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26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh / 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

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím,
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci;
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho,
co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10

Duše má chval Hospodina

1: Am 6,1a.4-7
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 1 Tim 6,11-16
příště Ebenovo č. 504

Ev. Lk 16,19-31

. . . A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast,
takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl,
ani se dostat od vás k nám.
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EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Lk 16,19-31

Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák –
jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel
a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben.
V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: ‘Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu
ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.’ Abrahám však
odpověděl:
‘Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se
tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.’
Boháč řekl: ‘Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.’
Abrahám odpověděl: ‘Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!’ On však odporoval: ‘Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.’
Odpověděl mu: ‘Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.’“
SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 30. září – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Úterý 1. října
– památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Středa 2. října – památka svatých andělů strážných
Pátek 4. října
– památka sv. Františka z Assisi

ZAČÍNÁ MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE
S růžencem vstupujeme do Mariiny školy, abychom
se tu dali uvésti do kontemplace krásy Kristovy tváře a zakoušeli hloubky jeho lásky. Prostřednictvím
růžence získáváme množství milostí, jako kdybychom ji přijímali přímo z rukou Vykupitelovy matky.
„Ó Maria, Královno posvátného růžence, oroduj za nás.“

SČÍTÁNÍ LIDU
Příští neděli 6. října se podle rozhodnutí ČBK uskuteční
ve všech diecézích ČR sčítání návštěvníků bohoslužeb.
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ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE, STŘEDA 2. ŘÍJNA
08.00-10.00 hod.
P. Władysław Mach SDS a P. Jaroslav Šima
10.00-12.00 hod.
P. František Eliáš
12.00-14.00 hod.
P. Vladimír Jahn
14.00-16.00 hod.
P. Jacek Brończyk
16.00-17.00 hod.
P. Vitalij Molokov
17.00-18.00 hod.
P. Krzysztof Leon Klat
Ke svátosti smíření můžete také přistoupit ve čtvrtek 3. října po dobu adorace a o prvním pátku v měsíci od 15.00 hod.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde ve čtvrtek 3. 10. v 18.30 hod. na
Devítce.
Sobota 5. října je první sobotou v měsíci. Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 7 hod.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA VDĚČNOSTI

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. (Gal 5,13)
V pondělí 30. září v 18.00 hod. se sejdeme v kostele sv. Barbory
k připomínce 30 let od sametové revoluce.
18.00 hod. – zahájení – státní hymna v podání SPS Carmen v horní části parku naproti kostelu sv. Barbory
18.05 hod. – proslov starosty města
18.10 hod. – průvod ke kostelu
18.15 hod. – ekumenická bohoslužba s doprovodem SPS Carmen
Pořádají Římskokatolická farnost Zábřeh spolu s farním sborem Českobratrské církve evangelické Zábřeh
Vážení a milí příznivci České křesťanské akademie, podzimní blok přednášek zahájíme v sále Katolického domu v úterý 8. října v 18.00 hod. spolu
s doc. RNDr. Petrem Hašlerem, Ph.D. na téma Mikroskopem do podivuhodného světa sinic.
Aktuální informace najdete na facebookovém profilu: Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh.
MARY´S MEALS – BESEDA 9. ŘÍJNA V 17.00 HOD.
Ve středu 9. října v 17.00 hod. vás zveme do sálu DEVÍTKY na besedu s Mgr. Kristínou Třeškovou o vizi, poslání
a konkrétní pomoci.
Mary’s Meals je mezinárodní hnutí, které velmi účinně bojuje
proti hladu ve světě důsledným uskutečňováním jednoduché
myšlenky: zaváděním projektů školního stravování v zemích,
kde chudoba a hlad brání dětem v přístupu ke vzdělání. Vzdělání pak dětem i jejich komunitám otevírá cestu z chudoby.
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HNÍZDO – MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM VÁS ZVE:
V úterý 1. října v 9.30 hod. do HNÍZDA na interaktivní besedu
„Kdy se výchova dětí obvykle lépe podaří...“
Se sociální pedagožkou Mgr. Milenou Mikulkovou, která se zaměřuje na rozvíjení životních dovedností dětí i dospělých, si budeme
povídat o výchovných stylech, přístupech a rodičovské pohodě. Je
autorkou mnoha knih.
Kromě mnoha aktivit byla také hostem Radiožurnálu, mluvila na
Radiu Proglas a mnoho dalšího. Pro další informace www.vztahove-poradenstvi.cz
Odpoledne v úterý 1. října jste spolu s dětmi zváni do Wolkerových sadů (u „červeného“
kostela) na ZÁVODY ODRÁŽEDEL PRO NEJMENŠÍ. Zápis závodníků v 16.30 hod.
Odrážedla a přilby s sebou

Zveme na seminář „JAK VÉST DĚTI K ODPOVĚDNOSTI“.

Uskuteční se v sobotu 12. října od 9.00 do 12.00 hod. v Zábřeze v klubovně Hnízda na Masarykově nám. 7. Kurz vede Mgr. Marcela Anežka Kořenková. Kurzovné 100 Kč za osobu.
Přihlašování nejpozději do úterý 8. října na tel. 605 917 519 nebo na karla.hrochova@seznam.cz
Jedná se o seminář navazující na Kurz efektivního rodičovství, proto je určen především
těm, kdo již tento kurz absolvovali.
 V úterý 15. 10. v 9.30 hod. přednáška Mgr. Zuzany Starošíkové „Sebevědomí a sebeúcta aneb jak mít zdravě rád sám sebe“.
 22. 10. v 9.30 hod. – beseda nad knížkami s knížkami pro děti z nakladatelství Usborne, možnost nákupu, Eva Šupčíková.
 29. 10. v 9.30 hod. – Komunikace a dialog aneb jak spolu mluvit a naslouchat, přednáší
Mgr. Kateřina Paclíková.

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO
Sbírky z neděle 22. 10.: Mohelnice 4.180; Úsov 990; Studená Loučka 2.060 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
Více informací na www.farnostmohelnice.cz

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 O první neděli v měsíci říjnu bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 3.143 Kč) a v Chromči na farní kostel (minule 2.360 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
 Tichá adorace a možnost svaté zpovědi před prvním pátkem v říjnu bude ve středu v
Lesnici od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
 O první sobotě v říjnu je mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie v Postřelmově od 9.00 hodin.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 22. září: Písařov 495; Jakubovice 664; Domov důchodců sv. Zdislavy 355;
Červená Voda – pouť 6.558 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 22. září: Klášterec 1.800; Svébohov 1.900; Jedlí 2.000+ dar na opravy 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SVÉBOHOV
 Pátek 4. 10. 2019 je adoračním dnem farnosti Svébohov.
Začneme v 10 hod. před vystavenou Nejsvětější svátostí a
adoraci zakončíme v 18.00 hod. mší svatou.
 Ve čtvrtek mše svatá nebude.
 Pátek je zároveň 1. pátek v měsíci, bude návštěva nemocných ve všech farnostech.
 V sobotu 5. 10. je první sobota v měsíci
– mše svatá v 7.15 hod.
Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého hudebního fondu uvádí v sobotu 5. října v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu
kytarový koncert. Účinkuje DUO CD Martin Cába a Vít Dvořáček

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 22. září: Tatenice 1.300; Lubník 1.320; Hoštejn 2.500; Kosov 900 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
Pouť k andělům strážným v Krasíkově, která se pravidelně
koná první říjnovou neděli, se letos z důvodu rekonstrukce
přístupové silnice neuskuteční.
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici
v neděli 6. října v 18.00 hod.
SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA V HOŠTEJNĚ.
Výročí 150 let od posvěcení kostela sv. Anny oslavíme v neděli 13. října při mši svaté v 10.30 hod. Celebrování mše
svaté přislíbil Mons. Josef Hrdlička.
***
KURZ symptotermální metody Ligy pár páru začíná 10. 10. 2019 v 17.30 hod. v Olomouci (sál kurie, Biskupské nám. 2). Pořádá Centrum pro rodinný život. Více informací
na www.rodinnyzivot.cz nebo u lektorů L+M Kolčavových (tel.725 861 449).
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LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO
Sbírky z neděle 22. září:
Loštice 3.459 + na potřeby farnosti dar 500 Kč; Moravičany 4.744 Kč; Bílá Lhota 1.135 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 Dnes 29. 9. ve 14.30 hod. vás zveme na výroční mši ke sv. Václavovi ke kapličce v Obectově.
 Na pastorační radě farnosti Loštice jsme se domluvili na názvu pastorační místnosti.
Z návrhů „U Prokopa“ nebo „Prokopův sál“, nám vyplynul název, na kterém jsme se
všichni shodli – „Prokopka“.
 Ve čtvrtek 3. října, před prvním pátkem, navštívím nemocné se sv. přijímáním.
 Náboženství bude bývat: 2. a 3. tř., děti, které se připravují na 1. sv. přijímání v úterý
ve 13.15 hod. ve škole; starší děti 5. a 7. tř. ve středu ve 13.15 hod. ve škole a 1. tř. ve
středu ve 14.30 hod. v Moravičanech.
 Mše sv. v neděli 13. 10. bude spojena i s poděkováním za letošní úrodu.
Zveme na slavnostní otevření Besedy - komunitního centra v Moravičanech. Program
bude zahájen již v sobotu 12. října od 18.00, ovšem slavnostní požehnání proběhne v neděli 13. října po mši svaté od 9.00. Těšit se můžete na prohlídku prostor, přátelské posezení
s občerstvením, stálou expozici historických fotografií, promítání či živý hudební doprovod. Podrobnější informace brzy upřesníme.
Zváni jsou všichni dobrovolníci a podporovatelé z farnosti, obce i celá široká veřejnost.
GRATULACE.
Pan Václav Adamec oslaví 80. narozeniny. Boží požehnání
a do každého dne všechno dobré
přejí farníci z Moravičan, Doubravice a Mitrovic
V ŘÍJNU NÁS ČEKAJÍ JEŠTĚ DVĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI,
KTERÉ PŘIPOMÍNÁME.
V neděli 20. října vás všechny zveme v 9.30 hod. do kostela sv. Prokopa v Lošticích na děkovnou mši svatou u příležitosti životních jubileí P. Kristiána a P. Františka.

Putování relikvií sv. Vincence

21.- 28. 10. v 18.45 hod. Novéna ke sv. Vincentovi + čtení na
pokračování z románu „Sv. Vincenc de Paul, misionář lásky“
(středa a pátek v kostele po mši, ostatní dny v „Prokopce“ na
faře).
V úterý 29. 10. 2019 v 17.00 hod. přivítáme v kostele relikvii
sv. Vincence a s relikvií se rozloučíme ve středu 30. 10. 2019
po mši svaté, která začne v 15.00 hod.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 22. září: Štíty 2.330; Cotkytle 780; Horní Studénky 850 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY:
 Ve čtvrtek 3. 10. v 10.00 hod. bude mše sv. v Domově důchodců ve Štítech.
 V pátek 4. 10. v 16.00 hod. bude setkání biřmovanců na faře, v 17.00 hod. adorace a
svátost smíření, v 18.00 hod. mše sv.
 V sobotu 5. 10. v 9.00 hod. bude v kostele Mariánské večeřadlo.
 V neděli 13. 10. bude mše svatá v 9.00 hod. a při ní sbírka na revize elektroinstalace
HORNÍ STUDÉNKY:
 Ve čtvrtek 3. 10. v 16 hod. mše sv. a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 V neděli 13. 10. bude mše sv. v 7.30 hod. a při ní sbírka na opravy.
 V neděli 13. 10. hody ve Zborově – mše sv. v 11.00 hod.
COTKYTLE
 V sobotu 12. 10. bude v Cotkytli mše sv. v 17 hod. s nedělní platností a při ní sbírka na
revize elektroinstalace
P. Jacek Brończyk

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli v neděli 22. září byla sbírka ve výši 5.530 Kč; dary na opravy 6.500, na TV NOE
500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 O první sobotě v měsíci 5. října bude v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli od 8.00 hod. modlitba růžence a v 8.30 slavena mše svatá.
DALŠÍ ZAJÍMAVOST ZE SCHRÁNKY V BÁNI KOSTELA
Na článek s fotografií stavitele zvolského kostela Karla Biefela (FI
37) zareagoval amatérský generalog pan Josef Baran ze Skaličky.
Našel v ZA Opava v matrice záznam o narození Karla Daniela
Biefela. Pokřtil jej jáhen Franc Kohut, jako otec je uveden Florian Biefel, zednický mistr a matka Josefa z rodu Dominik Fiedler
z Jägerdorf, kmotři: Johan (asi Adam) Heger (hajný), Susana Gemahlin (manželka) Hiesiger Spezerei Handlers (zdejšího obchodníka s koloniálním zbožím) Anton (nečitelné příjmení).
MALETÍN
Příští neděli 6. října v 15.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.

ROZLOUČENÍ S MOTORISTICKOU SEZONOU
O třetí říjnové neděli 20. 10. v 15.00 hod. uvítáme v Maletíně v kostele sv. Mikuláše motoristy a motorkáře, poděkujeme za letní motoristickou sezonu a vůbec za Boží požehnání v životě.
Mši svatou doprovodí varhaník a varhanář Petr Strakoš s přáteli.
Součástí bohoslužby bude hodové poděkování za úrodu.
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Sbírky z neděle 22. září 2019: Zábřeh 15.043; Rovensko 519 Kč.
Dary Zábřeh: na Mary´s Meals 2.752, na Devítku 500, na Radio Proglas 500,
na TV NOE 500, na kostel Brno-Lesná 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
BABÍ LÉTO S CHARITOU – PODĚKOVÁNÍ. Rádi bychom
poděkovali vám všem, kteří jste minulý pátek před kulturním
domem vytvořili krásnou atmosféru a podpořili naši benefiční
akci – svou účastí i darem. Díky vám a vstřícnosti mnoha místních firem a jednotlivců se podařilo sehnat prostředky na nákup
vozidla pro sociální pracovníky, kteří navštěvují a pečují o lidi
s chronickým duševním onemocněním přímo v domácnostech.
Věříme, že jste si z krásného odpoledne odnesli mnoho hudebních a divadelních zážitků – z vystoupení Ráčků Roveňáčků, zpěváka a skladatele Martina
Maxy i kapely A. M. Úlet. Děkujeme za pomoc a ochotu Janku Adamcovi – v dramaturgii, moderování a technickém zajištění akce a Zábřežské kulturní/ kulturnímu domu za
zapůjčení prostor a zařízení. Děkujeme také mnoha ochotným lidem, kteří nám nezištně
pomáhali při přípravě i samotné akci. Opravdu si toho velice vážíme.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně vás zveme ve středu 9. října od 9 do 15.00 hodin
k prohlídce zábřežských středisek Charity s doprovodným programem. Můžete si nechat
změřit tlak, vypočítat index BMI, vyzkoušet zdravotní pomůcky, prohlédnout si zázemí
pro lidi bez přístřeší i třídírnu a zpracovnu vršků od PET lahví na Valové 9. Opět připravujeme posezení u šálku kávy v KAVÁRNA NADĚJNÁ (ve stanu před budovou na Valové
9), podzimní dýňovou polévku, drobné občerstvení, výrobky klientů i program. Do svého
zázemí zvou také uživatelé a pracovníci Denního stacionáře Domovinka (Leštinská 16)
-k prohlídce i výtvarnému tvoření.
Součástí Dne otevřených dveří bude přednáška manželů Kopeckých o Doplňcích stravy v péči o blízkého člověka. Začne v 16 hod. v sídle pečovatelské služby (Valová 290/9).
MATERIÁLNÍ SBÍRKA – PŘIPRAVUJEME. V termínu 18. – 19. října (pátek, sobota:
9-17 hod.) proběhne tradiční materiální sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb. Sběrným místem bude opět budova bývalého obchodního domu Slunce - Žižkova
235/5 (pod Muzeem Zábřeh). V Mohelnici se bude materiál sbírat ve stejném termínu přímo do dodávkového vozidla na náměstí Svobody. Budete-li se chtít ke sbírce ve farnosti či
obci zapojit, nebo ji podpořit jinak, kontaktujte vedoucí Dobrovolnického centra DobroDruh Evu Pecháčkovou, tel: 736 529 295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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