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18. 10. 2020
Ročník XXVII. číslo 42

29. 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

Žl 96 Vzdejte Hospodinu moc a slávu!
1: Iz 45,1.4-6 2: 1 Sol 1,1-5b Ev. Mt 22,15-21
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. 
Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, 
že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohle-
dů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno pla-
tit daň císaři, nebo ne?“ 
Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukaž-
te mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu 
denár. 
Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ 
Odpověděli: „Císařův.“ 
Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, cí-
saři, a co je Boží, Bohu.“

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré
a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to,
co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.
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 (otec Krzysztof Leon Klat)

„Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu“ 
Ježíšův výrok, který mnozí v průběhu staletí citovali a vykládali, klade na nás křesťa-
ny nemalou odpovědnost za správnou interpretaci, kterou je třeba ustavičně obno-
vovat podle historického kontextu. Ježíš právě odhalil překážky, které kladou nábo-
ženské autority Hospodinově spáse. 
„Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lid-
ských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je.“ A pak následuje velmi rafinovaná 
otázka: „Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Chtějí 
Ježíše zdiskreditovat na politické rovině. Jeho odpověď by ho měla odhalit jako kola-
boranta s římskou okupační mocí, kterou lid ostře nenáviděl. Kdyby odpověděl zá-
porně, byl by nepřítelem císaře a bylo by možné ho udat jako vzbouřence. 
Ježíš ale velmi dobře odhalil falešnost těch, kdo se ho ptali. Jejich pravé motivy roz-
poznal velmi snadno, a proto reaguje: „Co mě pokoušíte, pokrytci?“ 
Ježíš zde nedává univerzální recept na řešení politických problémů – tuto rovinu 
skvostným způsobem překračuje. Nevybízí k tomu, aby se jeho národ bouřil proti 
Římanům, ale ani neschvaluje daný stav, jako kdyby císař byl Božím služebníkem. 
Ne, on jen konstatuje, že je třeba císaři dávat to, na co má podle práva nárok a co 
může žádat, tedy daně. 

V druhé části odpovědi jde nad položenou otázku a konstatuje, že máme dávat to, 
„co je Boží, Bohu“. Nad císařem existuje vyšší řád, řád Boží, a právě Hospodinu je 
nutno dávat to, co mu přísluší. Bohu ale patří všechno: celá země se vším, co obsa-
huje, Bohu je tedy třeba odevzdávat celou svou osobu.
Ten, kdo věří v Ježíše Krista, je ve světě, ale není z tohoto světa. Křesťan žije spořá-
daně ve své obci, jeho pravé občanství je však v nebi. O tom čteme také v jednom 
skvělém starokřesťanském spisu, v listu Diognetovi: „Křesťané se neodlišují od ostat-
ních lidí územím, jazykem, oděvem. Žijí ve městech a dávají všem příklad skvělého 
a paradoxního života. Žijí ve své vlasti, ale jsou tam jako cizinci. Na všem se podílejí 
jako občané a všemu jsou vystaveni jako cizinci. Každá cizí země je pro ně jako vlast 
a každá vlast je pro ně cizinou.“

KATOLICKÝ TÝDENÍK 41/2020
„Zde jsem, mne pošli!“ je mottem letošní Misijní neděle 18. října. Oslovili jsme české 
misionáře a misionářky, kteří se „nechali poslat“ do různých koutů světa. Jaký je pro 
ně letošní rok? 
Bill Gates za pandemii nemůže
Česko si ve statistikách zemí zasažených koronavirem nevede nejlépe. Přesto se ob-
jevují hlasy, které vážnost nemoci zlehčují a živí i kolující lži a dezinformace. 
Spor o Náhorní Karabach 
Současné vyostření vztahů mezi Arménií a  Ázerbájdžánem je mj. pokračováním 
mnohem hlubší staleté etnicko-náboženské nevraživosti.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 22. října  sv. Jana Pavla II., papeže   
pátek 23. října  sv. Jana Kapistránského, kněze   

FARNÍ INFORMACE, AKTUÁLNÍ ČÍSLO I ARCHIV
NAJDETE NA INTERNETOVÉ STRÁNCE FARNOSTI ZÁBŘEH

www. rkfzabreh.rps.cz 
VÝZVA STÁLÉ RADY ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

K MODLITBĚ RŮŽENCE
Dne 7. října 2020 se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její 
členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pande-
mie COVID-19. Text výzvy naleznete níže:
Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny 
Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na 
úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence 
je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívej-
me jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme 
při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.
Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou 
předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné,

zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy
a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David

Ohlášky
V sobotu 24. října v kostele sv. Barbory přijmou svátost manželství
Jiří Hájek ze Zábřeha a Katarína Martinkovičová z Dechtic

Ať jim Pán žehná
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Všem farnostem Arcidiecéze olomoucké

Drazí bratři a sestry,

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. 10. 2020 nová 
hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet 
účastníků na bohoslužbách jen na deset (platí i po zpřís-
nění pravidel!) účastníků, kromě těch, kteří ji vedou. To 
znemožňuje účast na mši svaté většině věřících. Nenadá-
vejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh říci? Jestli před námi zavře nějaké 
dveře, snad chce, abychom se podívali, že už nám otevřel jiné. Nedejme se za-
stavit, ale nechoďme hlavou proti zdi. Proto prosím o následující:

Obnovte přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už při jarní vlně pandemie.
Kostely nechejte otevřené a využijte k soukromé adoraci před vystavenou Nej-
světější svátostí. Délku každodenní adorace stanovte podle počtu farníků tak, 
aby se většina mohla vystřídat alespoň jednou za týden při počtu adorátorů do 
povolených šesti lidí, kteří se předem zapíší. Pro adoraci je vhodné připravit 
nějaké pomůcky.
Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie růžencové, se mod-
leme posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. 
Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, kte-
rý je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v  situaci omezených možností 
účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl kaž-
dý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.
Za dodržení hygienických opatření pokračuje služba zpovědníků i podávání 
svatého přijímání jednotlivcům.
Plánovaná sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín.

Kéž z  této zkoušky vyjdeme obnoveni a  posilněni. Každému z  vás ze srdce 
žehná arcibiskup olomoucký

V  zábřežské farnosti budou slaveny bohoslužby podle rozpisu za 
účasti maximálně deseti farníků, přednostně těch, kteří mají zapsa-
nou intenci (úmysl). Některé intence jsou ještě volné, můžete si je 
dát zapsat ve farní kanceláři. 
V kostele sv. Barbory budou mše svaté v úterý v 8.00 a v sobotu s ne-
dělní platností v 18.30 hod. 

K nedělní mši svaté v 8.30 se můžeme připojit na internetových stránkách farnosti.   
Možnost přijetí Eucharistie bude v neděli od 14.00 do 18.00 hod. během tiché ado-
race a také před kostelem po skončení nedělních mší svatých.
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červenovodsko              červenovodsko

Sbírky z neděle 11. října: Jakubovice 692; Písařov 177; Červená Voda 2.259 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírka z neděle 11. října: Loštice 2.400 Kč; Moravičany 1.906 Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

 Prosíme o modlitby za děti, které v neděli 25. 10. v kostele sv. Prokopa v Lošticích mají 
první svaté přijímání.

 Naši biskupové  nás vybízejí k soukromé adoraci před Nejsvětější svátostí. V Lošticích 
bude kostel k soukromé modlitbě otevřený každý den od 16.00 do 17.00 hod.

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová, tel. 731 086 097

11. Římskokatolická farnost Loštice (Loschitz) s farním kostelem sv. Pro-
kopa z r. 1792, farářem je P. Ing. arch. Mgr. Kristián Libant, CM. 
Sledujeme-li nejstarší minulost Loštic, narazíme na neproniknutelnou clo-
nu, jímž je toto období zahaleno. První písemná zmínka o  obci pochází 
z roku 1267, kdy biskup Bruno ze Schauenburku přikoupil od Petra z Loštic popluží. Mezi 
jinými existuje také domněnka, že Loštice náležely v  roce 1131 olomouckému kostelu. 
Kostel sv. Prokopa je bezesporu velmi starý, a určitě stál již ve 14. století, neboť děkanská 
matrika mohelnická z r. 1771 tvrdí, že loštický kostel byl postaven již v roce 1280 (!). Avšak 
první doložená historická zpráva o kostele sv. Prokopa je z roku 1396. Kostel byl přestavo-
ván a zvětšován v 16. až 19. století (na kostelní půdě jsou nástěnné malby, pozůstatky dří-
vější chrámové výzdoby. Kostel byl totiž někdy v 16. stol. snižován a prodloužen). První 
loštický farář se připomíná teprve r. 1406, byl jím Ješek z Poruby. Koncem 15. století byli 
v Lošticích kněží utrakvističtí, udrželi se tu i přes celé 16. století, mnozí z nich inklinovali 
k protestantismu. Nejznámější byl Matouš Semelius, vydal modlitební knížku „Plást Strdí“ 
a spis „Správu církve loštické“. V Lošticích se připomíná roku 1534 špitál, existoval ještě 
r. 1769, kdy švábenický děkan Florián Tettauer, rodem z Loštic, založil pro špitál nadaci. 
Roku 1672 tvořily loštickou farnost Loštice s farním kostelem sv. Prokopa a vsi Žádlovice, 
Pavlov, Radnice, Bezděkov, Veselí a Lhotka. Loštický farář spravoval také farnost Měro-
tín s kostelem sv. Martina a rozsáhlou farnost bouzovskou s kostelem sv. Máří Magdaleny 

a hradní kapli sv. Gotharda, tj. celkem 26 obcí. Měrotínskou a bou-
zovskou farnost spravoval loštický farář od r.  1660. Krátce před 
tím byla i  loštická farnost řízena z  Moravičan. K  roku 1773 byl 
k Lošticím přifařen Obectov, r. 1780 bylo vyfařeno Veselí k Vra-
nové Lhotě, a pak r. 1783 připadl k Bouzovu Bezděkov. R. 1848 
náležely k loštické farnosti Loštice s farním kostelem a s farní i ži-
dovskou školou, Radnice, Pavlov se školou, Lechovice, Obectov, 
Žádlovice se zámeckou kaplí a Zavadilka. 
Území farnosti Loštice: Loštice • Palonín • Pavlov • Obectov  
• Žádlovice
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farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 11. října: Klášterec 1.900; Svébohov 1.500; Jedlí 1.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 11. října: Štíty 3.310; Horní Studénky 6.200; Cotkytle 725 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Jacek Brończyk

HODY V NAŠICH FARNOSTECH OSLAVÍME 
změny proti minulým FI z důvodů pandemie:
 ve Zborově v sobotu 24. 10. v 10.00 hod. při mši svaté s nedělní platností
 ve Štítech v sobotu 24. 10. v 16.00 hod. s nedělní platností a v neděli 25. 10. v 9.00 hod.
 v Crhově v sobotu 7. 11. v 10 hod. při mši svaté s nedělní platností, po jejím skončení 

bude dušičková pobožnost
 v Horních Studénkách v neděli 8. 11. v 7.30 hod.

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z  neděle 11. října: Lubník 1.500; Tatenice 1.290; Hoštejn 1.000; Kosov 1.010 
+ 2.000 dar; Koruna 450 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

Z důvodů omezení počtu těch, kteří se mohou shromažďovat, jsou veškeré veřejné mše 
svaté a bohoslužby (včetně bohoslužeb na hřbitově) zrušeny. 
 P. Jaroslav Přibyl, tel. 777 203 415

  

POHLAZENÍ PRO DUŠI
BRUNO FERRERO – CITÁTY

„Děti vědí, jaký je Bůh, ale přicházejí na svět, který se činí, seč může, aby na to co možná 
nejdřív zapomněly.“
„Jestliže se považuješ za nešiku a neschopného, pak se 
tak i chováš.“
„Každý náš den je jako drahocenný diamant. Jde o to, 
abychom si toho všimli a nepromarnili ho „lovem”.“
„Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, 
ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.“
„Někdy stačí jediný paprsek slunce. Jedno laskavé slo-
vo. Pozdrav. Pohlazení. Úsměv. Stačí tak málo, aby 
lidé kolem nás byli šťastní.“
„Nemůžeme rozbít církev. Můžeme jen o ni rozbít sami 
sebe.“
„Polovinu života trávíme hledáním toho, co bychom 
mohli dělat s časem, který jsme ušetřili.“
„Vzít na sebe riziko života je normální. Musíme počítat 
s tím, že jednou jsme holubem a jednou sochou.“
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farnost  zvole                 farnost  zvole

Sbírka z neděle 11. října byla ve Zvoli 4.460 Kč, v Jestřebí 840 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

Bohoslužby ve farnosti Zvole budou slaveny podle nahlášených intencí a po dohodě 
s těmi, kterých se to týká. 

Kostel ve Zvoli bývá otevřený k soukromé modlitbě celoden-
ně. V neděli bude možno přijmout Eucharistii od 10.00 do 
11.30 hod. po mši svaté, kterou prožijete zprostředkovanou 
medii (Radio Proglas, TV Noe, TV Lux, internetové vysílání 
z farností). Přes týden, kvůli společenství, také využijte mož-
nosti modlitby růžence v kaplích.

Dotazy k dalším možnostem k setkání tel. 731 626 500. 

Farní informace si můžete kdykoliv vyzvednout v kostele před 
mříží. Myslete také na své sousedy, kteří se do kostela nedosta-
nou.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO – SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ
Vzhledem k epidemiologické situaci překládáme slavnostní požehnání zrestaurované so-
chy sv. Jana Nepomuckého na květen. P. František Eliáš

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 
a našich možností. K dispozici je i palivo. P. František Eliáš, 731 626 500

Tuto neděli 18. října, třetí v měsíci, je bohoslužba v Maletíně zrušena vzhledem k epide-
miologické situaci v republice.  

  

ROBERT KARDINÁL SARAH S NICOLASEM DIATEM
SÍLA TICHA – PROTI DIKTATUŘE HLUKU
Věnujme hodně času Bohu, adoraci a modlitbě. Nechme se hojně a bez ustání živit Božím 
slovem. Je třeba dlouhé doby k tomu, aby naše srdce zpokornělo v kontaktu s Nejsvětější 
svátostí a dalo se proniknout Boží láskou.

I když jsme těžkým hříchem přišli o milost posvěcující, je Bůh stále přítomný jako 
ten, kdo je připraven s námi obnovit plné společenství, které bylo naším hříchem na-
rušeno.
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SBÍRKA NA MISIE SE ODKLÁDÁ 
Sbírky z neděle 11. října: Zábřeh 15.820; Rovensko 617 Kč. Dar na likvidaci lepry 500 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
CHARITA NUTNĚ POTŘEBUJE DALŠÍ RUCE NA VÝPOMOC
V souvislosti s pokračujícím šířením onemocnění Covid-19 v regionu 
se zábřežská Charita i dceřiná společnost REPARTO dostává do problé-
mů s nedostatkem personálu. Na vině jsou preventivní izolace a lékaři 
nařízená karanténa při rizikových kontaktech v domácnosti, na praco-
višti. Abychom dokázali své pracovníky krátkodobě zastoupit a udr-
žet poskytované činnosti, touto cestou hledáme výpomoc brigádníky 
na DPP při zvládání například následujících činností: zajištění nákupů 
a dovážku stravy seniorům; výdej balíčků a zásilek z výdejního místa Zásilkovna.cz; ob-
sluhu na pracovištích veřejných WC – Valová a stanice ČD; očistu jídlonosičů a zdravot-
ních pomůcek; přípravu a výdej potravinových balíčků pro lidi v nouzi; úklidové práce; 
kompletace – skládání figurek ze sušeného ovoce; do týmu přijmeme na zkrácený úvazek 
také pečovatelku a zdravotní, všeobecnou sestru. Vhodné pro studenty VŠ, maminky na 
rodičovské dovolené i čerstvé seniory. Respektujeme časový rozsah, který nám kvůli svým 
ostatním závazkům můžete nabídnout. Ochotní zájemci najdou více informací na webu  
https://covid.charitazabreh.cz, případně na telefonu 732 730 527.

ZAJIŠŤUJEME POMOC SENIORŮM I LIDEM V KARANTÉNĚ 
Z důvodu platnosti mimořádných opatření a zvyšujícího se počtu nakažených v našem 
regionu, zábřežská Charita obnovuje činnost svých jarních služeb pro seniory a osoby 
v domácí karanténě s onemocněním Covid-19. Na zavolání je možné si námi nechat 
až ke dveřím bytu dovézt nákup, teplý oběd, léky, ochranné roušky, … Službu zajišťuje 
personál SeniorTaxi doplněný o dobrovolníky.
Více informací na webu https://covid.charitazabreh.cz, případně na telefonu 732 730 527.

HLEDÁME ŘIDIČE SENIORTAXI PRO MOHELNICKO 
Na základě pozitivních ohlasů a velice dobrých zkušeností z provo-
zování služby 1,5 roku na Zábřežsku, Charita aktuálně připravuje 
ke spuštění podobný projekt SeniorTaxi i pro obce na Mohelnicku. 
K tomuto účelu nyní hledá řidiče. Jeho úkolem bude přiděleným 

vozidlem zajišťovat přepravu seniorů, handicapovaných a lidí se sníženou schopností po-
hybu na základě přijatých telefonických objednávek. Znalost regionu je důležitá, stejně 
jako dosavadní řidičské zkušenosti. Vyžadována je vstřícnost, slušnost, empatie, fyzic-
ká zdatnost a schopnost pomoci seniorům při nastupování, se zavazadlem, doprovodem 
v místě jednání. Práce může být vhodná i pro člověka s lehčím typem zdravotního posti-
žení. Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz


