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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Prostřednictvím Krista 
se ukázalo, 
co je člověk ve skutečnosti 
a čím může být; 
čím se má stát podle vůle 
svého Stvořitele. 

 „ze stolu Božího slova“

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna 
a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; 
živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, 
abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.              Amen

ŽALM 116

Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
1: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
2: Řím 8,31b-34 Ev: Mk 9,2-10

ordinárium: latinské č. 509
příští neděli Olejníkovo  č. 502



AKADEMICKÝ TÝDEN V ZÁBŘEZE
Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh, Mo-
ravskoslezská křesťanská akademie – pobočka Zábřeh, ŘKF 
Zábřeh a Město Zábřeh
pořádají tuto neděli 12. března 2006  

- PŘEDNÁŠKU A KONCERT VARHANÍKA
- Z PRAŽSKÉ LORETY MGR. RADKA REJŠKA.
 Galerie Tunklův dvorec  Masarykovo nám. 1 – 14.30 hod. Histo-
rie a současnost loretánské zvonkohry
 Kostel sv. Bartoloměje – 16  hod. varhanní koncert z děl starých 
mistrů.                                                                   Vstupné dobrovolné.

Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh a Město Zábřeh
pořádají v pátek, 17. března 2006 v 17.00 hod. v kině Retro Zábřeh, Farní 6,          
blok na téma:
Neznámé Rusko: Církev pod křížem. Dějiny a kultura staroobřadců
 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.                                                                         Ing. Mgr. František Srovnal

 V rámci akademického týdne navštíví město Zábřeh profe-
sor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Luboš Kro-
páček DrSc. Spolek Metoděj Zábřeh a Moravsko-slezská křes-
ťanská akademie v Zábřeze si Vás dovolují pozvat na úterý 
14. března do Katolického domu, kde od 18. hodin tento náš 
přední arabista promluví na téma Křesťanství a Islám a odpo-
ví Vaše případné dotazy k neklidné situaci muslimského světa 
posledních dnů po zveřejnění Mohamedových karikatur.

Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 15. 
března. Mši svatou budeme slavit v 9.40 hod.                                 P. František Eliáš

Na koncert klarinetového kvarteta CLARUS KVARTET Vás v pondělí 20. břez-
na v 17 hod. zve Kruh přátel hudby ve Svébohově. Koncert se koná v obecním 
domě. Vstupné 30 Kč, děti a mládež zdarma.                                 Marie Šanovcová 

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI KLÁŠTEREC bude v sobotu 25. března. Během 
dopoledne se před Nejsvětější svátostí  budeme spolu s bohoslovci kněžského se-
mináře v Olomouci modlit za naši farnost i diecézi.                       P. František Eliáš



Minulý čtvrtek se sešli v Zábřeze členové pasto-
račních rad děkanátu s otcem arcibiskupem Janem 
Graubnerem, aby se podělili o zkušenosti, které při-
nesl rok farnosti. Rozhodli jsme se, zprostředkovat 
vám zajímavé příspěvky na stránkách FI. Příspěvky 
jsou redakčně kráceny a vyzdvihují především klíčo-
vé události a akce, které jsou typické pro danou far-
nost a mohou být i inspirací ostatním. 
DNES NĚCO MÁLO Z FARNOSTI COTKYTLE. 
Na začátku roku z farnosti odešel po 8 letech du-
chovní správce P. Radomír Šidleja. 
Správa farnosti byla přidělena „navíc“ P. Jaromíru 
Přibylovi z Tatenice, náboženství vyučoval P. Vrati-
slav Kozub ze Zábřeha, který také připravoval děti k 
1. svatému přijímání. Účast věřících na mších se té-
měř nesnížila. Stálého kněze dostala naše farnost až 
v srpnu. Stal se jím P. Stanislav Suchánek. 
Zrestaurované varhany po generální opravě požehnal 15. května generální vikář Mons 
Milán Kouba.
Varhaník pan Jurenka provedl opravy ve věži, údržbu křížové cesty. Pan Jurenka se 
také stará o dětský pěvecký sbor, údržbu kostela a fary. O úklid a výzdobu kostela se 
stará čtveřice žen. Do společenství živého růžence je zapojeno 25 věřících.

Anna Flídrová, redakčně zkráceno
Příště rádi uveřejníme, co zajímavého se událo v jiné z farností děkanátu. 

INICIATIVA ODJINUD. V rámci roku diecéze se ve farnosti Hroznová Lhota (okr. 
Hodonín) rozhodli, modlit se každý týden za některou z farností arcidiecéze. V týdnu 
od 9. 3 do 15. 3. se celá farnost bude modlit za Zábřeh a Klášterec. Kromě tohoto ozná-
mení jsme také dostali pohlednice s pozdravy dětí.
Do Hroznové Lhoty pošleme pohledy z našich farností, o které nás požádali. Rádi by 
udělali výstavku pohledů a fotografií z farností Olomoucké arcidiecéze.            redakce
  
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DĚTI A MLÁDEŽ. 
Od 24. 3. 2006 proběhne na faře v Tatenicích duchovní obnova s otcem Jaroslavem pro 
děti ve věku od cca 12 do cca 16 let   Cena pobytu 160 Kč. S sebou: přezůvky, spacák, 

karimatku, Bibli, psací potřeby, papíry na psaní, svíčku, šátek. 
Přihlásit se můžete do 4. února na tel. 775 339 868
nebo 583 443 042 (vždy od 17 – 21.30 hod.)        Jitka Veiglerová

NEZBEDU, křesťanský zábavný měsíčník pro děti, si lze objed-
nat od kteréhokoliv čísla  (měsíce) v libovolném počtu na adrese: 
Redakce Nezbedy, Divadelní 6, 760 01  Zlín.
Telefon 518 327 302, mail nebeda.zlin@volny.cz.
Cena předplatného pro rok 2006 je 176 Kč.

Redakce 
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 SBÍRKY Z NEDĚLE 5. března: Zábřeh 9.560; Jedlí 1.900; Zvole 9.865; Klášterec 
1.160; Svébohov 1.250; Postřelmůvek 34.000 Kč. 
Dary Zábřeh: na Haiti 10.300, na potřeby farnosti 11.000 Kč.

Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Dary na lepru: ze Zábřeha byla dne 5. března 2006 odeslaná částka 4.100 Kč.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková
Tuto neděli je ve farnosti Jedlí sbírka na opravy. 

 Hledáme ženy, které by byly ochotné zapojit se do úklidové služby ve farním kos-
tele v Zábřeze. Úklid je vždy v pátek po ranní mši svaté.         

Hledáme ženy
tele v Zábřeze. Úklid je vždy v pátek po ranní mši svaté.         

Hledáme ženy, které by byly ochotné zapojit se do úklidové služby ve farním kos-
tele v Zábřeze. Úklid je vždy v pátek po ranní mši svaté.         

, které by byly ochotné zapojit se do úklidové služby ve farním kos-
P. František Eliáš

V SOBOTU 18. BŘEZNA BUDE V ROVENSKU SBÍRKA NA OPRAVU KAPLE.
 Josef Hajtmar

„Důvěřuj Bohu, On se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v Něho.“
Sirachovec 2,6

Dne 25. března 2006 v 15 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze bych rád spo-
lečně s Vámi poděkoval Pánu Bohu, dárci časného i věčného života, za uplynu-
lých 50 let rozkoukávání se na tomto světě. 
Poté Vás srdečně zvu k přátelskému popovídání do Katolického domu v Zábřeze.                                                              

P. František Eliáš, děkan v Zábřeze

 Poděkování. Farníci ze Zvole děkují otci děkanovi Františku 
Eliášovi za zprostředkování duchovní obnovy, kterou vedl misionář sv. 

Vincence P. Stanislav Bindas CM, P. Pavol Kavec CM a Josef Štěvica,  
Eliášovi za zprostředkování duchovní obnovy, kterou vedl misionář sv. 

Vincence P. Stanislav Bindas CM, P. Pavol Kavec CM a Josef Štěvica,  
Eliášovi za zprostředkování duchovní obnovy, kterou vedl misionář sv. 

jimž nestačí za obětovaný čas a pronesená slova a říci jen díky, ale 
Pán Bůh zaplať. 

Tuto neděli 12. března se dožívá 80 roků
pan     Josef Pospíšil       ze Skaličky.

Přejeme mu hodně zdraví a Božího požehnání.  
P. František Eliáš

O STARŠÍ KYTARU prosí KOMUNITA CENACOLO svaté paní Zdislavy v Žibřidovi-
cích. Kontakt: fara Zábřeh. 

MYŠLENKY K POSTNÍ DOBĚ
 Radost netkví ve věcech, ale v nitru naší duše. (Sv. Terezie z Lisieux)
Ukazatel nesmí toho, kdo hledá cestu, vzít na záda a donést k cíli. Ukazatel musí zů-

stat stát a důvěřovat druhému, že půjde svou cestou.            (Biskup Bernhard Stein)
 Žij to, cos z evangelia pochopil. I kdyby toho bylo sebemíň. Ale žij to!   Roger Schütz



POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

 SBÍRKA Z NEDĚLE 5. BŘEZNA: Postřelmov 2.610 Kč, Sudkov 1.140 Kč, Chromeč 
2.600 Kč,  Lesnice 3.530 Kč, Dlouhomilov 240 Kč. 

ZMĚNY BOHOSLUŽEB: V úterý 14. března nebude mše sv. 
v Postřelmově. 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Skupinka pracujících se sejde 
v úterý v 18.00 hodin, skupinka studujících se sejde v pátek po 
mši sv. tj. asi 18.20 hodin na faře. 

Plánovaná postní duchovní obnova v Postřelmově se odkládá na 
pozdější dobu… 

Adorační den farnosti Postřelmov prožijeme v úterý 28. března.                P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 5. března: Štíty 2.400; Horní Studénky; Cotkytle  Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

 Sbírky z neděle 5. března: Hoštejn 1.200;  Kosov 300; Lubník 590; Tatenice 
610  Kč                                                                            „Pán Bůh zaplať“. P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 5. března 2006:  Mohelnice  4.024;  Úsov  550;  Studená  Loučka 
210 Kč.                                                                                „Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara

SETKÁNÍ ROZVEDENÝCH A OSAMĚLÝCH RODIČŮ pořádá Centrum pro rodin-
ný život v sobotu 18. března 2006 od 10 do 14 hod. v sále arcibiskupské kurie (2. pat-
ro) Biskupské náměstí 2, Olomouc. Uslyšíte přednášku P. Antonína Krasuckého OP: 
Vnitřní svoboda a MUDr. Jitky Krausové: Růst k pravé svobodě. Po předchozí do-
mluvě zajistíme program pro děti účastníků). Zájemci o bližší informace se mohou 
obrátit na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám 2, 772 00 Olomouc,
tel. 587 405 250-253, mail: rodina@arcibol.cz. 

VŘESOVSKÉ SOU DON BOSCO. Stavební učiliště Don Bosco ve Vřesovicích na pro-
stějovsku dává šanci těm hochům, kteří se už na sklonku dětského věku dostali něja-
kým způsobem na okraj společnosti a pomáhá jim zařadit se zpět na správnou cestu. 
Školu převzal před časem od státu Olomoucký kraj, který nyní zajišťuje, aby zařízení 
kým způsobem na okraj společnosti a pomáhá jim zařadit se zpět na správnou cestu. 
Školu převzal před časem od státu Olomoucký kraj, který nyní zajišťuje, aby zařízení 
kým způsobem na okraj společnosti a pomáhá jim zařadit se zpět na správnou cestu. 

naplnilo volná místa a fungovalo nejen pro celý region, ale i pro více či méně vzdále-
né oblasti. Klientem učiliště se může stát každý, kdo má ukončenou povinnou školní 
docházku. 
Vřesovské učiliště odvádí nesmírně užitečnou práci, jako je navrácení problémových 
mladých lidí do normálního života. Tel. 582 368 181; 604 844 259. Adresa: Švehlova 
Vřesovské učiliště odvádí nesmírně užitečnou práci, jako je navrácení problémových 
mladých lidí do normálního života. Tel. 582 368 181; 604 844 259. Adresa: Švehlova 
Vřesovské učiliště odvádí nesmírně užitečnou práci, jako je navrácení problémových 

střední škola, učiliště DON BOSCO, 798 09  Vřesovice 107



POSTNÍ DOBA – NUTNÉ ZLO?
Moje vzpomínky z dětství na postní dobu 

jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně 
(a koneckonců všem, co chodí do kostela) na-
jednou určováno, že se nemáme příliš dívat na 
televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se 
máme vyvarovat všeho, co jeví jen známku pří-
jemnosti.

Z některých kazatelen (v kostelech bez květin 
a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno 
nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat. 
Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, 
který nám chce co nejvíce zkomplikovat život. 
A čím nám bude hůře, tím lépe… Velmi dobře si 
vybavuji moment, jak jsem se styděl, když jsem na popeleční středu jako malý kluk vy-
cházel mezi „normální“ lidi z kostela sv. Kříže Na Příkopech s ušpiněným čelem.

Nechápal jsem proč to všechno musí být. Možná, že mi to tehdy někdo vysvětlil, 
ale já si to nepamatuji. Pamatuji si jen, že jsem vnímal, že je to všechno kvůli té „postní 
době“, která jako nutné zlo předchází Velikonocům, kdy už konečně budeme zbaveni 
onoho damoklova meče nesmyslné pochmurnosti a odříkání. 

Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, kte-
rou jsem zkoumal, právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…) Z mého zkou-
mání nyní vím, že   v „postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst je jen jedním z pro-
středků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není 
bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, 
než to, čím právě žiji.

Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se od 
něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, musím od-
ložit to, co v nich může překážet.V tom je podstata neustálého rozlišování kudy nás 
Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré. 

Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě ob-
rácení: „půst“, „modlitbu“, „almužnu“ a „smíření“. 

Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má 
ubírat jeho život. 

Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zře-
kl poskytuje potřebným – což je podstatou „almužny“. 

Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě. Po-
žehnanou postní dobu!                                                                                    Ignác Mucha

Výsledky Tříkrálové soutěže pro rok 2006:
Koledníčci kteří se chtěli zúčastnit soutěže, museli vyluštit tajenku na ka-
lendáříku, který zároveň sloužil jako poděkování za jejich veliké úsilí. Po-
tom nejpozději do 31.ledna odeslat na Charitu Zábřeh tajenku a očekávat 
slosování. Dne 9.3. se tak již za účasti zástupců Charity a veřejnosti stalo a 

známe šťastné výherce. Jsou to: Petra Švu
slosování. Dne 9.3. se tak již za účasti zástupců Charity a veřejnosti stalo a 

známe šťastné výherce. Jsou to: Petra Švu
slosování. Dne 9.3. se tak již za účasti zástupců Charity a veřejnosti stalo a 

bová – Kolšov, Martina Hajtmarová – Jestře-
bí, Eva Straková – Mírov. 
Blahopřejeme výhercům na které čekají pěkné ceny a všem ostatním kteří nevyhráli veliké po-
děkování se slovy „Pán Vaše úsilí vidí “                  S přátelským pozdravem Krejčí Miroslav 

Pieta ze zábřežského kostela


