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20. 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

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit;
vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností
a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení
převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť
on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!

Žalm 67
1: Iz 56,1.6-7
Ordinárium: Latinské č. 509

2: Řím 11,13-15.29-32
příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mt 15,21-28

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho
kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo.
Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“
Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“
Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“
On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“
Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže
i psíci se živí kousky, které padají
ze stolu jejich pánů.“
Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak
si přeješ.“ A od té chvíle byla její
dcera zdravá.
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Karel Skočovský)
Ježíš a věda o psech (Mt 15, 21-28)
Dnes tu máme trošku zamotaný příběh z Božího zvěřince. Jedna žena, nešťastná
matka, z celého srdce volá k Ježíši, ale učedníci jsou otrávení a Mistr – mohlo by
se někomu zdát – buď neslyší, nebo je málo rozhodný. Poněkud záhadně zmiňuje
ovce a psy a dům a stůl a děti. Je třeba téhle hádance přijít na kloub.
„Ovce“ izraelské, o nichž mluví Ježíš, jsou zatoulané „děti“ Boží – a jejich pravé
místo je v domě u bohatě prostřeného stolu. „Psi“, ti divocí, pouliční čokli, nepatří
do žádné rodiny, nemají domov a jídlo si kradou, kde se dá. V Ježíšově době byli
považováni za nečistá zvířata hodná pohrdání, podobně jako například prasata:
„Nedávejte svaté věci psům a neházejte svoje perly před vepře,“ varuje Pán učedníky v Matoušově evangeliu (Mt 7, 7).
Ježíš hraje s kananejskou matkou (která nepatří k vyvolenému národu) slovní
hru, na kterou ona – žena plná víry – ochotně přistoupí. „Není správné vzít chléb
dětem a hodit ho psíkům.“ Pán nepoužívá slovo „pes“ (řecky kyón) – na to má
dost citlivé srdce a vycvičené ucho –, ale jeho zdrobnělinu (řecky kynarion), tedy
„psík“. Nemyslel tím „štěně“, nýbrž psa ochočeného, domácího, kterému dovolíme, aby s námi bydlel, kterého vezmeme klidně na klín, pohladíme, a když obědváme, děti mu se smíchem rády hodí pod stůl něco malého na zub.
Ježíšovu hru můžeme chápat jako typicky orientální obraznou mluvu, která trochu připomíná delikátní tanec na jehlách: jeho slova by šlo pochopit jako urážku
– ale on je takto nezamýšlel. Kananejská žena se mohla urazit – ale neudělala to.
Odpověděla s důvtipem, který Ježíše zahřál u srdce, protože v ní našel vnímavého
a pohotového partnera v dialogu: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Celá ta slovní výměna je tak plná skrytého napětí:
bolesti i hravosti, překvapení i radostného vyústění: „Ženo, jak veliká je tvá víra!
Staň se, jak si přeješ.“ Je to Ježíšovo laskavé špičkování, na které kananejská žena
odpoví stejnou řečí – s pokorou, ale bez pocitu ponížení, vtipně, s hlubokou vírou, naléhavostí a s vědomím vlastní důstojnosti.
Možná Ježíš mluví se ženou právě takto, aby ji zdravě vyprovokoval, dostal z ní
to nejušlechtilejší, aby mohla být příkladem důvěry v Boží moc pro bezpočetná
budoucí pokolení. A možná v té řeči Pán také s bolestí naráží na drama domu izraelského, který nepoznává svého Mesiáše: Ty ztracené ovečky nevědí, že zabloudily, a k volání Pastýře jsou hluché; děti nechtějí přijmout pozvání ke stolu, kde
by se živily chlebem života. Zato někteří přehlížení psíci už z dálky poznávají hlas
svého Pána a s radostí ho vítají, když přijde domů. Z psíků se tak stávají ovečky,
z cizinců bez domova adoptivní děti, které s chutí zasednou k hostině, kterou jim
Spasitel připravil. První budou poslední a poslední první.
Těší mne představa radosti, s jakou musela ona kananejská žena vyprávět o Ježíši,
psících a drobcích, padajících ze stolu, své uzdravené dceři. Vás také?
2

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
středa 19. srpna
čtvrtek 20. srpna
pátek 21. srpna
sobota 22. srpna

sv. Jana Eudese, kněze
památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
památka sv. Pia X., papeže
památka Panny Marie Královny
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, HORA MATKY
BOŽÍ u Králík, neděle 16. srpna 2020.
Poutní mše svatá v 10.00 hod. – hlavní celebrant mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Po mši svaté slavnostní
požehnání nové prodejny v klášteře, mši svatou v 15.00 hod. celebruje P. Karel Moravec.

AA – anonymní alkoholici
Bratři a sestry, každou středu v 18.00 hod. se na faře v Zábřehu
setkává společenství anonymních alkoholiků (AA). Vím, že je potřeba veliké odvahy rozhodnout se pro pomoc a začít se uzdravovat
z této nemoci. Účast na setkání je anonymní a dobrovolná. Více informací rád podám soukromě a anonymně. Prosím, nebojte se mi
zavolat nebo domluvit si se mnou setkání.
P. Krzysztof Leon Klat, mobil: 731 402 040.

PATROCINIUM A HODY – NEDĚLE 23. SRPNA
Mše své v 7.00 hod., v 8.30 hod. a v 18.00 hod.
Svátostné požehnání ve 14.30 hod.

POZVÁNKA NA FARNÍ DEN nejen pro
farníky, ale i jejich přátele a známé.
V neděli 23. 8. 2020 v 15.00 hodin vás zveme do zahrady za Katolický dům, kde budou připraveny hry a soutěže pro děti
i dospělé se zajímavými cenami, doplněné divadélkem pro děti.
Cukrová vata, občerstvení i možnost opečení špekáčků je zajištěno, zatímco vaše sladké zákusky z domácí kuchyně jsou vítány.
O příjemnou hudbu k poslechu se postará cimbálovka.
V pondělí 24. srpna slaví církev svátek sv. Bartoloměje, patrona farního a děkanského kostela, který je také ADORAČNÍM DNEM ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI.
Po skončení mše svaté v 9.25 hod. si jednotlivá společenství rozdělí čas adorace před vystavenou Eucharistií tak, aby byl farní kostel po
celý den otevřený pro všechny, kteří se přijdou s díky, chválou i prosbami pomodlit před Nejsvětější svátostí. Adorační den ukončíme mší
svatou v 18.30 hod.
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FARNOST ÚSOV, POUŤ KE SV. ROCHU
V neděli 16. srpna jste zváni na pouť ke sv. Rochu do Úsova. Poutní mši
svatou ve farním kostele sv. Jiljí oslavíme v 8.00 hod.
U kapličky sv. Rocha nad Úsovem se sejdeme ve středu 19. srpna
v 16.00 hod. Mši svatou bude celebrovat otec Petr Šimara.
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A DĚTSKÁ POUŤ
Na konci prázdnin je na Svatém Hostýně v sobotu 29. srpna arcidiecézní
pouť rodin. Mši svatou v 10.15 hod. na venkovním oltáři celebruje otec
arcibiskup Jan Graubner. Tradiční program pro děti proběhne letos netradiční individuální formou v areálu poutního místa. Program končí
modlitbou Korunky a svátostným požehnáním v 15.00 hod.
HLAVNÍ POUTĚ NA VŘESOVOU STUDÁNKU se konají v letošním roce v sobotu
29. srpna a v sobotu 12. září. Mše svatá vždy ve 14.30 hod.
V sobotu 19. 9. 2020 proběhne na Hoře Matky Boží v Králíkách již
čtvrtá POUŤ RODIČŮ, KTEŘÍ PŘIŠLI O DÍTĚ. Zváni jsou všichni rodiče, sourozenci, prarodiče, tety, strýčkové dětí, které odešly do
nebe a všichni, kteří se nějakým způsobem v životě setkali se smrtí
miminka.
Zájemci se mohou přihlásit na email petra@ditevsrdci.cz. Je možné si
objednat nocleh a společné stravování. Více informací na facebookové stránce Perinatálního hospice Dítě v srdci nebo na výše uvedeném
emailu.
KATOLICKÝ TÝDENÍK 33
U sloupu Panny Marie
Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, při které
požehná kardinál Dominik Duka znovuvztyčený Mariánský sloup na pražském Staroměstském náměstí, se věnuje KT na tematické
dvoustraně a přináší i speciální přílohu.
Zvon musí být slyšet krásně
O zákulisí z činnosti těch, kdo už téměř půl tisíciletí dávají z jižní věže pražské katedrály sv.
Víta zaznívat zvonům, se dělí Tomáš Stařecký,
hlavní katedrální zvoník.
Na cestě s Marií
Často mluvíme o „životní pouti“. Abychom
nebloudili, je dobré čas od času vykonat
pouť, která pomůže správně nasměrovat naši
životní cestu. Výsledek poutí je tedy svoboda srdce a síla nesejít z úzké cesty vedoucí
ke spáse.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 9. srpna: Červená Voda 2.817; Jakubovice 637; Písařov 1.206; domov důchodců 278 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
POUŤ ke kapličce sv. Rocha bude v pondělí 17. srpna v 17.00 hod.
K POUTI NA MORAVSKÝ KARLOV jste zváni v neděli 23. srpna. Poutní mše svatá
v 10.00 hod.

HISTORICKÁ PAMĚŤ

ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
(z knihy paní Marie Hamplové z Kosova)
2. Římskokatolická farnost Červená Voda (Mährisch Rothwasser)
je územní společenství římských katolíků v děkanátu Zábřeh s farním kostelem sv. Matouše. První farář v polovině 17. století se jmenoval Joan Albyn. Od července 2017 to je Mgr. Vitalij Molokov.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1481. Dřevěný kostel neznámého zasvěcení, který byl postaven v letech 1562 až 1574
pravděpodobně pro nekatolické bohoslužby, později vyhořel. Farnost červenovodská byla po třicetileté válce administrována ze Šilperka (Štíty), k roku 1620 se připomíná podle nápisu na zvonu první farář Joan Albyn.
V r. 1640 šilperský farář obstarával duchovní správu ve 23 vesnicích. V r. 1671 byla farnost
v Červené Vodě opět osamostatněna.
V letech 1683–1868 byl na místě prvního kostela, neznámého zasvěcení, postavený současný farní kostel sv. Matouše a fara.
Vesnice Červená Voda se rozkládá po obou stranách historické česko–moravské zemské
hranice s centrem na Moravě. Člení se na osm katastrálních území na Moravě, dvě patří
do Čech. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1596. Obec protíná řeka Březná, která se nedaleko Hoštejna vlévá do Moravské Sázavy. Územím obce Červená Voda prochází
též hlavní evropské rozvodí, tj. hranice mezi úmořími Černého moře a Severního moře“.
„Obecní pečeť Červené Vody z roku 1671 nesla nápis:
INSIGEL-DER-GEMEIN-ROTWASSWER-1671. Ve znaku
byl hák, po obou jeho stranách bylo po jedné lilii v rámci erbu nad erbovním znakem byla korunka, po stranách
erbovního znaku bylo deset stejných ozdůbek. Pečeť svědčí
o jistém blahobytu obce“.
Seznam kostelů a kaplí spadající pod Římskokatolickou farnost Červená Voda:
Červená Voda – farní kostel sv. Matouše, Mlýnický Dvůr –
filiální kostel Narození Panny Marie, Moravský Karlov – filiální kostel sv. Josefa Kalasánského, Šanov – kaple Nanebevzetí Panny Marie.
5

farnosti spravované z  tatenice
Sbírky z neděle 9. srpna: Lubník 2.360; Tatenice 1.220; Hoštejn 1.200; Kosov 850 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
NA POUŤ NA KORUNĚ jste zváni v neděli 16. srpna. Poutní mše svatá bude ve 14.30 hod.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI LUBNÍK v pondělí 17. srpna.
V 15.00 hod. výstav Nejsvětější Svátosti. Adorační den ukončíme v 18.30 hod.
mší svatou. Během adorace bude možnost přijetí svátosti smíření.
FARNÍ DEN V TATENICI začne v sobotu 29. srpna ve 14.00 hod. mší svatou. Po jejím
skončení budeme pokračovat na farním dvoře.

farnosti spravované z  klášterce
Sbírky z neděle 9. srpna: Klášterec 2.500 + dar na restaurování obrazu 5.000; Svébohov
1.500 + dar na opravy 3.000; Jedlí 1.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Na POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ do Svébohova jste zváni v neděli
16. 8. 2020. Poutní mše svatá v 10.30 hod., odpoledne požehnání v 14.30 hod.

postřelmovsko

postřelmovsko

SLAVNOST K 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU
Dobrovolný sbor hasičů a farnost Dlouhomilov vás zvou dne 22. srpna 2020 na slavnost
140. výročí založení hasičského sboru.
Slavnost začíná bohoslužbou u kaple sv. Floriána
na Skalce ve 13:30 hod. Hudební doprovod Moravští muzikanti.
Zpívat se budou písně k Panně Marii (kancionály s sebou).
Po skončení mše svaté pokračuje program v hasičském areálu v centru obce. Bohaté občerstvení zajištěno. K dobré náladě a pohodě hrají Moravští muzikanti.
Za farní společenství a SDH Dlouhomilov Pavel Bartoš.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 9. srpna: Štíty 2.250; Horní Studénky 1.040; Cotkytle 1.112 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY:
Změna mší sv. v sobotu 22. 8. a v neděli 23. 8. v našich farnostech:
Horní Studénky mše svatá s nedělní platností v sobotu 22. 8. v 18 hod.
Cotkytle mše svatá s nedělní platností v sobotu 22. 8. v 18 hod.
Štíty mše svatá v neděli 23. 8. mimořádně ve 12.30 hod. 
P. Jacek Brończyk
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farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 9. srpna: Zvole 6.680 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš
V neděli 23. srpna v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.

Ohlášky

Bc. Jan Beran a Silvie Horňáková z Rájce

vstoupí v sobotu 22. srpna 2020 do stavu manželského
v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Zvoli.
LAST MINUTE – POSLEDNÍ DVĚ VOLNÁ MÍSTA
Farnost Zvole a Zvolská čtyřka pořádají v termínu 11. 9. – 13. 9. 2020 pouť do Jižních
Čech a bavorského Pasova.
Odjezd v pátek 11. září v poledních hodinách, odpoledne návštěva poutního místa KLOKOTY a odjezd na
ubytování.
Sobota: v 8.00 hod. mše svatá v dominikánském klášteře v Budějovicích, prohlídka dominikánského kláštera, asi v 10.00 hod. setkání s otcem biskupem Posádem,
oběd a odjezd do bavorského PASOVA. Prohlídka biskupského města, návštěva katedrály sv. Štěpána, chrámu
sv. Pavla a chrámu sv. Michaela. Návrat, večeře a nocleh.
Neděle: mše svatá v Budějovicích, odjezd do Třeboně, prohlídka města, odjezd do Želivu,
prohlídka premonstrátského kláštera a odjezd domů.
Cena 2.600 Kč. V ceně: doprava, 2 x nocleh, 2 x večeře, 2 x snídaně. Duchovní doprovod
otec Radek Maláč. Přihlášení: František Deutsch tel. 737 440 891. Platba při přihlášení.
MALETÍN. Tuto neděli 16. srpna v 15.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Mikuláše jako
obvykle.

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 9. srpna na potřeby farnosti: Loštice 2.867; Moravičany 5.114 Kč.
Z neděle 2. srpna: Moravičany 2.262; Bílá Lhota 1.055 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Kristián Libant CM
I LETOS PROBĚHNE NA FAŘE V LOŠTICÍCH PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Tábor bude
od 24. do 28. srpna, v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Přihlášky najdete v kostele, nebo se můžete nahlásit osobně u otce Jana, tel. 604 296 423.
Příspěvek na stravu a den je 50 Kč. Hlaste se do 20. 8. 2020
Stolní kalendáře s fotografiemi ze stavby kostela v Brně – Lesné si můžete zakoupit v sakristii. Cena 70 Kč
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TUTO NEDĚLI JE VE FARNOSTI SBÍRKA NA DEVÍTKU
Sbírky z neděle 9. srpna: Zábřeh 15.165; Rovensko 668 Kč.
DARY na Haiti – pokladnička 6.448 + dar 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
CHARITA PRO LIBANON
V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna otřásl libanonským
Bejrútem a vyžádal si několik desítek mrtvých a tisíce zraněných, vyhlásila Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým katastrofou. Jakákoli částka zaslaná na
účet číslo 55660022/0800, variabilní symbol 129, může pomoci lidem, kteří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou nebo o obživu. Můžete také přispět jednorázovou nebo trvalou DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS CHARITASVET 30,
60 nebo 90, případně trvalou DMS TRV CHARITASVET 30,
60 nebo 90.
Pokud by bylo pro vás schůdnější přispět částkou v hotovosti, v kostele sv. Bartoloměje bude u novin označená pokladnička.
Hlavní město země, kterou v posledních desetiletích drtí hluboká hospodářská krize,
postihlo po koronavirové epidemii další zdrcující neštěstí v podobě mohutné exploze.
Zničené nebo poškozené domy, přeplněné nemocnice a hlavně desítky předčasně ukončených životů – to je bilance prvních hodin, která zdaleka nepostihuje obrovský rozsah
katastrofy. Na bezprostřední pomoc uvolnila Charita ČR z krizového fondu prozatím
částku 300 tisíc Kč.
Koronavirová krize prokázala, že nejsme slepí ani hluší k neštěstí, které postihlo druhé.
Proto věříme, že dokážeme účinně pomoci i nyní. Děkujeme vám.
CHARITNÍ DIÁŘ 2021
Na příští rok pro sebe, či jako dárek pro přátele a blízké, si můžete ve farní kanceláři (případně farním tel. nebo e-mailem, viz tiráž) objednat CHARITNÍ DIÁŘ.
Poskytnutím částky 300 Kč získáte nejenom diář, ale také přispějete na podporu humanitárních projektů Arcidiecézní charity Olomouc: na projekt „Studijní fond“ pro podporu sociálně slabých dětí na Ukrajině, který pomáhá získat vzdělání a na
projekt „Střecha nad hlavou, jehož cílem je podpora lepšího
bydlení pro nejchudší haitské rodiny.
V diáři jsou, mimo jiné, publikovány obrázky a citace dětí
z Haiti i Ukrajiny, které vyjadřují jejich přání a sny a nastiňují
jejich mnohdy složitou životní situaci.
Více o projektu se můžete dozvědět z reportáže TV Noe:
https://www.youtube.com/watch?v=kAKjwRIDgM0&feature=youtu.be
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