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9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec
Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
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Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Když Ježíš obstál ve zkoušce
na poušti, 
čas bídy a boje sice
ještě neskončil, 
ale v Ježíšově vítězství
je už zahrnuto 
i naše vítězství.
On je nový začátek.
S vírou a důvěrou v Něj 
můžeme i my zdolat pokušení.můžeme i my zdolat pokušení.

 „ze stolu Božího slova“ „ze stolu Božího slova“

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, 
abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; 
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme 
do tajemství Kristova vykupitelského díla 
a stále opravdověji z něho žijeme. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.           Amen

ŽALM 25 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska 
 a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.
1: Gn 9,8-15           2: 1 Petr 3,18-22             Ev: Mk 1,12-15

ordinárium: Ebenovo č. 504  příští neděli: latinské č. 509 



 V DOBĚ POSTNÍ budou křížové cesty v Zábřeze bývat 
vždy v pátek a v neděli v 15 hod                      jáhen Pavel Hödl

Můžeš Boha opustit, ale nemůžeš zabránit, aby tě hledal. Můžeš 
Boha nenávidět, ale nemůžeš zabránit, aby tě měl rád. Můžeš se 
rozhodnout proti Kristu, ale on se na Golgotě rozhodl pro tebe. Mů-
žeš se vyhýbat jeho slovu a jeho církvi, ale jeho slovo a jeho církev 
tě navzdory tomu stále hledají. Můžeš si sám hledat cesty, ale ne-
můžeš zabránit, aby tě Bůh nevedl. Můžeš Boha zapírat, ale nemů-
žeš zabránit, aby Bůh byl.                                           Jan Pavel II.žeš zabránit, aby Bůh byl.                                           Jan Pavel II.žeš zabránit, aby Bůh byl.                                           Jan Pavel II

Na první postní neděli 5. března vás zve-
me na komorní pořad slova a hudby KŘÍŽO-
VÁ CESTA. Básnickou skladbu Paula Claudela, 
v překladu O. F. Bablera uslyšíte v podání herečky Martiny Pavlí-
kové, skladbou pro violoncello Gabriela Faurého „Elegie“ slovo do-
provodí II. koncertní mistr MFO Marián Pavlík. Pořad se uskuteční 
v kostele sv. Bartoloměje v 15 hod. 

 Tuto neděli 5. března doprovodí liturgii večerní mše svaté ve farním kostele v Zábřeze 
Rytmická schola od sv. Bartoloměje.                                                                   Radomír Friedl

DUCHOVNÍ NADECHNUTÍ S P. KARLEM MORAVCEM V ZÁBŘEZE. 
 V pátek 10. března od 14.30 hod. bude možnost přijetí svátosti smíření. V 17.30 hod. 
slaví P. Karel Moravec, biskupský vikář pro pastoraci z Hradce Králové mši svatou se svato-
postní promluvou. Poté bude následovat adorace a možnost svátosti smíření až do nočních 
hodin. 

 V sobotu v 7 hod. mše svatá a po ní dialog s P. Karlem. Během dopoledne, po plánova-
ném programu bude možnost svátosti smíření. Využijte nabídky cizího zpovědníka.

P. František Eliáš

 Katecheté se sejdou v březnu ve čtvrtek 9. 3. v 19.30 hod. na faře v Zábřeze. 
 P. Vratislav Kozub

VELEHRAD 2006. Exercicie pro ženy na Velehradě proběh-
nou v termínu od 17.- 24. března 2006 pod duchovním vedením 
P. Lva Eliáše. 
Cena týdenního pobytu: 2 000,- Kč (pá – pá)
Cena zkráceného pobytu: 1 460,- Kč (pá – st); Záloha na pobyt činí 1 000,- Kč.
Doprava je plánována vlakem, pro ženy se zdravotními problémy bude zajištěn odvoz au-
tem.
Odjezd vlakem: 14.59 ze Zábřehu ( přestup v Přerově ) – sraz v hale 15 min před odjezdem. 
Příjezd na Velehrad: 17.35 hodin. Cesta vlakem není započítána v ceně pobytu ( cca 180,- 
Kč tam a zpět)
Hlavní téma přednášek: První encyklika nového papeže - BŮH JE LÁSKA
Zájemkyně se mohou hlásit u Aleny Enterové, mobil: 731 626 526, nebo přímo v Katolic-
kém domě v kanceláři MRC.            Na setkání s Vámi se těší Alena Enterová

Křížová cesta 
v Ráječku



AKADEMICKÝ TÝDEN V ZÁBŘEZE
Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh, Mo-
ravskoslezská křesťanská akademie – pobočka Zábřeh, ŘKF 

Zábřeh a Město Zábřeh pořádají v neděli 12. 
března 2006 - přednášku a koncert varhaníka 
z pražské Lorety Mgr. Radka Rejška.
* Galerie Tunklův dvorec Masarykovo nám. – 14.30 hod. Historie 
a současnost loretánské zvonkohry
* Kostel sv. Bartoloměje – 16 hod. varhanní koncert z děl starých mis-
trů. Vstupné dobrovolné

 Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh a Město 
Zábřeh pořádají v pátek, 17. března 2006 v 17.00 hod. v kině Re-
tro Zábřeh, Farní 6, blok na téma:
Neznámé Rusko: Církev pod křížem. Dějiny a kultura staro-
obřadců
* 17.00 – 17.20 hod. přednáška Mgr. Michala Řoutila, 
 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha
*  17.20 – 18.15 hod. promítání filmu Starověrci (2001),
 režie Jana Ševčíková
*  18.15 – 19.00 hod. beseda s režisérkou filmu paní Janou Ševčíkovou. 
  Vstupné dobrovolné

 Kdo má zájem o videozáznam přednášky Mons. Františka Radkovského, volejte 
na tel. 731 402 026, nebo večer 583 415 092.            Ing. Mgr. František Srovnal

EKUMENIZMUS – SNAHA O POROZUMĚNÍ
Ekumenizmus je život s Ježíšem mezi námi. Tato slova se stala jedním z hlavních po-
selství, která nabídl Mons. František Radkovský ve své přednášce o dnešním ekume-
nizmu konané ve čtvrtek 23. února v zábřežském kině Retro. Mons. Radkovský nej-
prve stručně nastínil církevní dějiny z pohledu dělení křesťanství na jednotlivé církve 
a vymezil základní proudy v rámci křesťanství. Zdůraznil, že Ježíš založil jednu církev 
a přál si, aby jeho následovníci zůstali jednotní. První církev se vyznačovala růzností 
podle místa působení, byla však jednotná. V další části přednášky ukázal konkrétní 
kroky, které jsou v poslední době podnikány na poli úsilí o sblížení mezi církvemi. Ze 
strany katolické církve se tak dělo především ve dvacátém století, konkrétně po Dru-
hém vatikánském koncilu a v devadesátých letech. Katolická církev pokročila v dialo-
gu zejména se starobylými východními církvemi, se kterými si je věroučně nejblíže, 
ale také s pravoslavnými a protestantskými západními církvemi. Přednáška byla dopl-
něna promítáním dvou krátkých filmů ze setkání představitelů různých církví, která 
jsou každoročně pořádána z iniciativy hnutí Fokoláre, mezikonfesního hnutí usilující-
ho o ekumenizmus.
V rámci přednášky bylo předáno 3.480 Kč, obnos z výtěžků sbírek konaných při eku-
menických bohoslužbách v Zábřeze sdružení Dětský svět, které zabezpečuje volnoča-
sové aktivity pro děti z ohrožených sociálních vrstev.      Petr Krňávek
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 SBÍRKY Z NEDĚLE 26. února: Zábřeh 10.520; Jedlí 1.850; Zvole 4.780; Klášterec 
1.140; Svébohov 3.850; Postřelmůvek 800 Kč. 
Dary: Zábřeh: na Haiti 6.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.              P. František Eliáš
Na chrám sv. Barbory bylo vybráno za únor 1.750 Kč. Celková částka od počátku činí 
204.816 Kč. „Pán Bůh zaplať“.         Jitka Karešová a Marie Hrubá
VE FARNOSTI JEDLÍ BUDE 12. BŘEZNA SBÍRKA NA OPRAVY

Co jste udělali pro jednoho z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro 
mne jste udělali…“ (Mt 25,40,45)
 Určitě mnozí z vás zaznamenali, ať už z médií nebo jen z doslechu, že byla v Jedlí na 
Zábřežsku uvedena do provozu budova bývalého penzionu, která nyní slouží obyvate-
lům Domova důchodců Štíty-Jedlí trpícím Alzheimerovou nemocí. Klienti Domova dů-
chodců v Jedlí pochází z celého Olomouckého kraje a často jejich blízcí bydlí i několik 
desítek kilometrů daleko a nemohou je tak často navštěvovat. Nabízíme tedy možnost 
dobrovolné služby pro naše obyvatele, která může spočívat v tom, že přijdete naše klien-
ty navštívit, popovídat si s nimi, přečíst knížku, zazpívat si, s některými si vyjít na pro-
cházku nebo třeba i zajít do kostela, který je hned v sousedství domova. Tato služba na-
šim klientům je dobrovolná, postavená čistě na dobrém vztahu k bližnímu. Pokud tedy 
někdo z vás cítí potřebu být užitečný a má sílu a chuť věnovat něco ze svého volného 
času pro druhé, kontaktujte vrchní sestru Domova důchodců Štíty-Jedlí.

Alena Hlásná, mob.: 731 510 918

 PORADNU PRO ŽENY A DÍVKY V ZÁBŘEZE najdete v prostorách 
Občanské poradny v Zábřehu na Masarykově náměstí 7, tedy vedle budo-
vy MěÚ Zábřeh. Jsme připraveni vyslechnout vaše problémy a nabídnout 
informace a pomoc v oblasti rodinných a partnerských vztahů, prenatální-
ho vývoje dítěte a těhotenství, interrupce, antikoncepce a přirozeného plá-
nování rodičovství i v oblasti sociálně právní. Zdarma je možné udělat těhotenský test 
s možností konzultace o dalším vývoji těhotenství. Můžete si zapůjčit knihy či videokaze-
ty s touto tématikou. Pro maminky sociálně slabé či v jiných problémech je k dispozici zá-
kladní výbavička a možnost zprostředkování pomoci při umístění do azylových zařízení.
Zároveň nabízíme možnost přednášek, besed a peer-programy pro skupiny mladých 
s víkendovým pobytem na chatě. Jsme tu pro vás v tuto dobu: 
Pondělí:  12.00 – 17.30;       Čtvrtek:  8.00 – 13.00;       Pátek:  12.00– 17.00

 O STARŠÍ KYTARU prosí KOMUNITA CENACOLO svaté paní Zdislavy v Žib-
řidovicích, a zároveň děkuje všem štědrým dárcům za vybavení pracovními oděvy i za 
kamna. 

Přejeme hodně zdraví a Božího požehnání paní Bohumile Pelclové,
která se 11. března dožívá 75 let.

Zároveň ji děkujeme za dlouholetou obětavou péči o naši kapli.
Farníci z Hněvkova



POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

 SBÍRKA Z NEDĚLE 26. února: Postřelmov 3.190 Kč, Les-
nice 1.500 Kč, Dlouhomilov 675 Kč. Všem dárcům ať odplatí 
Pán. Příští neděli je v Sudkově a v Chromči sbírka na opravu 
fary a v Lesnici měsíční sbírka na opravy. 

 DALŠÍ BIBLICKÁ HODINA bude v Lesnici ve středu 15. 
března po mši svaté. Jste zváni k povídání o knize Soudců.   
                        P. Jiří 

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Skupinka studujících bude 
mít setkání v pátek po mši sv. tj. asi v 18.15 hodin. 

 KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ:
Postřelmov: úterý sudého týdne po mši svaté, pátek přede mší svatou, neděle 
14.30 hod.
Leština: středa 16.30 a pátek 15.00 hod. 

 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude v Postřelmově 17. – 18. března (pátek 
a sobota) a povede ji P. František Lízna SJ.      P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 26. února : Štíty 2.690; Horní Studénky 2.350; Cotkytle 690 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

 Sbírky z neděle 26. února: Hoštejn 605; Kosov 370; Lubník 1.500; Tatenice 
1.000 Kč.  „Pán Bůh zaplať“.             P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 26. února 2006: Mohelnice 5.512; Úsov 458; Studená Loučka 
199 Kč.  „Pán Bůh zaplať“.                  P. Petr Šimara

Dík patří aktivním členům pastoračních rad,
kteří připravili setkání s otcem arcibiskupem Janem.

Setkání přineslo množství podnětů a vzájemného
obohacení pro další život farností a společenství v nich 

působících.                   
P. František Eliáš, děkan



BŘEZEN V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEHU
  1. 3. Cvičení pro ženy a dívky                      19.00
  2. 3. Dětský klub Barvínek                             9.30
  5. 3. Křížová cesta                                          15.00
 Recitačně koncertní zpracování díla P.a Clodela v po-

dání Martiny Pavlíkové. Kostel sv. Bartoloměje. 
 Vstupné dobrovolné.
  6. 3. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
  7. 3. Klub maminek 9.00
 Rozdílné prožívání očekávání muže a ženy v manželství. 
 Přednáší Mgr. Marta Lexmanová, DiS 
  8. 3. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
  9. 3. Dětský klub Barvínek 9.30
12. 3. Čas pro tebe 15.00
 Pravidelné setkání pořádané Apoštolskou církví.  
13. 3. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
14. 3. Klub maminek 9.00
 Přednáška na téma Jak se zdravě prosadit, jak si nenechat ublížit. 
14. 3. Křesťanství a Islám 18.00
 Přednáška předního arabisty PhDr. Luboše Kropáčka DrSc. 
15. 3. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
16. 3. Dětský klub Barvínek 9.30
20. 3. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
21. 3. Klub maminek 9.00
 Posezení při kafíčku – články, zajímavosti. 
22. 3. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
23. 3. Dětský klub Barvínek 9.30
26. 3. O mešním víně od A do Z 16.00
 Přednáška Mgr. Milana Palkoviče spojená s ochutnávkou vín z Arcibiskup-

ských sklepů v Kroměříži.
27. 3. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
28. 3. Klub maminek 9.00
 Velikonoční dekorace 
29. 3. Ekologie jako životní styl 15.00
 Přednáší Ing. Vladimír Hajtmar 
30. 3. Dětský klub Barvínek 9.30

Na duben připravujeme
  7. 4. SEDM POSLEDNÍCH SLOV SPASITELOVÝCH – Haydnovo dílo v provedení Ja-

náčkova kvarteta a A. Strejčka
16. 4 VELIKONOČNÍ BERÁNEK – přátelské posezení při tradičním velikonočním pokr-

mu
22. 4. TŘI MUŠKETÝŘI – zájezd na muzikál v pražském Divadle Broadway

Více informací najdete na www.katak.cz


