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27. 9. 2020
Ročník XXVII. číslo 39

26. 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 25 Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování
1: Ez 18,25-28 2: Flp 2,1-11 Ev. Mt 21,28-32
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o  tomto případu: Jeden 
člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‘Synu, jdi dnes praco-
vat na vinici.’ On odpověděl: ‘Mně se nechce,’ ale potom toho litoval, a pře-
ce šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‘Ano, pane,’ ale ne-
šel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ 
Odpověděli mu: „Ten první.“ 
Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do 
Božího království. Přišel k  vám Jan, 
aby vám ukázal správnou cestu, ale ne-
uvěřili jste mu. Celníci však a nevěst-
ky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece 
ani potom jste se nezměnili a neuvěřili 
jste mu.“

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. Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Karel Skočovský)
Ty jsi tu taky?
 Jeden kněz si velmi zakládal na své spravedlnosti, svatosti a zdravém učení. Celé 
dny z kazatelny káral hříchy skutečné i domnělé nejen svých oveček, ale i celého světa 
okolo. Byl na své posluchače i sám na sebe tak tvrdý, že s ním nakonec zůstalo jen pár 
jeho věrných následovníků, které bys spočítal na prstech jedné ruky. Kazatel zahořkl 
a přesvědčený o tom, že svět beznadějně směřuje k zatracení, zavřel se do kláštera na 
vysoké hoře a kázal dál jen těm, kdo smýšleli podobně, jako on.
 I stalo se, že za pár let byli on i jeho následovníci krátce po sobě povoláni na věč-
nost. A tak se všichni v  jednom hloučku sešli na onom světě. Stáli na širokém pro-
stranství, kde nerostla ani pampeliška. Pár kroků před nimi, co by kamenem dohodil, 
se od východu na západ, kam až oko dohlédlo, táhla vysoká zeď. V ní byla jediná brána 
a u ní stál na stráži sněhobílý anděl. 
 Sotva se kazatel a jeho druhové stačili trochu rozkoukat, odkudsi se najednou za 
nimi vynořil velikánský dav lidí. Povídali si ve skupinkách po dvou, po třech, smáli se 
a někteří se drželi kolem ramen. 
 Anděl na ně zavolal a vyzval je, aby vstoupili branou, která se bez jediného zvuku ote-
vřela. Davem to zašumělo a zástup se jako klidná řeka dal do pohybu směrem k bráně.
 Kazatel si uvědomil, že mezi lidmi vidí známé tváře: Anežku a Marii, lehké holky 
z ulice, která se nacházela blízko fary, Pavla, který byl hlavní hvězdou Gay Pride 2025, 
pana prezidenta, jenž byl už pár let v penzi, a vedle něj pěknou řádku komunistů, femi-
nistek a eko-teroristů, jednoho prominentního německého kardinála nepočítaje. Všich-
ni ti prošli branou kamsi na druhou stranu zdi, až zůstala jen skupinka kazatelova.
 Anděl se na ně vlídně usmál a řekl: „I vy, bratři, vejděte. Je čas, neváhejte.“ Kněze 
jeho slova upřímně překvapila. „To musí být nějaký omyl, ctihodný pane anděli,“ od-
větil. „Jsem si jistý, že my půjdeme s jinou výpravou zcela jinou branou. Ale zatím ni-
kdo další nedorazil, což mne mírně znepokojuje. I když, popravdě řečeno, trochu jsem 
to čekal.“ A šel si stoupnout bokem, následován svými tovaryši.
 Anděl posmutněl, ale jen se pomalu uctivě uklonil a neříkal nic.
 Čas ubíhal dál. Odkudsi z jiné dimenze se objevovaly nové a nové skupinky lidí, bí-
lých, černých, mladých i starých, mužů i žen – a všichni pak zamířili za andělem k brá-
ně. Po mnoha hodinách, když už pláň ozařoval krvavý západ, se kazatelova skupinka 
rozrostla o pouhých pět členů.
 V okamžiku, kdy už pohasínal poslední paprsek slunce, anděl zatroubil. Pak popo-
šel ke kazateli a řekl zvučným hlasem: „Teď půjdu a zavřu bránu navždycky. I vy, bratři, 
vejděte. Čas se naplnil.“
Kazatel pohleděl andělovi do očí a četl v nich směs laskavosti a hlubokého zármutku. 
Musel sklopit zrak a ucítil, že se zem pod jeho nohama chvěje. Náhle si vzpomněl na 
Anežku a Marii, na Pavla a kardinála Reinharda. Sevřelo se mu srdce a oči se mu zalily 
slzami. „Není smutné, že tak málo lidí bude spaseno?“
 Anděl, viditelně otřesený, se pomalu a hluboce uklonil. Došel zpátky k bráně, pak 
se otočil a řekl slovy, která pronikala do morku kostí: „Nebe je tam na druhé straně.“ 
Pak vešel dovnitř a brána se za ním tiše zavřela.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 28. září Slavnost sv. Václava, mučedníka  
ranní mše svaté jako v neděli v 7.00 a v 8.30 hod.,
večer ekumenická bohoslužba
úterý 29. září  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 
středa 30. září  Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
čtvrtek 1. října  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
pátek 2. října  Památka svatých andělů strážných 

Ekumenická bohoslužba bude v kostele sv. Barbory 28. září v 18.00 hod. 
Město Zábřeh bude zastupovat starosta RNDr. František John, který převezme synop-
tickou Bibli jako dar křesťanů Městu Zábřeh  

Na pouť k Panně Marii Růžencové do Pivonína jste zváni v neděli 4. října. Poutní mše 
svatá ve 14.00 hod. 

JAN SARKANDER 400. výročí úmrtí
Na letošní rok připadají hned tři výročí spojená s mu-
čedníkem sv. Janem Sarkandrem: 17.  března uplynulo 
400 let od jeho mučednické smrti, 6. května 160 let od 
slavnostního vyhlášení jeho blahořečení a  21. května 
pak 25 let od svatořečení.
V rámci oslav letošního trojnásobného výročí mučední-
ka a jednoho z patronů olomoucké arcidiecéze sv. Jana 
Sarkandra vznikla také pamětní medaile s motivem ze 
Sarkandrovy kaple v Olomouci. Jako poděkování ji mohou získat ti, kdo fi nančně při-
spějí na opravu Sarkandrovy kaple částkou 200 Kč.
Finančně přispět a vyzvednout si pamětní medaili můžete ve farní kanceláři v Zábřeze.  

VINCENTÍNSKÉ LIDOVÉ MISIE V ZÁBŘEZE
Na jaře letošního roku jsme se chystali na lidové misie, kterými 
nás měli provést otcové vincentiáni z Loštic. 
Dá-li Pán a  pokud nám bude i  situace s  pandemií nakloněna, 
uskuteční se podle jarního scénáře od pátku 2. do neděle 11. říj-
na.  

VŠEOBECNĚ
Během adorace (20.00 – 20.05 hod.) budou znít zvony.
Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k  modlitbě (Otče náš, 
Zdráva Maria, Sláva Otci) a k poděkování za uplynulý den. 

Nemocné a imobilní lidi bude navštěvovat řádová sestra v jejich domácnostech a pak je 
navštíví kněží – misionáři (svatá zpověď, pomazání nemocných).
Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky.

P. Ján Jakubovič, tel. 604 296 423
P. František Honíšek, tel. 734 236 566
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VINCENTÍNSKÉ LIDOVÉ MISIE ZÁBŘEH 
2. 10.– 11. 10. 2020

PROGRAM:

Pátek 2. 10. – Den otevření misií 
kostel sv. Bartoloměje: 17.30 mše svatá – přivítání misionářů, symbolické odevzdání far-
nosti, téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus; 
20.00 – adorace a požehnání

Sobota 3. 10. – Pojď k oltáři…
kostel sv. Bartoloměje: 7.00 mše svatá, téma promluvy: K čemu nás zve Maria?
7.45 – 8.00 prezentace zázračné medaile
15.00 – 16.00 Povolání k manželství: pro manžele, snoubence a mládež 
kostel sv. Barbory: 18.30 mše svatá, téma promluvy: Vztah = důvěra
19.45 Večer pro mladé na „Devítce“ 
20.00 – adorace a požehnání

Neděle 4. 10. – Den milosrdenství
kostel sv. Bartoloměje: 7.00 mše svatá; 8.30 mše svatá; 9.30 – 10.30 misijní promluva pro 
muže, 15.30 – 16.30 misijní promluva pro ženy
Devítka: 15.30 – 16.30 setkání starších ministrantů
kostel sv. Bartoloměje: 17.45 Tam a zpět – video svědectví života;
18.00 mše svatá, téma nedělních promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku
20.00 adorace a požehnání

Pondělí 5. 10. – Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. 
Řím 8,24
kostel sv. Bartoloměje: 8.25 svatá zpověď; 9.25 mše svatá s udělováním svátosti
pomazání nemocných, téma promluvy: Jaká je má mise?
•	po	mši	svaté	posezení	se	seniory	na	Devítce
hřbitov Zábřeh: 16.30 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
kostel sv. Bartoloměje: 17.30 mše svatá, téma promluvy: Může smrt obohatit?
KINO RETRO 
18.30 – fi lm „Chatrč“, vstupné dobrovolné
20.00 adorace a požehnání

Úterý 6. 10. – Hospodin je můj pastýř…
kostel sv. Barbory: 7.30 zpověď; 8.00 mše svatá, téma promluvy: Svědectví života
Hnízdo: 9.30 přednáška pro maminky; 15.00 – 16.30 Pojď si popovídat, možnost osobní-
ho rozhovoru s misionářem
kostel sv. Barbory: 16.00 svatá zpověď, během zpovídání bude tichá adorace; 17.30 mše 
svatá  téma promluvy: Proč trpím?
18.30 Misijní zkušenost z Hondurasu. P. Jozef Kudla CM
20.00 – adorace, požehnání



5

Středa 7. 10. – Slovo se stalo tělem…
kostel sv. Bartoloměje: 8.25 svatá zpověď, 9.25 mše svatá, téma promluvy: Pokora – pře-
kvapující, Boží vlastnost 
9.30 návštěva nemocných
kostel sv. Bartoloměje: 10.30 – 17.30 celodenní adorace; 16.00 svatá zpověď; 17.30 mše 
svatá, téma promluvy: Bůh nám dává sebe
18.30 – 20.00 adorace na způsob Taizé ukončená individuálním požehnáním.
Během adorace je možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k rozhovoru
20.00 – adorace a požehnání

Čtvrtek 8. 10. – Když nebudete jako děti…
kostel sv. Bartoloměje: 7.30 svatá zpověď, 8.00 mše svatá
9.30 návštěva nemocných
Hnízdo: 15.00 – 16.30 Pojď si popovídat, možnost osobního rozhovoru s misionářem
Devítka: 16.30 setkání dětí
kostel sv. Bartoloměje: 16.30 svatá zpověď; 17.30 mše svatá, promluva zaměřená pro děti, 
téma promluvy: Malý princ 
Devítka: 18.30 přednáška – Existují důkazy o Božím jednání? 
20.00 adorace a požehnání

Pátek 9. 10. – Den modliteb za ty, kdo nám ublížili
kostel sv. Bartoloměje: 6.30 svatá zpověď; 7.00 mše svatá, téma promluvy: Když neod-
pustíte…
9.30 návštěva nemocných
kostel sv. Bartoloměje: 16.00 svatá zpověď; 17.30 mše svatá, téma promluvy: Přijmi a da-
ruj odpuštění
Devítka:18.45 přednáška MUDr. Jozef Hambálek S  rozumem na předmanželský sex. 
20.00 adorace a požehnání

Sobota 10. 10. – Den manželů
kostel sv. Bartoloměje: 6.30 svatá zpověď; 7.00 mše svatá, téma promluvy: Maria, králov-
na rodin;
Fara: 8.00 setkání mladších ministrantů
kostel sv. Bartoloměje: 16.00 svatá zpověď; 16.30 Cesta manželů;
17.30 mše svatá s obnovou manželských slibů. téma promluvy: Naplňte nádoby
kostel sv. Barbory: 19.00 večer pro mladé se skupinou Adorare z Valašských Klobouk. 
20.00 adorace a požehnání

Neděle 11. 10. – Jděte a získávejte učedníky…
kostel sv. Bartoloměje: 7.00 mše svatá; 8.30 mše svatá, téma promluv: I já jsem zodpověd-
ný za církev; zasvěcení farnosti Panně Marii; 
požehnání misijního kříže 2020; odevzdání dekretu o ukončení misií; po mši svaté aga-
pé u kostela
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J. MALLON, PROMĚNA FARNOSTI

Co kněz očekává od svých farníků?
Farníci kdekoli na světě mají právo očekávat od svých kněží, že budou dobře plnit své 
poslání. Může (a má) mít i kněz nějaká očekávání od členů své farnosti? Kanadský kněz 
James Mallon uvádí následující inspirativní seznam toho, co očekává od svých farníků, 
kteří patří ke kostelu svatého Benedikta. Popisuje je takto:

1. Účastnit se bohoslužeb
Setkáváme se každou neděli (den Páně), abychom společně slavili eucharistii. Od všech 
členů farnosti očekáváme, že se budou nedělních bohoslužeb účastnit, pokud jim v tom 
nebrání nemoc nebo cesty. Když se shromažďujeme v den Páně, abychom se sytili slovem 
a svátostí, připomínáme si, kdo jsme, a získáváme pokrm na cestu. Tak naplňujeme své 
povolání klanět se Bohu, který nás stvořil, a dostáváme milost nezbytnou k tomu, aby-
chom mohli dál milovat Boha a druhé lidi. 

2. Růst
Následovat Ježíše Krista znamená být jeho učedníkem. Ježíš řek: „Tím bude oslaven můj 
Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci“ (Jan 15,8). Jsme pře-
svědčeni, že učení a růst jsou úkoly na celý život. Když přestaneme růst a učit se, přesta-
neme být učedníky a v našem duchovním životě se projeví stagnace. Od každého člena 
farnosti svatého Benedikta proto očekáváme, že se alespoň jedenkrát ročně zapojí do ně-
jakého programu směřujícího k formaci víry. Nesmíme zapomínat, že naše odhodlání růst 
pomáhá lidem v našem okolí, aby i oni tomuto závazku k růstu dostáli. Tak se naše církev 
stává zdravou.

4. Sloužit
Ježíš řekl: „Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil“ (Mk 10,45). Podsta-
tou křesťanského života je sloužit Bohu a bližnímu. Když církev na tuto pravdu zapomíná, 
přestává být zdravá. Jsme povoláni, abychom sloužili nejen jednotlivě, ale také společně, 
jako církev. Tak vydáváme svědectví, že církev je ve světě rukama a nohama samotného Je-
žíše. Stejně tak jsme přesvědčeni, že každý farník bez výjimky má co nabídnout, umí něco 
dobře a může to dělat pro Boží království. Od každého proto očekáváme službu farnosti 
tím, že se alespoň jednou ročně zapojí do nějaké aktivity. 

5. Navazovat vztahy
Církev je společenství věřících, ne jen uskupení jednotlivců, kteří se scházejí na ho-
dinu týdně. V pravém křesťanském společenství jsou lidé skutečně odpovědní jeden 
druhému a jeden za druhého. Tohoto úkolu je třeba se ujmout s patřičnou svědomi-
tostí, protože při rozměrech naší farnosti je to velice náročné. Od každého farníka 
očekáváme účast na úkolu budovat společenství tím, že se bude považovat za nedílnou 
součást farního života a vědomě se bude snažit navazovat kontakty a vztahy s druhý-
mi lidmi. 
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6. Dávat
Očekáváme, že všichni farníci budou ze svých finančních prostředků štědře dávat částku 
přiměřenou tomu, kolik sami dostali. Dáváme ne proto, abychom uhradili několik základ-
ních potřeb nebo údržbu kostela a zaplatili zaměstnance. Dáváme z vděčnosti Bohu. (...) 
Nikdo z toho není vyčleněn. Kdo má míň, dává míň, a kdo má víc, dává víc. Tato oběť, 
kterou přinášíme při nedělní eucharistii, je důležitou součástí naší bohoslužby. (Převzato 
z knihy J. Mallon, Proměna farnosti. Karmelitánské nakl., Praha 2018, str. 158-159.)

KRÁTKÁ VÝZVA BISKUPŮ K NADCHÁZEJÍCÍM VOLBÁM 
Sestry a bratři,
být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem.  Proto Vás jako 
Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně!
 Vaši čeští a moravští biskupové

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA  30. 9. 2020
08.00 – 10.00 hod.  P. Władysław Mach SDS 
09.30 – 10.30 hod. P. Jaroslav Přibyl  
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. Karel Skočovský 
Možnost přijetí svátosti smíření bude také o  prvním pátku v  měsíci 2. října od 
15.00 hod.

 
VÝSTAVA ČLOVĚK A VÍRA V KOSTELE SV. BARTO-
LOMĚJE 2. 10. - 31. 10. 2020 
Fotografický spolek Člověk a  Víra se začal rodit v  roce 
2011. Spolek začínal v Praze se třemi fotografy, v součas-

né době působí už více než 140 členů spolku Člověk a Víra (ve věku od 15 do 75 let) po 
celé ČR a 4 na Slovensku.
Díky preciznímu přístupu k  práci, znalosti liturgie a  fotografickým výsledkům jsme si 
dokázali vybudovat pevné místo v církevních strukturách. Těšíme se podpoře České bis-
kupské konference, jsme fotografy katedrály sv. Víta v Praze a dalších předních chrámů 
v Čechách i na Moravě, spolupracujeme s jednotlivými biskupy v jejich diecézích, jsme 
partnery řady řeholních společenství, náboženských organizací i farností. Dokumentuje-
me všechny důležité události v církevním prostředí v ČR s občasným přesahem do dal-
ších zemí. Naše fotografie jsou pravidelně publikovány v církevních i jiných periodikách, 
v knihách a na sociálních sítích. Provozujeme největší českou databanku fotografií z cír-
kevního prostředí https://www.clovekavira.cz/. Pořádáme každoroční výstavy nejlepších 
prací, které se poprvé otevírají vždy v Adventu na Pražském hradě a během roku pak pu-
tují po dalších diecézích. 
Na Šumpersku jsme dva, ale zvu vás, fotografy i fotografky, byť začínající, rádi vás uvítáme 
ve společenství fotografů Člověk a Víra. Milan Ryšavý
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DUCHOVNÍ SLUŽBA NA INTERNĚ ZÁBŘEH
Rádi bychom vás informovali o možnosti využití služeb nemocnič-
ního kaplana.
Poskytuje duchovní službu pacientům, klientům, dle individuální-
ho přání poskytuje naslouchání, doprovázení, modlitbu, čtení z Bi-
ble a  zprostředkovává svátosti. Zajišťuje kontakt s  duchovními Římskokatolické církve 
i ostatních církví podle přání pacienta. 
Nemocniční kaplan je na interně přítomný obvykle v pondělí a úterý. Návštěvy ostatních 
duchovních dle domluvy. Kontakt: Vojtěch Lamač, nemocniční kaplan

vojtech.lamac@interna-zabreh.cz, tel. na sesternu 583 484 274 nebo 731 501 409.

červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 20. září: Jakubovice 472; Písařov 1.314; domov důchodců 230; Červená 
Voda pouť 9.106 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
V minulém čísle byla uvedena malá nepřesnost. Uvádíme na pravou míru: 
V Janoušově jsou kaple dvě. Kaple sv. Anny z roku 1882 a dřevěná kaplička postavená 
v letech 2015 až 2016. Dne 24. července ji požehnal olomoucký biskup Mons. Josef Hrd-
lička. V jejím interiéru se nachází dřevěný kříž s korpusem Ukřižovaného, který zabírá 
celý vnitřní prostor. 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 20. září: Štíty 3.140; Horní Studénky 5.900; Cotkytle 2.410 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V  KRÁLÍKÁCH bude v  pondě-
lí 28. 9. 2020. Mši sv. budeme slavit v 17 hod. Odjezd bude předběžně 
v 16 hod z parkoviště před farou ve Štítech jedním vícemístným autem 
(předpoklad 3 volná místa) a ostatní vlastními auty. 
Nabídněte dopravu farníkům, poutníkům, kteří chtějí oslavit svátek sv. 

Václava, poděkovat Panně Marii za Boží ochranu a pomoc farníkům. Pěší poutníci vyjdou 
z Horních Studének v 8 hod. od kostela. 

PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNOSTÍ SE SEJDOU:
– ve Štítech ve středu 30. 9. 2020 v 18.30 hod. na faře
– v Horních Studénkách ve čtvrtek 1. 10. 2020 v 16.30 hod.
– v Cotkytli 5. 10. 2020 v 16.45 hod. Mše sv. ve Strážné bude sloužena v 16 hod.

Blahopřání
K 80. narozeninám paní Anně Hornyšové z Horních Studének 
vyprošujeme Boží požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví do 
dalších let. členové živého růžence
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farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 20. září: Klášterec na restaurování obrazu 7.200 + dar 8.000; Svébohov na 
opravy 8.300; Jedlí 2.300 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

SVÉBOHOV
•	 O prvním	pátku	budou	návštěvy	nemocných	
•	 O první	sobotě	v měsíci	3.	10.	mše	svatá	v 7.15	hod.	

DRAKIÁDA se v důsledku předpovědi nepříznivého počasí ruší. 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SVÉBOHOV bude v neděli 4. října 2020. 
Po skončení mše svaté bude vystavena Nejsvětější svátost. Adorace bude ukončena svá-
tostným požehnáním v 19.00 hod. 

SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE SVATÁ VE VÁCLAVOVĚ 
bude v pondělí 28. září v 10.00 hod. 

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Římskokatolická farnost Jedlí (Jedl) 
Je územní společenství římských katolíků v děkanátu Zábřeh s farním 
kostelem svatého Jana Křtitele vystavěným v  letech 1782-1786. Du-
chovním správcem je administrátor excurrendo P. Mgr. Władysław 
Marek Mach, SDS. 
Mnozí ztotožňují Jedlí s osadou Adolphi villa, která byla r. 1350 postou-

pena k nově vzniklé diecézi litomyšlské. 
Současný kostel byl vystavěn na místě staršího, připomínaného poprvé v r. 1411. Roku 
1447 je Jedlí uváděné jako ves s farním kostelem, kterou prodal majitel zábřežského pan-
ství Jiří z Kravař a na Strážnici Janu st. Tunklovi z Brníčka. 
První kostel v Jedlí, připomínaný v roce 1447 byl dřevěný, nízký a byl zasvěcen sv. Janu 
Křtiteli. Stál uprostřed hřbitova. 
Koncem 16. století byla farnost řízena nekatolickými duchovnímu správci, v roku 1597 byl 
ve Vitenberku ordinován pro Jedlí Johannes Semelus. 
Původní kostel vyhořel za třicetileté války a byl obnoven v r. 1647. Správu jedelské farnosti 
vedli kněží ze Zábřeha až do r. 1669, kdy byla v Jedlí zřízena farní administratura. Tehdy 
k ní patřily vsi: Jedlí, Drozdov, Svébohov, Václavov, Cotkytle a Herbortice. Roku 1776 bylo 
zřízeno v Cotkytli lokální kaplanství a r. 1784 byly z Jedlí vyfařeny obce Cotkytle a Her-
bortice. Roku 1786 byl zbudován v Jedlí nový kostel. 
Jedlí patřilo do r. 1788 k  děkanství mohelnickému, 
od r. 1788 pak k nově zřízenému děkanství šilperské-
mu (štíteckému). Farnost byla obnovena v  r. 1843. 
R. 1848 tvořilo jedelskou farnost Jedlí s farním kos-
telem a školou, Drozdov s kaplí sv. Fabiána a Šebes-
tiána, a se školou, Svébohov se školou a Václavov se 
školou. Další podrobnosti: autorka knihy

paní Marie Hamplová, tel. 731 086 097
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lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 20. září: Loštice 2.751 Kč; Moravičany 2.476 Kč; Bílá Lhota 1.089 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Zítra 28. září, na Slavnost sv. Václava slavíme mše svaté ve farních kostelech jako v neděli. 
Mše svatá v Obectově, vzhledem k šířícímu se covidu, letos nebude. 

•	 Ve	čtvrtek	1.	října,	před	prvním	pátkem	v měsíci,	navštívíme	nemocné.

V sobotu 3. října vás zveme na POUŤ K OBRÁZKU SV. FRANTIŠKA, který je v lese nad 
lomem u Loštic. Výkladem o místních zajímavostech pouť doplní Petr Holiš. 
Sraz ve 14 hod. u koupaliště, mše svatá u obrázku sv. Františka bude v 15.00 hod. 

Příští neděli 4. října v 9.30 hod. slavíme výročí 20 let příchodu CM do Loštic. Slavnostním 
kazatelem bude P. Pavol Kavec CM, který spolu s Fr. Jozefom Števicom CM před 20 lety 
tuto farnost přebírali. Odpoledne v 15.00 hod., když nám to karanténní podmínky dovo-
lí, bude farní posezení.

Blahopřání. 80. narozeniny slaví paní Zdeňka Krobotová 
z Mitrovic. Boží požehnání, ochranu Panny Marie, pokoj do kaž-
dého nového dne přejí 
 otcové vincentiáni a farníci

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z  neděle 20. září: Lubník 1.500; Tatenice 1.930; Hoštejn 1.500; Kosov 660 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM DO KRASÍKOVA bude v neděli 4. října. Mše svatá 
u kapličky Andělů strážných začíná ve 14.00 hod. 

postřelmovsko         postřelmovsko

V neděli 4. října bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 1.141 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 2.300 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn 

POUŤ V LEŠTINĚ. V neděli 4. října oslaví farníci lesnické farnosti pouť. Mše svatá bude 
v kapli sv. Václava v Leštině v 9.30 hodin. 
Mše svatá ve farním kostele v Lesnici nebude.

Před prvním pátkem v říjnu 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 říjnové sobotě bude v Postřelmově v 9.00 hod. mše svatá ke cti Panny Marie  
a večeřadlo. Všichni jsou srdečně zváni. P. Vladimír Jahn
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farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 20. září: byla ve Zvoli 5.620 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

V neděli 27. září v 15.00 hod. mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí. 

SVATOVÁCLAVSKÁ BOHOSLUŽBA A VINOBRANÍ. V pondělí 28. září o slavnosti sv. 
Václava budeme ve Zvoli slavit mši svatou v 8.00 hod. a po ní, před kostelem, bude násle-
dovat ochutnávka nezkvašené šťávy hroznového vína z jižní Moravy. 
O slavnosti sv. Václava se také v 17.30 hod. sejdeme na faře ve Zvoli s nově pokřtěnými 
a těmi, kteří se připravují na biřmování. 

O první sobotě v měsíci 3. října budeme slavit mši svatou v 8.00 hod. 

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO – SLAVNOSTNÍ PO-
ŽEHNÁNÍ
Restaurátorská dílna pana Martina Parobka dokončuje restauro-
vání sochy sv. Jana Nepomuckého (chybí ještě lampička u nohou 
světce). 
Slavnostní znovupožehnání zrestaurované sochy bude v  úte-
rý 13. října v 16.45 hod. Předcházet bude v 16.00 hod. mše sva-
tá. Poté se sejdeme u sochy sv. Jana Nepomuckého. Pan starosta 
Mgr.  Radek Kól promluví o  významu osobnosti sv. Jana Nepo-

muckého v historických souvislostech a po požehnání sochy bude následovat krátký kon-
cert v našem farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie. Účinkovat bude praž-
ský varhaník Ivan Kozák. P. František Eliáš

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE 
Lešení je již odstraněno a probíhá nátěr dřevěného obložení domu. Dále je 
třeba provést úklid kolem domu po stavebních pracích. Aktuálně řešíme 
krátkodobou půjčku od banky na dobu, než budeme mít vyplacené peníze 
ze získané dotace, abychom uhradili všechny provedené práce. Dále řeší-
me kolaudaci domu. Děkujeme všem ochotným, kteří podporují toto dílo 
modlitbou, vlastním přičiněním nebo finančně. 

Tomáš Čvančara, předseda Spolku Zvolská 4,  
mobil: 732 746 345, tomas.cvancara@email.cz, 

bankovní účet spolku 3695833319/0800

farnost  maletín              farnost  maletín

FARNOST NADÁLE NABÍZÍ ŘEZIVO 
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, tel. 731 626 500
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TUTO NEDĚLI JE VE FARNOSTECH, KDE LETOS JEŠTĚ NEBYLA, SBÍRKA NA 
SVATOU ZEMI
Sbírky z neděle 20. září na Devítku: Zábřeh 15.614; Rovensko 937 Kč.
DAR na potřeby farnosti 5.000 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč  

DARY NA LEPRU. Na likvidaci lepry bylo ze Zábřeha k 21. září zasláno 3.990 Kč.
Všem dárcům „ Zaplať Pán Bůh“. Marie Zíková  

charitativní služba církve v děkanátu
BOHOSLUŽBA ZA CHARITU. Dá-li Pán, tak ve středu 30. 9. ve 14.00 hod. společně po-
děkujeme v zábřežském kostele sv. Barbory za všechna dobrodiní, vzpomeneme živé i ze-
mřelé zaměstnance, klienty, rodinné příslušníky, dobrovolníky a příznivce Charity a bu-
deme si do další práce vyprošovat hojnost Božích milostí. Oslavíme tak ještě dodatečně 
svátek patrona profesionální, organizované charitativní služby církve sv. Vincence z Pauly. 
Ke společnému slavení mše svaté srdečně zveme i vás.

BENEFIČNÍ AKCE A PODPORA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ A PALIATIVNÍ PÉČE. Po 
předchozích krásných osmi ročnících, jsme letos museli z preventivních důvodů zrušit 
naši podzimní akci „Babí léto s Charitou“. K tomuto kroku nás přiměla nepříznivá situace 
s regionálním rozpukem nákazy onemocnění covid-19.
Babí léto je akcí benefiční a výtěžek z ní je vždy určen na podporu některého z našich středi-
sek. Letos je jím středisko domácí hospicové a paliativní péče. Peníze poslouží k zakoupení 
automobilu pro mobilní tým, vyjíždějící každodenně do všech koutů našeho děkanátu pod-
porovat a doprovázet pacienty i jejich rodiny. Aby byly poslední dny života nemocných zvla-
datelné doma, v co nejvyšším komfortu i kvalitě života. Tento účel již z části podpořil svým 
grantem Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a zbývající prostředky věnovali právě 
dárci benefice z řad místních firem i jednotlivců. Všem mnohokrát děkujeme!
Činnost našeho mobilního hospice se bez provozní podpory v podobě dotací, grantů a darů 
neobejde, nízké úhrady ze zdravotního pojištění kryjí jen zhruba polovinu potřebných ná-
kladů. V nedávné době jsme tak i díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR, Fondu po-
moci Siemens, Nadace Divoké husy a mnohých z vás, kteří jste se na počátku roku bavili na 
našem společenském plese, pořídili přístroje a prostředky zdravotnické techniky, které sest-
ry využívají při péči o nevyléčitelně nemocné pacienty. Pořídili jsme tak například kyslíkové 
koncentrátory, cestovní odsávačky, infuzní pumpy, lineární dávkovače a pacientský zvedák. 
Na fungování mobilního hospice, který jen letos na věčnost doprovodí bezmála stovku umí-
rajících, ze svého rozpočtu přispívá Olomoucký kraj, města a obce v našem regionu a taktéž 
i Nadace Agrofert. Děkujeme vám všem!


