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25. 10. 2020
Ročník XXVII. číslo 43

30. 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 18 Miluji tě, Hospodine, má sílo!
1: Ex 22,20-26 2: 1 Sol 1,5c-10 Ev. Mt 22,34-40
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáž-
dili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých 
a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“
Odpověděl mu: „‘Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, 
celou svou duší a celou svou myslí.’ To je největší a první přiká-
zání. Druhé je podobné: ‘Miluj své-
ho bližního jako sám sebe.’ Na těch 
dvou přikázáních spočívá celý Zá-
kon i Proroci.“

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 
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)

Na světě jsou tři velká náboženství: islám, judaismus a křesťanství. Všech-
na tato náboženství uctívají jednoho Boha, ačkoliv ho chápou jinak a jinak 
ho oslavují. Křesťanství se charakterizuje jistou výjimečností. Křesťanství je 
o vztahu mezi Bohem a člověkem, a pak o mezilidských vztazích.
Tento vztah má dva rozměry - odborně řečeno:

1. vertikální: můj vztah k Bohu
2. horizontální: můj vztah k lidem.

Před několika lety papež Benedikt XVI. napsal velmi krásnou encykliku 
Bůh je láska. Tato encyklika je věnovaná všem křesťanům.
Už v samotném úvodu píše papež, že slovo láska se stalo jedním z nejužíva-
nějších, ale také nejvíce zneužívaných slov, s nimiž spojujeme zcela odlišné 
významy. Mluvíme o lásce k vlasti, o lásce mezi přáteli, o lásce k práci, o lás-
ce mezi rodiči a jejich dětmi, o lásce k bližnímu a o lásce k Bohu. 
V tomto množství významů se objevuje i láska mezi mužem a ženou. A pa-
pež Benedikt rozdělil tuto lásku do tří kategorií: 
Tu první známe asi nejlépe. Dnes se o ní velmi často mluví. Je to eros. Eros 
s velkým E známe z řecké mytologie jako boha lásky a vášně. Jeden z mýtů 
vypravuje, že Eros byl synem bohyně chudoby Pénie. Jelikož ona sama byla 
chudá a neměla co mu dát, Eros se naučil chodit a žebrat. Od každého něco 
chtěl a říkal: „Postarej se o mě. Pečuj o mě.“ Je to, řekli bychom, taková lás-
ka, která vzbuzuje soucit, která se dá koupit…
Druhá kategorie lásky je filein. Tak staří Řekové označovali lásku přátel-
skou. Z řečtiny filein znamená milovat. A když k tomu přidáme slovo an-
thropos, tak to znamená filantropie. A je to humanisticky motivovaná dob-
ročinnost, tedy dávání a pomáhání druhým. Když o někom řekneme, že je 
filantrop, říkáme, že je dobrý člověk. Je to láska o stupeň dokonalejší než 
eros. Charakteristický rys této lásky je, že vidí člověka a jeho potřeby, jeho 
důstojnost a nezachází s ním jako s předmětem.
Třetí kategorie lásky je agapé – láska nejdokonalejší. A podstatným prv-
kem v této lásce je důvěrný a hluboký vztah, v němž jde především o dob-
ro milovaného. Je to láska schopná oběti i za cenu života. Ježíš Kristus říká 
v evangeliu: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj 
život.
A co naše vlastní životní postoje? Koho více milujeme a komu v našem 
životě dáváme přednost: vlastnímu tělu, svým potřebám, majetku, po-
hodlí?
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
STŘEDA 28. října svátek sv. Šimona a Judy
Státní svátek, den vyhlášení samostatného československého státu.
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 hod. 

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako 
„Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě 
nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného 
společenství s  Bohem a  jsou ve fázi „očišťování“. 
Církev, s odvoláním na některé biblické texty, na-
zývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlit-
ba za zemřelé patří k  nejstarší křesťanské tradi-
ci a  vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. 
V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně 
věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky 
– tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků. 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V OBDOBÍ „DUŠIČEK“
Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své 
dovolení z 8. 8. 2012 (Prot. N. 79/12/I), na jehož základě věřící v České republice mohou 
obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všech-
ny věrné zemřelé.
Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 
8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto do-
volení se uděluje na následujících sedm let, tedy do roku 2026. 

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:
1) v daný den přijmout eucharistii
2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
3) pomodlit se na úmysl Svatého otce
4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď
 Mons. Jan Graubner, předseda České biskupské konference

CÍRKEV UMOŽNILA ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ 
V URGENTNÍCH PŘÍPADECH EPIDEMIE

Dekret, podepsaný hlavním penitenciářem kardinálem Maurem Piacenzou a  regentem 
Mons. Krzysztofem Nykielem, uděluje zvláštní plnomocné odpustky.
Ti nejvíc ohrožení mohou získat plnomocné odpustky už po modlitbě Vyznání víry, 

Otče náš a Zdrávasu ve spojení s touhou po splnění ob-
vyklých podmínek získání odpustků hned, jak to jen 
bude možné. Toto se týká osob nemocných virem Co-
vid-19, tj. koronavirem a  dále pak osob, kterým lékař 
nařídil karanténu, zdravotnických pracovníků a rodin-
ných příslušníků, kteří riskují svoje životy péčí o  ne-
mocné.
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farnosti  sPravovanÉ  z  tatenice

HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová, tel. 731 086 097
12. Římskokatolická farnost Lubník (Lußdorf) 

Farnost děkanátu Zábřeh s farním kostelem sv. Petra a Pavla, adminis-
trátorem excurrendo je od roku 2003 Mgr. Jaroslav Přibyl. 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267, kdy patřila k pan-
ství Moravská Třebová, později obec patřila pod panství zábřežské. Kostel a fara je v obci 
uváděna už r. 1350, kdy byla spolu s  jinými farami šumperského děkanátu postoupena 
k nově vzniklému biskupství v Litomyšli. Ale od té doby už nebyla více jmenovaná. 

Už v roce 1344 byl kostel v Lubníku zasvěcený sv. Petru a Pavlu. Od 16. století byl fi -
liálním kostelem farnosti Tatenice. V  roce 1640 byly Tatenice obsazeny světským kně-
zem Michaelem Jeltschem, rodákem z Liptaně (Liebenthal) ve Slezsku, který nemravně 
žil a 1646 odsud utekl, načež byli nově obrácení („neoconversi“) z obou farností svěřeni 
k pastoraci staroměstskému faráři. Odškodnění desátku z Lubníku pobíral staroměstský 
farář; lubnická farní pole náležela k benefi ciu Tatenice. Říkalo se, že v Lubníku býval „ne-
katolický kostel“ (pamětní kniha farnosti Tatenice od roku 1900). V roce 1633 se objevu-
je Lubník znovu jako komenda Zábřehu (patřící k Zábřehu) spolu s kuracií v Tatenicích, 
jejichž farář tehdy sdělil konsistoři, že kostel je od nekatolíků zcela vyloupen a zpustošen. 
Ještě v roce 1672 měl tři zvony, v r. 1710 však vyhořel, byl znovu obnoven. Roku 1832 byl 
starý dřevěný kostel stržen a postaven nový z kamene. Nový kostel sv. Petra a Pavla, byl 

27. 9. 1835 posvěcen děkanem z Moravské 
Třebové Ignazem Hönigem. Ves náležela 
do roku 1850 k farnosti Tatenice, od toho 
roku byla zřízena samostatná lokální kura-
cie (samostatná duchovní správa s knězem 
mimo sídlo farnosti). Duchovním správ-
cem byl od 9. 1. 1850 Johann Schneiderke. 
Hřbitov byl zřízen v obci až v  roce 1909. 
Po anšlusu (odstoupení Sudet) musel být 
Lubník, ležící na Moravě, vydělen z okresu 
Zábřeh do okresu Lanškroun. 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z minulé neděle: Štíty 1.010; Cotkytle 400 Kč.

Mše svaté na zapsané úmysly budou slouženy a zveřejněny v ohláškách farností.
Svátost smíření před 1. listopadem bude:
ve Štítech v pátek 30. 10. v 16 hod během adorace, pak mše svatá, 
v Horních  Studénkách ve čtvrtek 5. 11.  v 15.30 hod. s adorací a mší svatou, 
v Cotkytli přede mší svatou 1. 11.  v 11 hod. 

Štíty – neveřejná bohoslužba bude ve středu 4. listopadu v domově seniorů ve Štítech 
v 10 hod. P. Jacek Brończyk
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zvole                    zvole                    zvole

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 celodenně. V neděli bude možno 
přijmout Eucharistii od 10.00 do 11.30 hod. po mši svaté, kterou prožijete zprostřed-
kovanou medii (Radio Proglas, TV Noe, TV Lux, internetové vysílání z farností). Přes 
týden, kvůli společenství, také využijte možnosti 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 nedostanou.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Vzhledem k tomu, že mám zjištěny a potvrzeny protilátky 
na covid-19 (asi jsem ho skrytě prodělal), tak můžu jako kněz posloužit bez rizika těm, 
kteří aktuálně touto nemocí procházejí. Kdo si přeje ať už svátost smíření, přijetí Eucha-
ristie – tedy svatého přijímání, či svátosti pomazání nemocných, může mi kdykoliv zavolat 
on, či jeho příbuzní na tel. 731 626 500. P. František Eliáš

POMOZTE NÁM S REKONSTRUKCÍ KOMUNITNÍHO CENTRA. 
Zdravíme všechny příznivce našeho farního domu – zvolského komunitní-
ho centra. Dokončení se blíží, leč letošní rok je všestranně náročný. Zbývá 
nám ještě uhradit část dluhu, a proto se na vás ještě jednou s důvěrou ob-
racíme. Můžete si „adoptovat“ dvě střešní okna, cena jednoho je 15.000 Kč 
nebo si můžete „adoptovat“ část podlahy, 1 m2 vychází na 2.725 Kč. Podla-

ha má celkem 160 m2. I tak nám ješ-
tě zůstane dluh, který budeme muset řešit v dalších 
měsících. Pokud bude dárce chtít, jeho jméno bude 
uvedeno na pamětní tabulce dárců. Můžete také při-
spět větší či menší částkou na účet Zvolské čtyřky 
369 583 3319/0800.Všem dárcům děkujeme.

Více na www.zvolska4.cz/jak-mohu-pomoci. 
 Tomáš ČVANČARA, předseda spolku

tomas.cvancara@email.cz

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

Bohoslužby v Maletíně jsou zrušeny vzhledem k epidemiologické situaci v republice. 
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lošticko            lošticko            lošticko

V čase omezení počtu účastníků bohoslužeb dali otcové biskupové dis-
penz od nedělní účasti na mši svaté, kterou je možné nahradit on-line 
přenosem ať už přes TV, rozhlas nebo internet. Zájemci o účast na ne-
dělní mši svaté v Lošticích se mohou registrovat na tel. č. 733 742 500.
Prosíme vás, aby se nedělní mše svaté v Moravičanech účastnily pouze 
rodiny, které mají zapsaný úmysl nedělní mše svaté. 

Naši biskupové nás vybízejí k modlitbě posvátného růžence za ukon-
čení pandemie nemoci COVID-19. Sjednotit na tento úmysl se může-

me každý večer ve 20.00 hod. Také nás naši biskupové vybízejí k soukromé adoraci před 
Nejsvětější svátostí. Na soukromou modlitbu bude v Lošticích otevřený kostel každý den 
od 16.00 do 17.00 hod.

dubicko                dubicko                dubicko

Možnost přijetí Eucharistie je každou neděli ve farním 
kostele v Dubicku od 11.00 hod. 

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ A PŘICHÁZENÍ PRO BOHA NE-
PLATÍ
V Bibli čteme že „Ježíš přišel zavřenými dveřmi“ – tam, kde 
seděli vystrašení učedníci. Ježíš k nim přišel a řekl jim: „Po-
koj vám!“
Pane Ježíši, zveme tě, abys přišel ke každému z nás, navzdory 
našim zavřeným a zarýglovaným dveřím.
Věříme, že ty dokážeš vstoupit i skrze zavřené dveře! Pro tebe 
nejsou zavřené dveře překážkou.
Ty přicházíš, prolamuješ naši uzavřenost a  přitom přinášíš 
pokoj.
Prosíme tě, Pane Ježíši, vejdi do všech těch situací, které nás uzavírají.
Vstup do všech těch situací, jež nám nahánějí strach.
Vstup do všech záležitostí, které nám berou chuť k životu, chuť ke změně.

VŠECHNY VĚCI NAPOMÁHAJÍ K DOBRÉMU
Křesťanské evangelium je příběh o Bohu, který se neřídí pravidly pravděpodobnosti. Při-
chází způsobem, který nelze předvídat. Prožívám-li nepochopitelné těžkosti, musím si být 
vědomý toho, že můj Bůh je veliký, ohromující a nevýslovně úžasný. Je to Bůh, který po-
razil smrt, věčný Bůh. Je to Bůh, který umírá v sibiřských lágrech i při nesmyslných auto-
nehodách, aby zničil smrt a přinesl nezničitelný život. Musím si být jistý sliby mého Boha, 
který zažil to, čím procházím já, Boha, který jde se mnou a posiluje mne, Boha, který mi 
připravuje místo. A musím si být jistý Bohem, pro něhož dokonce všechny (i zlé) věci na-
pomáhají k dobrému. Toto je vyznání, kterému se nesmíme vzdálit, i když nás vrhá do spá-
rů zmatku a tajemství: Náš Bůh je dobrý Otec, bezpodmínečně nás miluje, je všemocný 
a nakonec udělá všechny věci nové. Převzato z www.vira.cz
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VÁNOČNÍ BALÍČKY NA UKRAJINU 
Rádi děláte dobré skutky? Chcete pomoci a  neví-
te jak? Jednu z možných variant opět po roce nabízí 
naše zábřežská Charita. Ve spolupráci s Arcidiecézní 
charitou Olomouc pořádá jednorázovou akci – obda-
rování vánočním dárkem – pro děti z  ukrajinských 
dětských domovů a sociálně slabých rodin. Smyslem 
akce je alespoň na chvíli pomoci dětem zapomenout 
na jejich těžký osud – život většinou bez rodiny a zpříjemnit jim vánoční období. Byť pro 
letošní rok platí zpřísněná pravidla této akce, i tak stojí za to tento projekt podpořit.
Balíček má podobu klasického vánočního dárku v hodnotě kolem 1.000 Kč – kromě urče-
ného obsahu je popsán jmenovkou, seznamem věcí, které v maximální váze do 4 kg obsa-
huje, je vánočně zabalen a pak společně s ostatními přepraven a distribuován do dětských 
domovů a chudších rodin na Ukrajině.
Budete-li se chtít zapojit do této aktivity, děti je možné vybrat si na emailové adrese  
https://darek.charitaproukrajinu.cz/, následně stačí kontaktovat pracovníka Charity Zá-
břeh – p. Martina Damborského, email: personalni@charitazabreh.cz, telefon: 736 509 477,  
který vám ochotně sdělí další potřebné informace. V loňském roce bylo tímto způsobem 
podpořeno a svůj vánoční dárek dostalo ze Zábřežska a Mohelnicka celkem 42 dětí. Dě-
kujeme za vaši vnímavost, pochopení i projevenou solidaritu.

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 to-

muto účelu nyní hledá řidiče. Jeho úkolem bude přiděleným vozidlem zajišťovat přepravu 
seniorů, handicapovaných a lidí se sníženou schopností pohybu na základě přijatých tele-
fonických objednávek. Znalost regionu je důležitá, stejně jako dosavadní řidičské zkuše-
nosti. Vyžadována je vstřícnost, slušnost, empatie, fyzická zdatnost a schopnost pomoci 
seniorům při nastupování, se zavazadlem, doprovodem v místě jednání. Práce může být 
vhodná i pro člověka s lehčím typem zdravotního postižení. Zájemci najdou více informa-
cí na webu www.charitazabreh.cz

KATOLICKÝ TÝDENÍK 42/2020
Eutanazie znamená člověka opustit
Nesouhlasem a znepokojením reaguje církev na pokusy hned několika zemí rozšířit mož-
nosti eutanazie a asistované sebevraždy.
Ctnost? 
Přestože tento pojem může znít poněkud staromódně, v psychologii a pedagogice se po-
slední dobou objevuje stále častěji. A i do škol – nejen církevních – se etika či výchova ke 
ctnostem vrací.
Vlastnictví a jeho služba dobru
V textech teologa Lukáše Noska a ekonoma Romana Češky se zaměřujeme na novou en-
cykliku papeže Františka nazvanou Fratelli tutti (Bratři všichni). 
Distanční výuka je zpět. A není vzácným jevem, když se z dětských pokojů stávají nory 
plnící se špinavými věcmi a nepořádkem. Jak a proč vést děti k pomoci v domácnosti?
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V zábřežské farnosti budou slaveny bohoslužby podle rozpisu za účasti ma-
ximálně šesti farníků, přednostně těch, kteří mají zapsanou 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 hod. a v sobotu s nedělní platností 
v 18.30 hod.

K nedělní mši svaté v 8.30 se můžeme připojit na internetových stránkách farnosti.

Možnost přijetí Eucharistie a svátosti smíření bude v neděli od 14.00 do 18.00 hod. 
v  kostele sv. Bartoloměje během tiché adorace a  také před kostelem během nedělní 
mše svaté. Kvůli případným změnám sledujte aktuální nařízení vlády. 

charitativní služba církve v děkanátu

CHARITA NUTNĚ POTŘEBUJE DALŠÍ RUCE NA VÝPOMOC
V souvislosti s pokračujícím šířením onemocnění Covid-19 v regionu se zá-
břežská Charita i dceřiná společnost REPARTO dostává do problémů s nedo-
statkem personálu. Na vině jsou preventivní izolace a lékaři nařízená karanté-
na při rizikových kontaktech v domácnosti, na pracovišti. Abychom dokázali 
své pracovníky krátkodobě zastoupit a udržet 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 mís-
ta Zásilkovna.cz; obsluhu na pracovištích veřejných WC – Valová a stanice ČD; očistu 
jídlonosičů a zdravotních 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. Respektuje-
me časový rozsah, který nám kvůli svým ostatním závazkům můžete nabídnout. Ochotní 
zájemci najdou více informací na webu https://covid.charitazabreh.cz, případně na tele-
fonu 732 730 527.

ZAJIŠŤUJEME POMOC SENIORŮM I LIDEM V KARANTÉNĚ 
Z důvodu platnosti mimořádných opatření a zvyšujícího se počtu nakažených v našem re-
gionu, zábřežská Charita obnovuje činnost svých jarních služeb pro seniory a osoby v do-
mácí 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  dob-
rovolníky.
Více informací na webu https://covid.charitazabreh.cz, 
případně na telefonu 732 730 527.


