hledáme právě TEBE.  
KONKURZ, rozdělení rolí a informativní schůzka s rodiči i dětmi, 
které by chtěly hrát, bude v Hnízdě v neděli 6. 11. 2022 v 10.00 hod.
Zkoušky budou čtyři a  generálka (vždy ve středu odpoledne na Devítce v  sále, čas dle 
domluvy).
Zveme všechny, kteří rádi hrají divadlo i  ty, kteří jsou ochotni jakkoli pomoci, např. 
s osvětlením, ozvučením, přípravou a malováním kulis, změnou scén při samotném diva-
dle (kulisáky), nápovědou, režírováním, doprovodnou hudbou nebo s přípravou občerst-
vení, úklidem sálu apod.
Bližší informace Markéta Johnová (777 094 114; gretka.m@email.cz) MRC Hnízdo Zábřeh.

Česká křesťanská akademie vás v úterý 8. listopadu v 18.00 hod. zve na před-
nášku Mgr. Jana Koblížka, Th.D. „Společné dobro a  rezistence vůči tyra-
nům“.

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA BENEFIČNÍ KONCERT  
V pořadí již 26. ročník benefičního koncertu domácí folk&country kapely MADALEN  
a  jejich vzácných hostů, brněnské kapely PŘÍSTAV a vítěze rovenského Fesťáčku Vojty 
Šincla, se uskuteční v neděli 6. 11. 2022 od 17.00 hodin v sále zábřežského Katolického 
domu. Jde o tradiční muzikantskou „VZPOMÍNKU“ na bývalé členy kapely Honzu Šebes-
tu a Standu Hojgra, pravidelně s výtěžkem na dobrý úmysl.
Letos na podporu od narození handicapovaného chlapce – sedmiletého PETŘÍKA FIED-
LERA původem z Hynčice na Moravě, který se „pere“ mj. i se vzácným Westovým syndro-
mem. Dobrovolné vstupné pomůže letos tomuto chlapci s úhradou nákladů na pořízení 
speciálního sportovního vozíku xRover, který mu umožní žít aktivně, sportovat a navště-
vovat přírodu. Příběh jeho maminky o naději i beznaději najdete na webu charitazabreh.cz.  
V předstihu skrze portál darujme.cz (nebo případně až na sále v den konání koncertu) 
lze za dobrovolný příspěvek 
zakoupit virtuální vstupen-
ku a  svým darem podpořit 
snahu chlapce o  co nejví-
ce normální život. Za vaši 
ochotu pomáhat druhým 
moc děkujeme a  těšíme se 
na setkání na koncertu!
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KATOLICKÝ TÝDENÍK 44
Křesťanský pohřeb je službou a pomocí. Tomáš Kotrlý vede oddělení pohřebnictví na 
Ministerstvu pro místní rozvoj a o kultuře pohřbívání přednášel na pražské Katolické te-
ologické fakultě. Povídání je o tom, čím je pohřeb pro křesťany i jak vypadá zdravá úcta 
k našim zemřelým.

dubicko              dubicko              dubicko

SVATOMARTINSKÝ KONCERT V ROHLI
Tradiční Svatomartinský varhanní koncert se uskuteční v  ne-
děli 13. 11. 2022 v kostele sv. Martina. Začátek ve 14.00 hod.
Účinkují: Eliška Minářová – soprán, Tereza Kozubková – alt, 
David Škařupa – trubka a zpěv, Petr Strakoš – varhany. Srdečně 
zveme k účasti. Za pořadatele MUDr. Antonín Kutálek

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 oslavíme 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

 V pondělí 31. října bude BIBLICKÁ HODINA v Postřelmově na faře  
od 18.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

BOHOSLUŽBY NA SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
V úterý 1. listopadu budou v Lesnici v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin.

BOHOSLUŽBY NA DUŠIČKY 
Ve středu 2. listopadu budou v Leštině v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin.

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.

MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI o prvním pátku a tichá adorace bude ve čtvrtek v Chrom-
či od 16.30 a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.

Farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 23. října na misie: Klášterec 3.100; Svébohov 6.400 + dar na opravy 5.000; 
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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lošticko              lošticko              lošticko

Sbírka z neděle 23. října na misie: Loštice 7.910; Moravičany 12.518 Kč.   
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

NOVÁ PASTORAČNÍ RADA V LOŠTICÍCH
Zvolení členové: Josef Koukal, Michal Veselý, Zdeňka Hornišerová, Anna Havlíčková.  
Jmenovaní členové: Zbyněk Urban, Anna Konečná, Ján Valtr. 
Delegovaní členové: Pavlína Kupková, Lenka Kvapilová 
Jmenovaní členové ekonomické rady: Anna Veselá, Daniela Slouková. Ustanovující setká-
ní farní rady bude ve středu 2. 11. v 18.00 hod. na faře v Lošticích.

POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ 
Loštice – v neděli 30. října ve 14.30 hod. na hřbitově  
Moravičany – úterý 1. listopadu v 16.45 hod.  
Bílá Lhota – v neděli 30. října po mši svaté 
Palonín – ve středu 2. listopadu v 15.00 hod.

 Ve čtvrtek dopoledne, před 1. pátkem, navštívíme se svátostmi nemocné.

KURZ PRO LEKTORY BOŽÍHO SLOVA s Martinou Pavlíkovou bude v sobotu 5. listo-
padu v 8.30 hod. v Prokopce. 
Začne teoretická část „Kultura řeči“, pak se přesuneme do kostela na praktickou část. 
Předpokládané ukončení je kolem 13.00 hod. 
Kurz zakončíme v Lošticích v neděli 20. listopadu v 9.30 hod. mší svatou s otcem bisku-
pem Antonínem Baslerem. Při této příležitosti budou předány absolventům kurzu certifi -
káty – pověření ke službě lektora. 

 Srdečně vás zveme na slavnostní svěcení nové kapličky „U HUBERTA“, které se koná  
v sobotu 5. listopadu ve 14.00 hod.

 Ve farnosti Loštice, vždy první neděli v měsíci, zveme všechny děti na dětskou mši. 

 SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH budeme vysluhovat v Penziónu 
v Lošticích v sobotu 12. listopadu v 9.00, v Moravičanech a v Bílé Lhotě ve 
čtvrtek 24. listopadu  při mši svaté.

 V Moravičanech v   neděli 13. listopadu po mši svaté bude Charita Zábřeh prodávat 
svíčky na adventní věnce, knihy, kalendáře apod. 

 PMD nabízí misijní stolní kalendáře na rok 2023. Darem 150, nebo 300 Kč pomůžete 
v těžké situaci ve Rwandě. Dar můžete odevzdat v sakristii. 

 Od listopadu, po změně času, budou večerní mše svaté začínat v 17.00 
hod.

 Setkání maminek s dětmi bývá každou středu v 9.30 hod. v Prokopce.
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štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 23. října na misie: Štíty 4.860; Horní Studénky 4.500; Cotkytle 1.070 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

HORNÍ STUDÉNKY 
V Horních Studénkách bude ve čtvrtek 3. listopadu od 15.30 hod. možnost 
přijmout svátost smíření, v 16.00 hod. bude sloužena mše svatá a po jejím 
skončení dušičková pobožnost.

HODOVÁ MŠE SVATÁ 
V neděli 6. listopadu v 11.00 hod. bude slavena hodová mše svatá k 350. výročí posvě-
cení kostela sv. Linharta.
Neděle 6. listopadu je také ADORAČNÍM DNEM farnosti Horní Studénky. Nejsvětější 
svátost bude k adoraci vystavena od 8.00 do 10.30 hod.  
Změny začátků mší svatých v neděli 6. listopadu: Štíty 7.30, Cotkytle 9.00 hod.
 P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 23. října na misie: Tatenice 3.060 + dar na kostel 500; Hoštejn 2.800; 
Kosov 1.070 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  zvole              Farnost  zvole
Sbírky z neděle 23. října na misie:  Zvole 5.180; Pobučí 930; Maletín 2.370 Kč.
Dary: na mosie 6.000, na nový obětní stůl 50.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

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. 

DEGUSTACE PLODŮ MANDLOVIC 
Ve čtvrtek 3. listopadu v 17.00 hodin Vás zveme na přednášku Ing. Kate-
řiny Kopové, majitelky fi rmy Hustopečská mandlárna s.r.o. o unikátních 
mandloňových sadech v Hustopečích spojenou s ochutnávkou mandlo-
vých likérů a mandlových pochutin. Vstupné 200 Kč na osobu.



PŘÍŠTÍ NEDĚLI 6. LISTOPADU BUDE VE VŠECH FARNOSTECH 
SBÍRKA NA CHARITU 

ZIMNÍ ČAS – ZMĚNA V ČASE BOHOSLUŽEB. Tuto neděli 30. října 
se probudíme do zimního času. Ve farnosti Zábřeh bude od 5. 11. začínat 
v Rovensku sobotní mše s nedělní liturgií v 16.30 hod.

Sbírky na misie z neděle 23. října: Zábřeh 49.903; Rovensko 3.290; Ráječek 2.200 Kč.
Dary: na platy kněží 1.000; na potřeby farnosti 2.000; na misie 1.200 Kč.  

MISIJNÍ KOLÁČ – PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem, kteří přispěli na podporu misijního díla v neděli 
23. října. Akce se uskutečnila díky ochotě pomoci při pečení, balení 
a nabízení balíčků ve farním kostele. Děkujeme rovněž všem, kteří 

o připravené balíčky projevili zájem a přispěli do sbírky. Misijní dílo podpoříme částkou 
14.428 Kč. za katechety Anna Krňávková 

VYŠEHORKY: sbírka z neděle 16. 10. 2022 – 550 Kč; sbírka na misie z neděle 23. 10. 2022 
1.940 Kč. 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu
V sobotu 12. 11. 2022 od 8 do 18 hodin proběhne v prodej-
nách KAUFLAND Zábřeh a  Mohelnice podzimní „SBÍRKA 
POTRAVIN“. Darované potraviny a hygienické prostředky do-
plní stav skladu našeho výdejního místa POMPO – potravino-

vé a materiální pomoci. Odtud celoročně pomáháme například matkám samoživitelkám, 
rodinám s více dětmi, seniorům s nízkými důchody, lidem v krizi, bez domova či lidem 
s psychickým onemocněním a zdravotním handicapem.
Chceme vám nabídnout zapojení a  pozvat vás ke společnému dílu ve prospěch lidí 
v nouzi. Momentálně bychom potřebovali pomoci s organizací sbírky, proto hledáme 
dobrovolníky do námi spravovaných obchodů. Sbírka je rozdělena do 3–4 hodinových 
směn, je možné si vybrat vám vyhovující čas i  prodejnu. V  každém obchodě budou 
současně v  jednu dobu přítomni 4 dobrovolníci, kteří budou na sbírku upozorňovat 
rozdáváním letáčků a přijímat dary nakupujících do košíků v prostoru za pokladnami. 
Skupinku vždy povede zkušený dobrovolník nebo zaměstnanec Charity, neostýchejte 
se tedy přihlásit, i pokud jste v této oblasti „nováčky“. Nabídky k účasti a vám vyhovu-
jící čas (dopolední, polední, podvečerní směna) posílejte na e-mail: 
dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz.
Pokud potřebujete další informace, volejte vedoucí Dobrovolnické-
ho centra Evu Pecháčkovou 736 529 295.
Děkujeme předem za vaše zapojení i  praktickou pomoc chudým 
mezi námi!
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