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30. 8. 2020
Ročník XXVII. číslo 35

22. 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 63 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!
1: Jer 20,7-9 2: Řím 12,1-2 Ev. Mt 16,21-27
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho tr-
pět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. 
Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy ne-
stane!“ 
On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na 
mysli věci božské, ale lidské!“ 
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj 
kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život 
zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne 
ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, 
když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo ja-
kou dá člověk náhradu za svou duši? 
Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými 
anděly a  tehdy odplatí každému podle jeho jed-
nání.“

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku
k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost,
ať v nás roste a trvá všechno dobré. 
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
Z kázání svatého Augustina, biskupa
Kdo by chtěl jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a ná-
sleduj mě! (Mt 16, 24) Co Pán přikazuje, připadá tvrdé a těžké: 
kdo ho chce následovat, má sebe sama zapřít. Není to ovšem 
tvrdé a těžké, když to přikazuje ten, kdo nám pomáhá, aby byl 
příkaz splněn.
Jistě je správné, co se říká v žalmu: Pro slova tvých úst jsem se 
držel cest tvrdých. (Srov. Žl 17, 4) Je však pravda i to, co říká 
sám Pán: Mé jho netlačí a mé břemeno netíží. (Mt 11, 30) Když 
je totiž na přikázání něco těžkého, láska to učiní lehkým. Co 
znamená: Ať vezme svůj kříž? Aby snášel, co je obtížné, a tak 
mě následoval. Když mě někdo začne následovat, žít jako já a plnit má přikázání, bude 
mít jistě mnoho odpůrců, hodně lidí mu v tom bude bránit a hodně jich ho bude zrazo-
vat, dokonce z těch, kteří údajně tvoří Kristovu družinu. Také ti, kteří bránili slepci volat 
o pomoc (srov. Lk 18, 39), byli z průvodců Kristových. Chceš-li být Kristovým následovní-
kem, všechno pokládej za kříž, vyhrožování i lichocení a všechny možné zákazy; a vezmi 
to všechno na sebe, snášej to a neklesej!

Modlitba sv. Augustina
Bože, Slovo, který jsi světlem, jímž světlo povstalo, který jsi cesta, pravda i život, v němž 
není temnot, cestou, bez níž je bloudění, pravdou, bez níž je marnost, životem, bez něhož 
je smrt! Řekni, Pane, řekni slovo. 
Ať  je světlo – a vyhnu se temnotám. Ať vidím cestu – a vyhnu se bezcestí. Ať vidím prav-
du – a vyhnu se marnosti. Ať vidím život – a vyhnu se smrti. 
Rozsvěť se, Pane, světlo mé duše, mé osvícení, mé spasení, Pane, kterého se budu bát, kte-
rého budu chválit, Bože můj, kterého budu ctít, Otče můj, kterého budu milovat. 
Rozsvěť tedy, rozsviť světlo tomuto svému slepému, který sedí v temnotách a ve stínu 
smrti a veď jeho kroky na cestu pokoje, po níž dojde až k domu Božímu v radosti a chvá-
lách.  

Restaurovanou sochu anděla na kupoli smuteční síně na zábřežském hřbitově požeh-
nal 14. 8. 2020 přímo z plošiny zábřežský děkan P. Radek Maláč. 
Socha anděla vážící cca 300 kg byla pro vstupní bránu na hřbitov postavenou roku 1909 
vyrobena z  románského cementu, restauro-
vána byla v dílně Milana Hojgra. Vedle do-
modelování chybějících částí a zpevnění po-
vrchu byly soše navráceny pozlacené atributy, 
které plastice desítky let chyběly a musely být 
vyrobeny nově – svatozář a trubka. Kolauda-
ce smuteční síně je plánovaná na začátek září. 
Jménem města Zábřeha děkuji farnosti za 
umožnění konání obřadů posledního rozlou-
čení po dobu rekonstrukce v kostele sv. Bar-
bory. RNDr. František John
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

čtvrtek 3. září památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve  
sobota 5. září sv. Terezie z Kalkaty – Matky Terezy 

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA 2. ZÁŘÍ 
08.00 – 10.00 hod.  P. Ján Jakubovič CM
09.00 – 11.00 hod. P. Petr Souček
10.00 – 12.00 hod. P. František Eliáš
12.00 – 14.00 hod. P. Vladimír Jahn
14.00 – 16.00 hod.  P. Jaroslav Šima
16.00 – 17.00 hod. P. Vitalij Molokov
17.00 – 18.00 hod. P. Karel Skočovský
Možnost přijetí svátosti smíření bude také o prvním pátku v měsíci 4. září od 15 hod.

V neděli 6. září při mši svaté v 8.30 hod. požehná otec Radek dětem do nového školního 
roku. Děti si také mohou vzít školní aktovky a položit je přede mší svatou před obětní stůl.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Hned jak budeme mít rozvrh výuky náboženství potvrzený  školou, najdete ho na webo-
vých stránkách farnosti a ve vývěsce kostela. Pokud jste zapomněli své děti přihlásit k vý-
uce náboženství, učiňte tak prosím neodkladně. 

MŠE SVATÉ PRO RODIČE S DĚTMI
Zveme všechny malé i  velké, s  dětmi i  bez 
dětí, s nástrojem i bez nástroje do Zábřežské 
schóly. 
Prostě všichni, kdo rádi zpíváte: „Přijďte si 
s námi zazpívat! Neboť: Kdo zpívá, dvakrát se 
modlí…“
První dětská mše bude 10. 9. 2020 v 17.30 hod. 
v kostele sv. Bartoloměje.
Zkouška na tuto mši bude 9. 9. 2020 od 17 do 
18.30 hod. na oratoři (vchod zvenku přes sa-
kristii)
Pokud přijdete později, vůbec nevadí – volejte Mikuláše Kolčavu: tel. 602 166 075 – ces-
tu vám poradí.
účast na zkoušce je nezávazná, zpíváme pro radost.

KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PŘIROZENÉHO PLÁNO-
VÁNÍ RODIČOVSTVÍ pro manžele, snoubence a další zájemce začí-
ná v neděli 6. září v Hnízdě (mateřské a rodinné centrum, Masarykovo 
náměstí 7, Zábřeh). 
Začátek v 15.00 hod. Více na www.lpp.cz manželé Sittovi 

PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ začne 18. září v 19.00 hod. na faře. Stá-
le se ještě můžete přihlásit. otec Radek Maláč, tel. 739 245 986
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LETOŠNÍ ZÁBŘEŽSKÉ DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
(EHD – European Heritage Days) nepřinesou jen tradiční ote-
vření památek, ale připomenou také 350 let od úmrtí Jana Ámose 
Komenského. V pátek 4. září se v evangelickém sborovém domě 
na ulici U Vodárny v rámci slavnostního zahájení EHD uskuteč-
ní veřejné čtení citátů „To nejlepší z Komenského“ odkazující se 
k jeho „Obecné poradě o nápravě věcí lidských“ v podání zábřež-
ských osobností. Jednotlivé pasáže doprovodí Smíšený pěvecký 
sbor Carmen Zábřeh, který si pro tuto příležitost připravil písně z Komenského Amster-
damského kancionálu v úpravách novodobých skladatelů, a také zhudebněné žalmy pře-
básněné v  17.  století zábřežským rodákem Jiřím Strejcem. Slavnostní zahájení začíná 
v 18 hodin, vstupné dobrovolné. Následující víkend 12. a 13. září budou otevřeny zábřež-
ské památky. Mgr. Filip Matějka
 

ZÁBŘEH – VYŠEHORKY
Farní společnost při kostele Všech svatých ve Vyšehor-
kách srdečně zve poutníky na mariánské poutní místo 
v lese na Stříteži.
V  neděli 13. září společně oslavíme svátek Narození  
Panny Marie a letos i svátek Jména Panny Marie.
Ve 14 hodin projdeme (na Stříteži) s doprovodem hudby 
a zpěvu křížovou cestou ke kapličce, kde bude následně 
sloužena mše svatá.
Pro řidiče: z  Mohelnice projedete pod dálničním 
mostem (směrem na Loštice) a ihned za mostem od-
bočíte vpravo, směr na újezd. Dále projedete Líšnicí, 

Svinovem, Zavadilkou, Vacetínem.
Při sjezdu z Vacetína – asi po 200 m, na první odbočce odbočíte vpravo a projedete lesem 
nahoru až na Střítež.
Zaměstnanci lesa vás navedou na parkoviště a k 1. zastavení křížové cesty.
Povolení ke vjezdu do lesa je pro všechny účastníky poutě vyřízené. P. Radek Maláč

postŘelmovsko         postŘelmovsko

V neděli 6. 9. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 1.787 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 2.700 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn

Před prvním pátkem v září bude možnost sv. zpovědi a tichá adorace: 
ve středu v Leštině od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od 
16.00 hodin.
O první zářijové sobotě bude mše sv. ke cti Panny Marie a Večeřadlo 
– modlitby v Postřelmově od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

V neděli 6. 9. požehnáme dětem do nového školního roku. Děti si mohou vzít školní ak-
tovky a k požehnání je položit přede mší svatou před obětní stůl.
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červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 23. srpna: Jakubovice 588; Písařov 1.350; Moravský Karlov – pouť 2.470; 
domov důchodců 301 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Na pouť do Mlýnického Dvora jste zváni v neděli 6. září. Poutní mše svatá k svátku Na-
rození Panny Marie, patronky kostela, začíná v 10.00 hod.  

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 23. srpna: Klášterec 2.400 + dar na restaurování obrazu 1.000; Svébohov 
3.800; Jedlí 2.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

Kruh přátel hudby Svébohov vás zve v neděli 6. září v 16.00 hod. na koncert MUSICA A TRE.

Návštěvy nemocných budou jako obvykle ve všech farnostech o prvním pátku v měsíci, to je 4. září. 

lošticko            lošticko            lošticko

PROVINCIÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VINCENTINŮ se uskuteční v čase od 30. srpna do 
1. září. Modleme se za ně.  

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 23. srpna: Lubník 1.990; Tatenice 1.790; Hoštejn 1.150; Kosov 560 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

Blahopřání.
29. srpna oslavil abrahámoviny otec Jaroslav. Ať mu žehná Hospo-
din, rozjasní nad ním svoji tvář a naplní ho milostí. Hodně sil fy-
zických i duchovních ke službě na vinici Páně a také hodně radosti 
z dobře vykonané práce přejí farníci z Tatenice, Hoštejna, Kosova a Lubníku 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 23. srpna: Štíty 1.740; Horní Studénky 1.340; Cotkytle 600 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
Středa 2. 9. v 10 hod. – bohoslužba v domově pro seniory ve Štítech
Pátek 4. 9. v 17 hod. – adorace, svátost smíření, v 18 hod. mše svatá
Sobota 5. 9. v 9 hod. – Mariánské večeřadlo ve Štítech, v Crhově v 17 hod. mše svatá s ne-
dělní platností.

HORNÍ STUDÉNKY
Čtvrtek 3. 9. v 17.30 hod. – svátost smíření, v 18 hod. mše svatá a pobožnost k Nejsvětěj-
šímu Srdci Ježíšovu P. Jacek Brończyk
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dubicko                dubicko                dubicko

POZVÁNKA NA SVATOHUBERTSKOU MŠI DO ROHLE
VII. svatohubertská mše se bude konat v sobotu 5. září 2020 v kos-
tele sv. Martina v Rohli. Začátek mše je stanoven na 9.30 hod.
Mši bude celebrovat P. Mgr. František Eliáš.
Liturgii doprovodí Trubači Zábřeh a Mužský pěvecký sbor Řádu 
sv. Huberta Hubertskou mší Es dur.
Poprvé zazní nové ordinarium Františka Macka, rodáka z Dlouho-
milova. Mše se zúčastní také členové Řádu sv. Huberta se sídlem na Kuksu.
Po bohoslužbě bude pro všechny připraveno občerstvení v nedalekém kulturním domě. 
Srdečně zvu k účasti MUDr. Antonín Kutálek

HISTORICKÁ PAMĚŤ
ŘÍMSKOKATOLICKÝCH FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH

(z knihy paní Marie Hamplové z Kosova)
Pokud byste měli zájem o další podrobnosti, případně o celou knihu kontaktujte autorku, 

tel. 731 086 097
4. Římskokatolická farnost Dubicko (Dubitzko) 
územní společenství římských katolíků v  děkanátu Zábřeh s  farním 
kostelem Povýšení sv. Kříže, farářem je P. Jaroslav Šima. 
Již před rokem 1297 byl v Dubicku kostel založený majitelem Benedou 
z Dubicka (bohatý úředník markraběte krále Přemysla II. Jeho dva syno-

vé Markvart a Převor i vnuk Vojtěch byli olomouckými kanovníky). 
Dubický kostel byl tu postaven jednak pro potřeby majitele panství a jednak pro potře-
bu olomoucké knížecí družiny, která sem zajížděla na lov. Kdy se kostel stal farním, neví-
me, ale byl jistě farním kostelem v roce 1297, protože dubický kněz Jaroslav žaloval až do 
Říma na své pány, neb ho oloupili o vlněná roucha. Roku 1358 měl patronátní právo nad 
kostelem svobodný dvůr v Dubicku, následně držel patronátní právo Ješek z Bouzova. Od 
roku 1447 bylo celé Dubicko v majetku zábřežského panství. 
Původní kostel vyhořel za husitských válek, podruhé za válek česko-uherských, byl vždy 
obnoven, a na konci 15. století zvětšen. V roce 1710 zača-
la nová přestavba kostela, r. 1741 byla dokončena v nynější 
podobě. V kostele je cenný obraz nad hlavním oltářem od 
vídeňského malíře Christiana Sambacha z roku 1780, před-
stavuje Povýšení svatého Kříže. V sakristii kostela, která je 
někdejším presbytářem ještě prvního kostela Benedy z Du-
bicka, je zachováno původní klenutí a sanktuárium na evan-
gelní straně je ještě s původní mříží, tj. románsko-gotického 
kostela. V zadní stěně kostela bylo odkryto původní okno. 
Seznam kostelů a  kaplí spadajících pod Římskokatolic-
kou farnost Dubicko: 
Dubicko – farní kostel Povýšení sv. Kříže, Bohuslavice – fi-
liální kostel sv Petra a Pavla, Hrabová – kaple sv. Matouše.
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farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 23. srpna na pomoc Bejrútu pro Charitu Libanon: 
Zvole 14.470; Pobučí 850 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

KATECHEZE DOSPĚLÝCH – PŘIHLASTE SE 
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

KOMUNITNÍ CENTRUM 
Stavební práce na KC Zvole – na rekonstrukci farního domu nepře-
rušily ani prázdniny. Aktuálně pokládáme sportovní podlahy – par-
kety a lakujeme. Těsně před pokládkou parket se nám podařilo vy-
malovat. Velké poděkování všem ochotným „malířům“. Také byla 
instalována svítidla. 
Stále je toho hodně k řešení: výbava domu a hlavně dofinancování. 
Půjčka od farností Zábřeh a Dubicko ve výši 1,5 miliónu Kč pomoh-
la uhradit již provedené práce a zaplatit zálohy na další. Kolik zbývá 
doplatit a jestli dostaneme nějaké dotace na vybavení, tak o tom tře-

ba za týden. Pokud jste ochotní pomoci, nebo víte, co by se hodilo, neváhejte mě prosím 
kontaktovat. Určitě bychom potřebovali zvýšit počet členů spolku, hlavně těch aktivních. 
Aktivní členové pomáhají lépe zvládat nárazové a náročné práce a další členové spolku 
mají význam pro snadnější získání dotace. Určitě by bylo „fajn“, abychom se rozrostli ale-
spoň o 20 členů. Tomáš Čvančara, předseda Spolku Zvolská 4

mobil: 732 746 345, tomas.cvancara@email.cz
bankovní účet spolku 3695833319/0800

POUŤ DO PASOVA
Odjezd v pátek 11. září: Jestřebí 12.00; Zábřeh – Valová (před prodejnou květin)
12.10; Rájec, zastávka autobusu 12.20; Zvole – kostel 12.30; Mohelnice benzinka, směr 
Studená Loučka 12.45 hod. 
S sebou: cestovní zdravotní pojištění, roušku, 20 až 30 Euro. 
Návrat v neděli kolem 21.00 hod. František Deutsch tel. 737 440 891

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

Příští neděli 6. září v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně. 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 23. srpna: Zábřeh 20.767; Rovensko 1.521 Kč. 
DARY: na Bejrút 2.310, na Devítku 394 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč  

POZVÁNÍ DO HNÍZDA, více informací na www.hnizdozabreh.cz
1. září  8.30 hod.  Poprázdninové setkání v Hnízdě
6. září 9.15 hod.  Kurz symptotermální metody přirozeného pláno-

vání rodičovství, manželé Sittovi
8. září 9.30 hod. Jak hladce zvládnout vstup do školky a školy,
 psycholožka Mgr. Zuzana Frydrychovská
9. září 14 až 17.00 Den pěstounství, osobní setkání s pěstouny, videoprojekce,
 možnost individ. konzultací
15. září 9.30 hod.  Nejčastější úrazy v dětském věku, první pomoc,
 zdravotní sestra Mgr. Lenka Babištová 
16. září 16 hod.  Maňáskové divadélko aneb pohádky, písničky a říkanky pro nejmenší
22. září 9.30 hod. Hravé cvičení kojenců, fyzioterapeutka Mgr. Veronika Papoušková
29. září 9.30 hod. Vývoj řeči u dětí - jak jej podpořit a kdy vyhledat pomoc?
 Logopedka Mgr. Anna Dostálová
29. září 16 hod. Závody odrážedel, Wolkerovy sady

POUTĚ
V sobotu 5. září jste zváni na pouť šumperského děkanátu ke 
kostelíčku nad Bludovem ke svátku sv. Rozálie – jako poděko-
vání a prosba za zdraví. 
Autobus k hrabenovské myslivně odjíždí ze Šumperka v 8.15, zpět 
v 17.11 hod. Pěší putování: odchod ze Šumperka od kostela sv. Jana 
v 8.30, od kostela v Bludově a v Rudě n. Moravou v 9.30 hod. 
Program: od 9.00 hod. příležitost ke svaté zpovědi. 11.00 hod. DĚ-
KOVNÁ MŠE SVATÁ, kazatel a hlavní celebrant Mons. Antonín Basler, světící biskup. 

V sobotu 19. 9. 2020 proběhne na Hoře Matky Boží v Králíkách již čtvrtá POUŤ RODI-
ČŮ, KTEŘÍ PŘIŠLI O DÍTĚ. Zváni jsou všichni rodiče, sourozenci, prarodiče, tety, strýč-
kové 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 ob-
jednat nocleh a společné stravování. Více informací na facebookové stránce Perinatálního 
hospice Dítě v srdci nebo na výše uvedeném emailu.

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ NA TETÍNĚ 
V sobotu 19. 9. mši svatou v 11.00 hod. na hlavním pódiu celebruje prelát Michael Fuchs 
z Řezna. 
V neděli 20. 9. mše svatá v 11.15 hod. v kostele sv. Ludmily. 
Všechny akce poutního víkendu včetně plakátu s podrobným programem najdete na in-
ternetových stránkách obce Dobřichovice www.dobrichovice.cz


