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24. 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

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc
a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným 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 

Žl 116 Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých
1: Iz 50,5-9a 2: Jak 2,14-18 Ev. Mk 8,27-35
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. 
Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ 
Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho 
z proroků.“ 
Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ 
Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm niko-
mu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, 
že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po 
třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou 
a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral 
Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ (Ježíš) 
si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, 
vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, 
kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“
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JUBILEJNÍ SEZÓNU BRAVO ZAHÁJÍ SÓLO PRO HARFU
Hudební cyklus Bravo vstoupí v září do své jubilejní 10. sezóny.  
Tu slavnostně zahájí v neděli 12. září v kostele sv. Barbory 
sólový recitál přední české harfistky Kateřiny Englichové.
Interpretka, která úspěšně koncertuje s předními sólisty, diri-

genty a orchestry po celém světě, přiveze do Zábřehu atraktivní program, v němž zazní 
především hudba starých mistrů.
Vstupenky na koncert se začátkem v obvyklých 16.00 hodin nabízí již nyní za velmi příz-
nivou cenu pokladna kulturního domu. Aktuální podmínky pro vstup na akci lze dohle-
dat na webových stránkách kulturak.info.cz.

PÍSEŇ PRO TEBE 
V  sobotu 18. září v  15.00 hod. vás ženský pěvecký sbor 
SLAVICE srdečně zve do kostela sv. Bartoloměje na kon-
cert „Píseň pro tebe“. 
Jako host vystoupí ženský sbor Legato z Krnova a flétnové kvintento ZUŠ z Prahy-Pro-
seku. Vstupné dobrovolné. Darujme si radost – těšíme se na vás. 

PROGRAM OSLAV
K 1100. VÝROČÍ SMRTI SV. LUDMILY
Začíná 16. září v  17.00 hod. v  bazilice sv. Jiří na Pražském 
hradě bohoslužbou ke cti světice. Hlavním celebrantem a slav-
nostním kazatelem bude J. Exc. Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký.
Téhož dne se pak od 20.15 hod. uskuteční ve svatovítské ka-
tedrále Oratorium sv. Ludmily od Antonína Dvořáka. Tento 
koncert je možné sledovat od 20.15 hod. v  přímém přenosu 
na ČT Art.

V pátek 17. září mohou diváci TV NOE v přímém přenosu od 17.30 hod. zhlédnout pří-
jezd relikvie sv. Ludmily na Tetín.
V sobotu 18. září v 11 hod. oslavy vyvrcholí v Tetíně slavnostní mší 
svatou. Hlavním celebrantem bude papežský legát, rodák ze Skalky 
u Litoměřic, kardinál Christoph Schönborn. 
Poutní bohoslužbu doprovodí Hudba Hradní stráže a Policie ČR pod 
vedením mistra plk. Jana Zástěry. Bohoslužbu je možné sledovat v pří-
mém přenosu na ČT2.

POZVÁNÍ Z HNÍZDA DO HNÍZDA
14. září v 9.30 hod. Přednáška: Videotrénink interakcí aneb jak se vyhnout 
křiku a najít cestu k většímu porozumění s dítětem. Mgr. Pavla Klugová
16. září v 9.30 hod. Cvičení pro děti s rodiči v tělocvičně ZŠ Boženy Něm-
cové 15 Zábřeh (nutná rezervace)

21. září v 9.30 hod. Přednáška: Výchova kluků aneb co je jiné při výchově synů. Mohou 
mámy dělat chyby? Ing. Pavel Mečkovský www.hnizdozabreh.cz
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí   13. září   památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
úterý   14. září  svátek Povýšení svatého Kříže 
středa  15. září  Panny Marie Bolestné 
čtvrtek   16. září  památka sv. Ludmily, mučednice

HODY V ROVENSKU
Hodovou mši svatou v kapli Narození Panny Marie v Rovensku bude sloužit P. František 
Eliáš tuto neděli 12. 9. 2021 v 8.00 hod. za živé a zemřelé občany obce. 
Ve 14.30 hod. jste zváni do kaple na svátostné požehnání.

Česká  křesťanská  akademie  připravila  přednášku  profesora 
Ctirada Václava Pospíšila „Katolická církev a svobodní zednáři“.
Milí přátelé, po odmlce se chceme pokusit pokračovat a nabídnout 
Vám opět přednášky.
První bude ve středu 22. září v 18.00 hod. v Katolickém domě
Dozvíte se:
1) Co je a co není regulérní zednářství.
2) Osmnácté a devatenácté století: doba narůstajícího střetu.
3) Dvacáté století: od konfliktu k dialogu.
4) Problematika příslušnosti katolíků k zednářské lóži.
5) Možnost dialogu místní církve v Čechách a na Moravě na jedné straně, s českými regu-

lérními svobodnými zednáři na straně druhé.
Profesor Ctirad Václav Pospíšil přednáší systematickou teologii na KTF UK v Praze, na 
TF JU v Českých Budějovicích a na Husitské teologické fakultě UK v Praze. Specializuje se 
na christologii, trinitární teologii, mariologii, teologii stvoření. Kromě toho se věnuje ože-
havým bodům dějin z hlediska českého katolicismu, tedy Janu Husovi, T. G. Masarykovi 
a v poslední době rovněž problematice zednářství ve vztahu ke katolické církvi.

Na setkání se těší za ČKA Jana A. Nováková

postřelmovsko            postřelmovsko
SBÍRKY z neděle 5. září: Postřelmov 3.623; Chromeč 5.500 Kč. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn

PATROCINIUM V BRNÍČKU. Tuto  neděli 12. září je pouť v Brníčku, kde oslavíme pat-
rocinium Narození Panny Marie. Mše svatá je v 9.30 hodin.

PATROCINIUM V POSTŘELMOVĚ.
V neděli 19. září slaví farnost Postřelmov svého patrona sv. Matouše. 
Mše svatá bude v 8.00 a 11.00 hodin.
Odpoledne v 15.00 hodin bude svátostné požehnání. 
Nedělní mše sv. v Chromči a Sudkově tentokrát nebude.
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Motto apoštolské cesty na Slovensko „S Marií a Jose-
fem na cestě za Ježíšem“. 
Logo výtvarně znázorňuje tato slova motivem cesty, 
která směřuje ke kříži, a je ohraničena srdcem, odka-
zujícím k Mariině a Josefově lásce k Ježíši. Sedm hvězd 
v  levé horní části loga připomíná slovenskou hlavní 
patronku, Pannu Marii Sedmibolestnou, uctívanou v Šaštíně. 
(Přímé přenosy z papežovy návštěvy Slovenska můžete sledovat na TV Noe)
Tuto neděli 12. září přistane papež František na bratislavském letišti v 15.30 hod. Násle-
dovat bude ekumenické setkání na apoštolské nunciatuře v Bratislavě a soukromé setkání 
s Tovaryšstvem Ježíšovým.
Bohatý pondělní program 13. září v Bratislavě zahájí setkání s hlavou státu, politickými 
a  občanskými představiteli a  bude pokračovat v  katedrále sv. Martina setkáním se slo-
venskými biskupy, kněžími, řeholníky a řeholnicemi, seminaristy a katechety. Odpoledne 
papež soukromě navštíví centrum Betlém a setká se s bratislavskou židovskou obcí. 
V úterý 14. září se papež letecky odebere do Košic a odtud do Prešova, kde na prostran-
ství před Městskou sportovní halou povede svatou liturgii sv. Jana Zlatoústého (10.00 až 
12.00 hod.). Odpoledne se v Košicích setká s romskou komunitou ve čtvrti Luník a na 
stadionu Lokomotiva promluví k mladým lidem (hlavní program s papežem 16.45 až 
18.00 hod.).
Závěrečný den, středa 15. září, se ponese v mariánském duchu – před odletem do Říma 
papež navštíví mariánskou svatyni Šaštín, kde se pomodlí se slovenskými biskupy a bude 
sloužit mši svatou (začátek mše svaté v 10.00 hod.). 

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 5. září: Červená Voda 1.865; domov důchodců 257; Písařov 975; Jaku-
bovice 780; Mlýnický Dvůr – pouť 2.338 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Farnosti  spravované  z  dubicka
„DOBICKY HODE“ Srdečně Vás v  neděli 12. září zveme na hody. Mše svatá v  10.00 
hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.

KONCERT PRO DOBROU VĚC. V sobotu 18. září v 18.00 hod. v kostele Povýšení sva-
tého Kříže v Dubicku účinkují pedagogové, studenti a absolventi konzervatoře P. J. Vejva-
novského v Kroměříži. Veškerý výtěžek bude věnován perinatálnímu hospici Dítě v srdci.

Štítecko              Štítecko              Štítecko
SBÍRKY z neděle 5. září: Štíty 2.100; Cotkytle 938; Horní Studénky 1.400 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
V sobotu 18. 9. v 17.00 hod. bude v Herolticích mše svatá s nedělní platností.

ŠTÍTY, HORNÍ STUDÉNKY, COTKYTLE
V neděli 19. 9. bude bohoslužba pro děti a při ní sbírka na opravy. P. Jacek Brończyk
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Farnosti  spravované  z  kláŠterce
SBÍRKY z neděle 5. září: Klášterec 1.500; Svébohov 2.200; Jedlí 1.900 + dar na potřeby 
farnosti 1.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

loŠticko              loŠticko              loŠticko
SBÍRKY z neděle 5. září: Loštice 4.326 Kč; Moravičany 2.498 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

MORAVIČANY
Předali jsme naši společnou sbírku pro rodinu Martina Kolá-
říka z Moravské Nové Vsi. Celkem jsme mezi sebou vysbírali 
symbolických 41.141 Kč.
Děkujeme tedy Vám všem, kteří jste jakoukoliv částkou přispěli, 
a usnadnili mladé rodině vstup do nové životní etapy.
 Tomáš Adamec a Eliška Bröcklová

Sokol Moravičany zve v sobotu 18. 9. 2021 na velkou sokolskou akci: 100 LET SOKO-
LOVNY V  MORAVIČANECH. Ve 14.00 hod. začínáme žehnáním praporu v  kostele 
sv.  Jiří, následuje slavnostní průvod k Sokolovně. Součástí programu v Sokolovně bude 
historická výstava činnosti, vystoupení vynikajících hudebních kapel, ukázky aktivit od-
dílů Sokola i bohaté občerstvení.

Moravičanské okrašlovaci spolek zve na PEKAŘSKÉ SLAVNOSTI A ŘE-
MESLNÉ TRHY. Akce se koná v sobotu 25. září od 10.00 hod. v areálu 
farního dvora v Moravičanech. Od 14.00 hod. za doprovodu cimbálové 
muziky Frgál: ukázky pečení v  hliněných pecích, ochutnávky domácích 
a regionálních produktů, řemeslné stánky, bohaté občerstvení, doprovod-

ný program a mnoho dalšího. Vstup dobrovolný. Více na plakátech.

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z neděle 5. září: Lubník 2.050; Tatenice 900; Hoštejn 1.600; Kosov 810 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

150 LET KAPLE V KOSOVĚ
Tento rok o svátku sv. Matouše uplyne 150 let od vysvěcení kaple 
sv. Jana Nepomuka v Kosově. Slavnostní mši svatou příští neděli 
19. září v 8.00 hodin bude sloužit otec František Eliáš.
Při mši budou požehnány věnečky, které odpoledne rozneseme ke 
křížům (asi 4 km) stojícím v Kosově a jeho okolí (včetně hřbitova).
Kdo se chcete přidat, jste srdečně zváni (dobré boty nutné ). 
Sraz je u hřbitova ve 14.30 hod.

MIMOŘÁDNÉ MŠE SVATÉ ke svátku Povýšení svatého Kříže 
Tatenice – pondělí 13. září v 18.30 hod. 
Hoštejn – úterý 14. září v 18.00 hod. 

 
  
 

   Kosovská  kaple  sv. Jana Nepomuckého 
 
      Slavnostní mše připomíná 150. výročí vysvěcení kaple  
                                 19. září v 8.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                            1871-2021 
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
SBÍRKA z neděle 5. září byla ve výši 4.450 Kč + dar na komunitní centrum 10.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán. P. František Eliáš

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 19. ZÁŘÍ BUDE VE FARNÍM KOSTELE SBÍRKA NA KOMUNITNÍ 
CENTRUM

ŽEHNÁNÍ SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO
V pondělí 13. září v 16.00 hod. se sejdeme ve Zvoli před farním kos-
telem u nově zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého, která dosud, 
kvůli covidové epidemii, nebyla požehnána. Referát o historickém vý-
znamu Jana Nepomuckého v našich dějinách i ve světě přednese staros-
ta obce Zvole, Mgr. Radek Kól. Sochu požehná děkan P. Radek Maláč. 
Poté se v kostele uskuteční krátký koncert v podání Ladislava Kolčavy 

a jeho hostů. Zveme všechny místní i přespolní. P. František Eliáš

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Spolek Zvolská čtyřka ve spolupráci s Biografem Láska vás srdečně 
zvou v neděli 19. září 2021 v 16.00 hod. do komunitního domu na 
pohádku, jejíž scény se natáčely také na hradě Bouzov a v Sobotíně.
Vstupné: dospělí – 80 Kč, děti – 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Již od 15 hodin bude možné se sejít pod pergolou komunitního 
centra ve Zvoli k přátelskému posezení a občerstvení.

V úterý 21. září v 17.00 hod. jste zváni do komunitního centra na přednášku Václava Ke-
prta, ředitele Arcidiecézní charity Olomouc na téma HUMANITÁRNÍ POMOC A LO-
KÁLNÍ ODPOVĚDNOST. 

PUTOVÁNÍ HANOU
O svátku sv. Mořice, ve středu 22. září, chystáme další autobusovou pouť ze Zvole na 
Velehrad, do Kroměříže a Olomouce.
Ze Zvole autobus odjíždí v 7.00 hod. V 9.00 hod. budeme slavit mši svatou na Velehradě 
v poutním domě Stojanov. Poté se nám bude chvíli věnovat rektor poutního domu P. Voj-
těch Šíma. Pak projdeme poutní areál po jeho dostavbě, v bazilice se pomodlíme u hrobů 
arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a kardinála Tomáše Špidlíka. 

Po prohlídce baziliky se přesuneme do Kroměříže, kde budeme mít 
oběd v jídelně arcibiskupského gymnázia. Protože v tento den je pa-
trocinium v kostele sv. Mořice, který je blízko, pomodlíme se v něm 
litanie ke všem svatým. Pokud ještě bude v arcibiskupských sklepích 
burčák, budeme si jej moci zakoupit. 
Pouť završíme návštěvou Olomouce. Návrat mezi 17.00 a 19.00 hod. 
Cena 500 Kč. Přihlášky tak jako minule ve farní kanceláři v Zábřeze 
u paní Lexmanové (tel. 731 626 509). 
Odjezd autobusu: Zábřeh Valová 6.30 hod.; Ráječek 6.40 hod.; 
Jestřebí 6.45 hod.; Rájec 6.50 hod.; Zvole 7.00 hod. 
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TESTOVACÍ CENTRUM NA COVID-19 SE STĚHUJE! 
Již od pondělí 13. 9. 2021 najdou zá-
jemci odběrové centrum zábřežské 
Charity na nové adrese. 
Antigenní testy na covid-19 i odbě-
ry na následná laboratorní vyšetře-
ní PCR budeme provádět v zázemí 
bývalé lékárny v přízemí rohového 
domu na ulici Valová 8. Trochu slo-
žitější to zde bude s  parkováním, 
„přespolní“ musí přijet v  dostateč-
ném předstihu a využít stávající ka-
pacity parkovacích míst v přilehlých ulicích či na náměstí. 
Děkujeme za dosavadní zázemí, které jsme mohli dlouhého třičtvrtě roku využívat v Ka-
tolickém domě. Ten se však nyní stále více vrací do normálního provozu, určenému k po-
řádání kulturních a společenských akcí, rodinných a firemních oslav. Provoz našeho zdra-
votnického zařízení s tím nebyl slučitelný a objednávané aktivity blokoval.
Ani v měsíci září se na možnosti čerpat bezplatné testy na covid-19 nic nemění. Jakýko-
liv pojištěnec může s nárokem na úhradu ze zdravotního pojištění čerpat antigenní testy 
v rozmezí 7 dnů (tedy v rozestupu ÚT-ÚT, ST-ST, apod.) a až dva přesnější PCR testy za 
kalendářní měsíc. 
Podrobnější informace najdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz i s proklikem do 
rezervačního systému.
Současně prosíme všechny, kteří si u nás zakoupili samoodběrový kloktací GARGTEST, 
aby jej využili a vrátili do konce měsíce září. Děkujeme!

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE na
„Den pro rodinu“ a ukončení „Prázdninového putování se svatou Ludmilou“, které bude 
18. září v Suché Lozi. 
Ve 14.00 hod. mše svatá v kostele sv. Ludmily (celebruje P. Petr Bulvas). Následuje pro-
gram pro děti a vyhodnocení soutěže. 

PRODLOUŽENÝ VÝLET TÁTŮ S DĚTMI
KOMPAS – (sdružení křesťanských podnikatelů) zve tatínky s dětmi na Svatý Hostýn.
Začínáme v pátek 24. září večer a budeme spolu až do svátku sv. Václava. Dny naplníme 
dobrodružnými hrami, výlety tvořením a modlitbou. 
Věříme, že přidanou hodnotou bude radost, kterou uděláme maminkám. 

Za tým KOMPASu Marek Chvátal info@krestanskypodnikatel.cz, tel. 732 194 790 

POUŤ RODIČŮ, KTEŘÍ PŘIŠLI O DÍTĚ
23. – 24. 10. 2021 HORA MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH

Zájemci mohou přijet již v  pátek a  prodloužit si pobyt na překrásném poutním místě.  
Program začíná v  sobotu v  10.00 hod. křížovou cestou, která zahájí duchovní obnovu. 
Bude možnost svátosti smíření i duchovního rozhovoru, účasti na mši svaté.
www.ditevsrdci.cz Dotazy: petra@ditevsrdci.cz
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SBÍRKA z neděle 5. září: Zábřeh 17.039; Rovensko 922 Kč
Dary: na Devítku 541 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

Dne 4. září byla ze Zábřeha na likvidaci lepry zaslána částka 3.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať “. Marie Zíková 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu
ZVEME VÁS na dvě speciální akce do CENTRA NA PODPORU PEČUJÍCÍCH
První z nich – Klub pečujících určený rodičům, kteří se starají 
o děti se znevýhodněním – se uskuteční v pondělí 20. 9. od 
10.00 hod.
TÉMATICKÝ KLUB. „Doprovázení blízkého v  posledních 
chvílích života“ pak proběhne ve středu 22. 9. od 16.00 hod. 
Tématem zájemce provede paní Marie Václavská, koordiná-
torka domácí hospicové péče.
Obě akce se konají v rámci projektu „Centra pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šum-
perk“, který je financovaný z Evropského sociálního fondu přímo v zázemí projektu – Žiž-
kova 10, Zábřeh (vstup je z ulice Havlíčkova). 
Vzhledem k platným nařízením prosíme o nahlášení Vaší účasti předem.

Více informací podá Bc. Martin Smolka, DiS., tel: 730 806 121. Těšíme se na Vás!

BABÍ LÉTO S CHARITOU. Letos bude! 
Moc rádi se s vámi uvidíme v pátek 24. září 2021 od 15.00 ho-
din, netradičně však v amfiteátru před zámkem na Masary-
kově náměstí v Zábřeze. 
Své největší hity i písničky z nové tvorby přijede zazpívat zpě-
vák, kytarista a skladatel Petr Bende. 
Milými hosty budou opět malí divadelníci ze ZŠ Rovensko 
„Ráčci Roveňáčci“ se svým tradičně originálním vystoupe-

ním pod vedením paní učitelky Pavly Schönové. 
Třetím účinkujícím bude folk rockové uskupení „Folklorica“. Původně avizované duo 
mladých Holanďanů „Svatá voda“ bohužel nebude moci přijet, ale věříme, že se s nimi 
někdy v budoucnu určitě setkáme.
Občerstvení pro vás opět připraví naše KAVÁRNA NADĚJNÁ – s výbornou kávou i tra-
dičním štrůdlem. Pro děti chystáme skákací hrad, kolo štěstí a tvořivý program – a PO-
ZOR ten bude letos i pro dospělé (více ale prozradíme až příště).  
Výtěžek benefiční akce věnujeme na podporu týmu Domácí hospicové péče – na pořízení 
osobního automobilu. 
Již nyní děkujeme mnoha jednotlivcům a firmám, kteří nám svým finančním darem při-
spěli. 
Vstup na akci je zdarma. Je však nutné dodržovat hygienická opatření dle aktuálně plat-
ných nařízení. Těšíme se na setkání!


