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23. 8. 2020
Ročník XXVII. číslo 34

21. 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

Žalm 138 Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, 
dílo svých rukou neopouštěj!

1: Iz 22,19-23 2: Řím 11,33-36 Ev. Mt 16,13-20
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé po-
kládají Syna člověka?“ 
Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho 
z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ 
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ 
Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, 
protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já 
ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev 
a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebes-
kého království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co 
rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ 
Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že 
je Mesiáš.

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ,
a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa
naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. 
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 NEDĚLNÍMU EVANGELIU Jan 1,45-51
(otec Krzysztof Leon Klat) 
Sestry a  bratři, dnes oslavujeme patrona naší farnosti. 
Zkusme si připomenout, kdo byl Bartoloměj.
Bartoloměj nebyl rybář, byl učitel, velmi vzdělaný, takový, 
který znal skoro všechny náboženské předpisy a také s ce-
lou vroucností je zachovával. Takový – dnes bychom řek-
li – velice vzdělaný věřící, který ví, proč chodí do kostela 
a svou víru prožívá svědomitě. Jednou ho jeho dobrý přítel 
Filip, apoštol Pána Ježíše, přivedl ke Kristu. Když však sly-
šel, že Kristus vyrůstal v Nazaretu, otevřeně prohlásil: „Co-
pak z toho města může být někdo poctivý a zbožný?“
Ale v  okamžiku, kdy se setkal s  Ježíšem, pochopil, jakou 
osobností je ten, o kterém měl tolik předsudků. Velice ho 
zaujal přístup Ježíše k lidem, kteří nepatří do vyvoleného národa.
Ježíš si vysoce cenil Bartolomějovy ušlechtilosti a jeho smyslu pro spravedlnost: „Hle, 
pravý Izraelita, ve kterém není lsti!“
Po Ježíšově zmrtvýchvstání šířil víru na východě. O Bartoloměji se traduje, že prý zba-
vil dceru krále těžké nemoci, a proto se z vděčnosti celá králova rodina dala pokřtít. 
Avšak králův bratr probudil nenávist pohanských kněží a vojáků proti Bartoloměji, 
který byl zajat a  krutě mučen. Sedřeli mu kůži z těla a nakonec jej ukřižovali hlavou 
dolů.
Co nám chce říct dnešní světec, i když žil mnoho století před námi? Za víru, přesvěd-
čení a čestnost svlékli Bartoloměje z kůže. Takto to vidíme také na hlavním obraze 
v presbytáři farního kostela. 
Známe některá zvířata, která se ze své kůže svlékají, třeba had. Tak i člověk by měl čas 
od času svlékat své staré návyky a zlozvyky – a měl by si stále oblékat novou kůži, no-
vého člověka, a to skrze obrácení způsobu smýšlení a jednání. 
Sv. Pavel nás vybízí: „Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svo-
je smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“
Prosme proto dnes na přímluvu sv. Bartoloměje, abychom podle jeho příkladu doká-
zali jako on svlékat ze sebe hřích a každou špatnost, která nám brání v tom, abychom 
se stávali novými lidmi. Prosme dnes na přímluvu sv. Bartoloměje také za obnovu naší 
farnosti i za všechny obyvatele našeho města.

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 po-
třeba veliké odvahy rozhodnout se pro pomoc a začít se uzdravovat 
z této nemoci. Účast na setkání je anonymní a dobrovolná. Více in-
formací rád podám soukromě a anonymně. Prosím, nebojte se mi 
zavolat nebo domluvit si se mnou setkání.

P. Krzysztof Leon Klat, mobil: 731 402 040.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

pondělí 24. srpna svátek sv. Bartoloměje 
čtvrtek 27. srpna památka sv. Moniky 
pátek 28. srpna památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
sobota 29. srpna památka umučení sv. Jana Křtitele  
 
PATROCINIUM A HODY – NEDĚLE 23. SRPNA
Mše své v 7.00, v 8.30 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. 

Pondělí 24. srpna je 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.

KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PŘIROZENÉHO PLÁ-
NOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ pro manžele, snoubence a  další zá-
jemce začíná v neděli 6. září v Hnízdě (mateřské a rodinné cent-
rum, Masarykovo náměstí 7, Zábřeh). Začátek v 15.00 hod.
Více na www.lpp.cz manželé Sittovi 

CHARITNÍ DIÁŘ 2021 
Na příští rok pro sebe, či jako dárek pro přátele a blízké, si můžete ve farní kanceláři 
(případně tel. nebo e-mailem, viz tiráž) objednat CHARITNÍ DIÁŘ. 
Poskytnutím částky 300 Kč získáte nejenom diář, ale také přispějete na podporu hu-
manitárních projektů Arcidiecézní charity Olomouc: na projekt „Studijní fond“ pro 
podporu sociálně slabých dětí na Ukrajině, který pomáhá získat vzdělání a  na pro-
jekt „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 vy-
jadřují 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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NEVYŽÁDANÉ RADY
MARKA ORKO VÁCHY A ZBIGNIEWA CZENDLIKA

Jeden o sobě tvrdí, že je plachý introvert, druhý, že je rozkošný rebel. Ani jeden z nich však 
nevynechá příležitost vyjet mezi lidi a podělit se s nimi o své životní zkušenosti a názory, 
přičemž se nezdráhají debatovat i o tématech, která mohou znít z úst římskokatolických 
kněží provokativně či kontroverzně… Besedu s názvem Nevyžádané rady Marka Orko 
Váchy a  Zbigniewa Czendlika připravil 
kulturní dům sice až na pondělí 5. října, 
ale vstupenky na tuto akci lze zakoupit již 
nyní, a to online nebo v infocentru, a na-
víc již nyní můžete oběma pánům zasílat 
online dotazy prostřednictvím webových 
stránek www.kulturak.info. Na vybrané 
otázky bude odpovězeno během besedy.

JEN MODLITBA A DIALOG MŮŽE ODVRÁTIT OBČANSKOU VÁLKU,
ŘÍKÁ ARCIBISKUP MINSKA 

Po prezidentských volbách v Bělorusku, mimochodem snad jediné zemi, jejíž občané ne-
byli podrobeni všeobecné koronavirové karanténě, propukly pouliční protesty neuznáva-
jící zvolení Alexandra Lukašenka. Demonstrace provází násilí a jedna osoba přitom přišla 
o život. Představitelka opozice Svjatlana Cichanouská opustila zemi a odešla do sousední 
Litvy, odkud vybízí k ukončení demonstrací. Mnoho demonstrantů bylo zatčeno. Vatikán-
ský rozhlas se obrátil telefonicky na arcibiskupa Tadeusze Kondrusiewicze v hlavním měs-
tě Minsk, aby jej požádal o stanovisko: Publikováno: 13. 8. 2020 17.15 hod. 
„Je to velmi těžká chvíle pro Bělorusko. Po znovuzvolení prezidenta se zdá, že v ulicích měs-
ta vládne válečná atmosféra. Jeden člověk zemřel, mnozí jsou zranění, jak mezi civilisty, tak 

mezi policisty. Modlím se za náš lid k Růžencové Madoně a Královně 
míru. Dnes jsem také vystoupil s výzvou k obyvatelstvu ke klidu a ke 
vzájemnému respektu. Vyzval jsem také k uspořádání kulatého stolu, 
aby se tato situace vyřešila dialogem. Je důležité spolu mluvit, protože 
strach z občanské války je veliký, což není dobré pro nikoho, ani pro 
vládu, ani pro lid. Jsme velice znepokojení a prosíme svět o modlitbu 
za mír v Bělorusku.“
Říká běloruský arcibiskup polské národnosti Tadeusz Kondrusiewicz.

ČervenovoDsko              ČervenovoDsko

Sbírky z neděle 16. srpna: Šanov pouť 3.942; Jakubovice pouť 2.030; Písařov 2.635; do-
mov důchodců 375 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

SETKÁNÍ SENIORŮ bude v Červené Vodě ve čtvrtek 27. srpna po mši svaté, která začí-
ná v 8.00 hod. 

Na pouť do Mlýnického Dvora jste zváni v  neděli 6. září. Poutní mše svatá začíná 
v 10.00 hod.
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postřelmovsko         postřelmovsko

Ohlášky
V sobotu 29. 8. budou sezdáni v Chromči v 10.00 hodin snoubenci

pan Jakub Navrátil a slečna Karolína Banková.
V sobotu 29. 8. budou sezdáni v Lesnici v 11.00 hodin snoubenci

pan Marcin Kocot a slečna Magdaléna Bartošová.
Gratulujeme a přejeme stálou Boží ochranu a pomoc.

HISTORICKÁ PAMĚŤ
ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH

(z knihy paní Marie Hamplové z Kosova)
3. Římskokatolická farnost Dlouhomilov (Lomigsdorf) je územní společenství řím-
ských katolíků v děkanátu Zábřeh, arcidiecéze olomoucké, s farním kostelem Všech sva-
tých. Administrátorem excurrendo (dojíždějící duchovní kněz) je Mgr.  Vladimír Jahn 
z Postřelmova. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1356. Toho času mělo v Dlouhomilově ma-
jetek několik drobných zemanů, kteří se psali „z Dlouhomilova“. Ale dle berního rejstříku 
z roku 1516 byla ves již částí brníčského panství. Zdejší kostel stojí zřejmě na středově-
kých základech (loď a závěr), neboť k roku 1510 se nejdříve připomíná v Dlouhomilově 
kaple a Zábřežský urbář z r. 1585 (soupis povinností poddaných vůči vrchnosti) dosvěd-
čuje, že Dlouhomilov byl tehdy sídlem farnosti, která někdy kolem roku 1625, jako filiálka 
lesnická, byla spolu s Lesnicí přifařena do Dubicka. Ve starém dlouhomilovském misálu 
z r. 1653 je dlouhomilovský kostel výslovně uváděn jako filiální kostel kostela lesnického. 
Roku 1720 byla znovuzřízena farnost v Rohli, kam byl přifařen i Dlouhomilov. V roce 1785 
byla zřízena v Dlouhomilově lokalie, kterou tvořil Dlouhomilov, Horní a Dolní Olešná. Na 
místě starého kostela byl postaven v letech 1767-1770 nový kostel Všech Svatých (pro zají-
mavost získal ze zrušeného dominikánského kláštera v Šumperku boční oltář Panny Marie 
a kazatelnu). V r. 1832 byly přistavěny boční kaple a sakristie s oratořemi, předsíň s věží, 
zároveň bylo prodlouženo kněžiště a rozšířena okna. R. 2006 
byla dokončena celková rekonstrukce kostela. Kamenný kříž 
z  roku 1789, který stojí před kostelem, má zajímavý nápis: 
„HAEC CRUX SUB ACTUALI BELLO CONTRA TURCAM 
PIO FAVORE ET BENIGNITATE ERRECTA EST“ (připomí-
ná výročí první vítězné bitvy nad Turky u Vídně v r. 1529). 
Seznam kostelů, kaplí a božích muk spadajících pod Římsko-
katolickou farnost Dlouhomilov: farní kostel Všech svatých, 
Hrabišín – kaple sv. Rozálie a Boží muka u silnice na Dlou-
homilov 
Pokud byste měli zájem o další podrobnosti, případně o celou 
knihu, kontaktujte autorku, tel. 731 086 097
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lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 16. srpna: Loštice 2.705 Kč; Bílá Lhota 900 Kč + 10 Euro; Moravičany 
2.383 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Kristián Libant CM

Mše svatá během příměstského tábora bude v  kostele v  Lošticích v  pondělí 24. 8. ve 
14.00 hod.

PUTOVÁNÍ ZA SV. VÁCLAVEM. Ve středu pojedeme s dětmi vlakem do Staré Boleslavi 
za sv. Václavem. Pokud se chce přidat někdo z farníků, ať se hlásí u otce Jana.

FARNÍ KAVÁRNA S OTCEM JANEM na faře v Moravi-
čanech se přesouvá z neděle 30. srpna na čtvrtek 27. srpna. 
Začátek v 18.45 hod.
Otec Jan zve na společné posezení, na kterém promítne-
me krátký film Cirkus butterfly a následovat bude zamy-
šlení k němu. 

Farnost Moravičany zve v  sobotu 5. září od 14.00 hod. na MORAVIČANSKÉ FARNÍ 
ODPOLEDNE S MUZIKOU, občerstvením, skákacím hradem i s dobrými sousedy. 

Za letošní úrodu poděkujeme v našich kostelích v neděli 6. září.

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 16. srpna: Lubník 1.820; Tatenice 1.090; Hoštejn 1.600; Kosov 1.180; Ko-
runa – pouť 840 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

FARNÍ DEN V TATENICI začne v sobotu 29. srpna ve 14.00 hod. mší sva-
tou. Po jejím skončení budeme pokračovat na farním dvoře. 
Za příhodného počasí se můžeme těšit i na ohňostroj (20.30 hod.).

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 16. srpna: Klášterec na restaurování obrazu 5.500; Svébohov na opra-
vy 16.400; Jedlí 2.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 16. srpna: Štíty 5.750; Horní Studénky 4.800; Cotkytle 2.455 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

V  neděli 30. srpna si děti mohou dát požehnat aktovky. Přede mší svatou je položí  
před oltář:
v Horních Studénkách při mši svaté v 7.30 hod. 
ve Štítech při mši svaté v 9 hod.
v Cotkytli při mši svaté v 11 hod. P. Jacek Brończyk
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Ohlášky
V sobotu 5. září 2020 ve 12 hod. přijmou 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech svátost manželství
MDDr. Petr Haltmar ze Štítů a Hana Malá z Vikýřovic

Ať jim Pán žehná.

farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 16. srpna: Zvole 5.610; Maletín na pomoc Bejrútu 5.910 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

Tuto neděli 23. srpna v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla 
v Pobučí. 

KATECHEZE DOSPĚLÝCH 
Od září budeme pokračovat v přípravě dospělých k přijetí svátostí.
Zároveň zakládáme novou skupinu těch, kteří se chtějí připravit ke křtu, k přijetí Eucha-
ristie a svátosti biřmování. P. František Eliáš

farnost  maletín              farnost  maletín

FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO i dřevo na otop 
Pila v Postřelmůvku nadále zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletíně. 
Pokud máte zájem o  levné řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či řezivo na 
pergolu nebo celou vazbu, můžete si je objednat. Dřevo bude zpracováno 
dle vašich požadavků. K dispozici je i palivo. P. František Eliáš 731 626 500

  
VÍRA A LIDSKÁ DŮSTOJNOST
Z katecheze papeže Františka z 12. srpna, knihovna Apoštolského paláce
Pandemie zvýraznila, jak jsme všichni zranitelní a vzájemně propojení. Pokud nezačne-
me pečovat jedni o druhé, počínaje od těch posledních, kteří jsou zasaženi nejvíce, včetně 
stvoření, nemůžeme svět uzdravit...
Pohled na bratra a celé stvoření jako na dar obdržený Otcovou láskou vzbuzuje postoj 
ohleduplnosti, pečlivosti a úžasu. Věřící, který rozjímá o bližním jako o bratru a ne jako 
o cizinci, hledí na něho se soucitem a empatií, nikoli s opovržením či nevraživostí… 
Když všichni usilujeme o  vyléčení z  viru, který postihuje všechny bez rozdílu, víra 
nás nabádá, abychom vážně a aktivně odporovali lhostejnosti vůči pošlapávání lidské 
důstojnosti. Tato kultura lhostejnosti provází skartační kulturu, v níž pouze to, co se 
mne netýká, mne nezajímá. Víra vždycky vyžaduje, abychom se nechali uzdravit a ob-
rátit ze svého individualismu, ať osobního či kolektivního, např. stranického indivi-
dualismu. 
Kéž nám Pán „vrátí zrak“, abychom znovu objevili, co znamená být členy lidské rodiny. 
A kéž se tento pohled projevuje konkrétními skutky soucitu a úcty ke každému člověku 
a péčí o náš společný dům.
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Sbírky z neděle 16. srpna na opravu Devítky: Zábřeh 16.566; Rovensko 775; Postřelmů-
vek 540 Kč. 
DARY: na potřeby farnosti 5.000, na Haiti 1.500, na pomoc Bejrútu 11.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč  
DARY NA LEPRU. Dne 14. 8. 2020 byla ze Zábřeha odeslaná částka 3.200 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“. Marie Zíková 

CHARITA PRO LIBANON 
V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna otřásl libanonským Bej-
rútem a  vyžádal si několik desítek mrtvých a  tisíce zraněných, 
vyhlásila Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc li-
dem postiženým katastrofou. Jakákoli částka zaslaná na účet číslo 
55660022/0800, variabilní symbol 129, může pomoci lidem, kte-
ří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou nebo o obži-
vu. Můžete také přispět jednorázovou nebo trvalou DMS na číslo 
87 777 ve tvaru DMS CHARITASVET 30, 60 nebo 90, případně tr-
valou DMS TRV CHARITASVET 30, 60 nebo 90.

Pokud by bylo pro vás schůdnější přispět částkou v hotovosti, v kostele sv. Bartoloměje 
je u novin označená pokladnička. 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 34
Kobylky v Africe: jako egyptská rána 
Nápor desítek miliard kobylek v  zemích Afriky a Asie je srovnatelný s  jednou z deseti 
egyptských ran, varují OSN a humanitární organizace. 
Umění diskuse 
Diskuse je dnes jedním z nejužívanějších pojmů a náročná disciplína. A přitom jde vždy 
o setkání dvou či více lidí. Ovládáme umění diskutovat? 
(DISKUSE JE: * dialog, jehož cílem není přesvědčovat, nýbrž se poučit, * má svá pravidla, 
* rozvíjí kritické myšlení, * ptá se po příčinných souvislostech, * ctí ideály, principy a hodno-
ty diskutujících, * předpokládá připravenost a kompetenci debatovat, * vede k informované-
mu a ohleduplnému rozhodování, * není souborem monologů, * předpokládá otázky, * měla 
by umět rozlišit fakta od osobních představ, iluzí a dojmů, * není rétorickým cvičením, * je 
to i nesouhlas s míněním druhých, * předpokládá vhodné vyjadřování, asertivitu i pokoru, 
* u více než dvou lidí vyžaduje zkušeného moderátora, * není maratonem, vyžaduje vhodné 
prostředí, délku i čas, * má mít své shrnutí a závěr, * předpokládá umění prezentovat závě-
ry navenek.)
Otázka, před kterou nelze utéct 
Pronesl ji Ježíš k učedníkům: „A za koho mě pokládáte vy?“ (Mt 16,15). Nás dělí od Ježíše 
dva tisíce let – můžeme na ni vůbec odpovědět? Na stránce Spiritualita napoví P. Micha-
el Martinek SDB.
(KŘESŤANSKÉ PARADOXY. Je třeba, aby se křesťanství přestalo ohlížet napravo nalevo 
a opět bylo samo sebou. Občas nás kvůli tomu někdo klepne přes prsty, ale přesto je nutné 
znovu uvádět do života křesťanské paradoxy: ztrácet abychom získali, umírat, abychom žili, 
dávat, abychom dostali, ne „mít“, ale „být.“)


