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Zábřeh, Zvole, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
Bože, studnice milosrdenství a dobroty,
ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost
léčili modlitbou, postem a štědrostí;
pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu
a pokorně se z ní vyznáváme,
ukaž na nás své veliké slitování,
odpusť nám a pozvedni nás k sobě.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

ŽALM 19

Pane, ty máš slova věčného života

1: Ex 20,1-3.7-8.12-17
ordinárium: Olejníkovo č. 502

Pravý chrám je tam,
kde je Bůh uctíván
v Duchu a pravdě.
Sám Ježíš je pravý,
živý chrám;
jeho prostřednictvím
a s ním se modlíme
k Otci.

2: 1 Kor 1,22-25
příští neděli Břízovo č. 503

„ze stolu Božího slova“

Ev: Jan 2,13-25

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 20. března SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, snoubence Panny Marie
Sobota 25. března SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Když Bůh vstupuje do lidského života, říká: „Neboj
se!“ Zlo naopak vzbuzuje dříve či později strach. Boží
„neboj se“ nás ujišťuje o Boží věrnosti, ne o tom, že
jako hrdinové srazíme do propasti všechny nepřátele
a všechny potíže. Radující se, trpící a vítězící Ježíšova
matka, jak ji ukazují evangelia, je pro nás zviditelněním těchto skutečností. www.vira.cz
 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI KLÁŠTEREC.
Farnost Klášterec zve farníky zábřežského děNástěnná malba v kostele v Hynčině
kanátu ke společnému prožití adoračního dne
farnosti Klášterec, který začíná v den Slavnosti Zvěstování Páně mší svatou
v 8 hod.
Tomáš Martinák

OCHUTNÁVKA VÍN V KATOLICKÉM DOMĚ V NEDĚLI 26. 3. 2006.

 V rámci zábřežských akademických dnů se v neděli 26. března při přednášce Mgr. Milana Palkoviče můžete dozvědět vše o pěstování a zpracování vína pro
bohoslužebné účely. Začátek v 16 hodin v Katolickém domě, vstupné dobrovolné.
A protože přednáška nese titul O mešním víně od A do Z, můžete za příplatek 40
korun vína z Arcibiskupských vinných sklepů v Kroměříži i ochutnat.
 Celý přednáškový cyklus završí ve středu 29. března povídání s Ing. Vladimírem
Hajtmarem na téma Ekologie jako životní styl. Začátek v 15. hodin, vstupné dobrovolné.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

PŘEDSTAVUJEME FARNOST DLOUHOMILOV

Dnešní život farnosti, kterou spravuje excurendo z Postřelmova P. Jiří Putala, se točí
kolem generální opravy kostela, která by měla být dokončena v červnu letošního
roku, kdy obec oslaví 650 let od první písemné zmínky o její existenci. Do dnešního dne byla zrekonstruována věž (nová báň, nové omítky) a proběhla rekonstrukce
vnitřní části kostela napadená dřevomorkou (odvětrání základů, nové podloží pod
podlahou, nová podlaha a nyní se vyrábějí nové
lavice). Dluhomilovští farníci se scházejí dvakrát
ročně na poutích u kapličky, kterou postavili naši
předkové v lese, na kopci zvaném Skalka a zasvětili ji sv. Floriánovi, sv. Cyrilovi a Metodějovi,
Panně Marii a sv. Rochu. Začátkem května se na
pouti scházejí hasiči u svého patrona sv. Floriána a v srpnu, vždy v sobotu kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie myslivci spolu s Řádem sv.
Huberta. Lesním tichem zaznívají velebné tóny
Svatohubertské mše.
Pavel Bartoš

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 SBÍRKA Z NEDĚLE 12. BŘEZNA: Postřelmov 3.100 Kč, Lesnice 1.460 Kč, Dlouhomilov 500 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
 V pondělí o slavnosti sv. Josefa bude mše svatá v Brníčku v 17
hodin a v Postřelmově v 18 hodin.
 VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ pro 1- 2. ročník v Chromči bude bývat do velikonoc ve středu v 13 hodin.
 Setkání dětí které se připravují k I. sv. přijímání a jejich rodičů
bude v Chromči ve čtvrtek po mši svaté tj. asi v 18.15 hodin.
 Příští neděli začíná letní čas, večerní mše sv. budou bývat o hodinu později,
mimo pátečních v Kolšově a v Postřelmově, ty budou o půl hodiny později.
 Pán nás zve k zastavení se k tiché modlitbě proseb za naši diecézi a bohoslovce. ADORAČNÍ DEN FARNOSTI POSTŘELMOV PROŽIJEME V ÚTERÝ 28.
BŘEZNA. Příležitost k soukromé adoraci bude v našich obcích takto:
Postřelmov:
úterý 28. 3. - adorace 9 – 17.30 hodin, pak mše sv., spol. ukončení a sv. požehnání
Chromeč:
úterý 28.3. - adorace 13 – 16 hodin, pak společné ukončení a sv. požehnání
Sudkov:
středa 29. 3. - adorace 15 – 17 hodin, pak společné ukončení a sv. požehnání
 CK Awertour vás zve na pouť do SVATÉ ZEMĚ v termínu 18. – 25. dubna 2006
(týden po velikonocích). Cena 11.990 Kč. Přihlášky a informace CK Awertour Zábřeh, tel. 583 418 297, 731 626 506. V případě že se přihlásí ze Zábřežska asi 20
lidí, přijede autobus z Bratislavy.
P. Jiří Putala
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 5. března: Štíty 2.400; Horní Studénky 1.100; Cotkytle 500 Kč
 Sbírky z neděle 12. března: Štíty 1.450; Horní Studénky 850; Cotkytle 810 Kč
Cotkytle dar na Haiti 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

 Sbírky z neděle 12. března: Hoštejn 660; Kosov 400; Lubník 500; Tatenice
1.750 Kč. „Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 12. března 2006: Mohelnice 4.652; Úsov 459; Studená Loučka
274 Kč. „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

SBÍRKY Z NEDĚLE 12. března: Zábřeh 10.390; Jedlí 10.100 (na opravy); Zvole 2.770; Klášterec 810; Svébohov 1.150; (oprava: Postřelmůvek (z 5.3.) 340 Kč).
Dary Zábřeh: 10.000 Kč na potřeby farnosti; 500 Kč na kostel sv. Barbory.
Dar Svébohov: 35.000 Kč na okna. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

Chválíme Boha za 50 let života P. Františka Eliáše, z nichž víc než 13 roků
věnoval kněžské službě v naší farnosti. Gratulujeme mu k jeho jubileu a do
dalších let vyprošujeme dostatek sil, pevné zdraví, řadu nových nápadů
a požehnání pro jejich uskutečnění.
Farníci ze Zábřeha a okolí
Blahopřejeme našemu děkanovi,
Františku Eliášovi k jeho významného životnímu jubileu. Přejeme hojnost
Božího požehnání, zdraví a elánu do dalších let.
Hoštejnští farníci
 Na koncert klarinetového kvarteta CLARUS KVARTET Vás v pondělí 20. března v 17 hod. zve Kruh přátel hudby ve Svébohově. Koncert se koná v obecním domě.
Vstupné 30 Kč, děti a mládež zdarma.
Marie Šanovcová
 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 středy 22. 3. na tel. 775 339 868 nebo
583 443 042 (vždy od 17 – 21.30 hod.)
Jitka Veiglerová
 Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných stanov na sobotu 1. dubna 2006 výroční členskou schůzi Spolku Metoděj Zábřeh. Začátek ve 14:30 hod. v Katolickém
domě. Na programu jednání bude Výroční zpráva za rok 2005 a plán činnosti v roce
2006 i jiné. Na jednání si dovolujeme touto cestou pozvat nejenom všechny své členy,
ale i všechny své příznivce a dobrodince.
Předseda SMZ Jiří Krňávek

Liga pár páru připravila kurz „přírozeného plánování rodičovství pro
manžele a snoubence. První setkání bude 2. dubna v 15 hod. na faře v Zábřeze. Termíny dalších setkání budou určeny po dohodě s účastníky. První
setkání je bezplatné a hodí se i pro širší veřejnost, cena za celý kurz a pár
činí 300 Kč (v případě nouze možnost slevy), potřebné učební materiály 100
Kč. Pro další informace volejte 583 411 155.
manželé Sittovi, Zábřeh
 NENECHTE SI UJÍT. Pátou postní neděli, 2. dubna doprovodí liturgii mše svaté
v Zábřeze v 8.30 a ve Zvoli v 10.30 hod. Pěvecké sdružení Moravských učitelů. Po skončení mše svaté se můžeme těšit i na malý přídavek písní k postní době.
red.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Uživatelé charitní Domovinky zkouší nová křesla

Je to už více než měsíc, co se již po šesté zaplnil sál zábřežského Katolického domu hosty společenského večera Charity Zábřeh. Ples je pro nás
vždy možností jak poděkovat celé řadě lidí za jejich podporu a jak projevit naši radost, která v nás i přes vážnost naší práce, ve které se potýkáme
s problémy druhých, zůstává. Snažíme se také výtěžkem ﬁnancovat nějaký dobrý
úmysl. Výtěžek z letošního plesu Charita využije ve prospěch vlastních klientů.
Již dopředu jsme si ku pomoci zavázali Nadaci Divoké husy (www.divokehusy.
cz), která pomáhá neziskovým organizacím ﬁnancovat odvážné projekty prostřednictvím beneﬁčních akcí. Máme přislíbeno zdvojnásobení čistého výtěžku plesu,
který jsme díky štědrosti a ochotné pomoci celé řady sponzorů spočetli na 39.081
Kč.
Celá předpokládaná částka 78.162 korun je určena na pořízení nových křesel,
která by lépe vyhovovala potřebám našich stárnoucích klientů denního centra Domovinka.
Olga Dvořáková, vedoucí denního centra Domovinka: V Domovince na Leštinské ulici měsíc po plese testujeme křeslo, které má Charita zapůjčeno od ﬁrmy Husička – velkoobchod nábytkem.
Jedná se o křeslo s dřevěnými madly a záhlavním opěradlem ve výši hlavy, pro zajištění snadné omyvatelnosti
nejspíš zvolíme neprodyšný potah. Pro uživatele Domovinky plánujeme nakoupit 10 kusů těchto křesel. Současná křesla uživatelům sloužící jsou již nevyhovující, dostali
jsme je už jako použitý nábytek v roce 1997 darem z Holandska. Za dobu používání jsou však již značně opotřebovaná a nevyhovují potřebám současné klientely. Naši
uživatelé jsou postupem času více bezmocní, odkázaní na
pomoc druhého a potřebují asistenci při většině úkonů během dne (hygiena, stravování, pohyb). Naše stávající křesla jsou pro ně příliš nízká, obtížně se z nich vstává a velmi
těžko se zajišťuje jejich očista.
Věra Paprsková z Jestřebí, uživatelka denního
centra Domovinka: Nové křeslo se nám všem moc líbí. Marie Langerová ze Zábřeha v křesle
Jsem moc ráda, že má dřevěná opěradla, protože ta stará
křesla je nemají a velmi těžko se mi z nich vstává. Také se mi líbí, že si mohu v tom novém
křesle opřít hlavu, když si po obědě zdřímnu. Nová křesla jsou široká a je v nich pohodlíčko.
Už se těch nových křesel nemůžeme dočkat.
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás i letos pozvat na dny otevřených dveří a další
akce, které v týdnu od 20. do 26. března pořádáme pro veřejnost. Máte tak jedinečnou
příležitost navštívit naše projekty, dozvědět se více o nabízených službách, zeptat se,
co Vás zajímá.
Jiří Karger – ředitel

PROGRAM TÝDNE PRO CHARITU

Dny otevřených dveří (možnost navštívit uvedené projekty, dozvědět
se o nabízených službách) a další akce pořádané pro veřejnost:
PONDĚLÍ 20. BŘEZNA 2006:
* Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (Žižkova 15, Zábřeh) + bezplatně pedikúra, měření tlaku, cukru
7 – 15
* Centrum Oáza – denní centrum pro klienty s mentálním postižením a psychickým onemocněním (Žižkova 15, Zábřeh)
7 – 15
* Domovinka - denní centrum pro seniory (Leštinská 16, Zábřeh) *
7 – 15
* Občanská poradna (Masarykovo nám. 7, Zábřeh)
7 - 12
* Okýnko - denní centrum pro mladé lidi s těžkým zdravotním nebo kombinovaným postižením (Medkova 1, Mohelnice)
7,30 - 15
* Chráněná dílna Palonín – zaměstnávání zdrav. postižených (Palonín 78) + možnost
zhlédnout zdobení paškálů
8 – 14
ÚTERÝ 21. BŘEZNA 2006:
* Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (zdravotní středisko Tovární 501, Postřelmov) + měření tlaku, glykémie
13 – 15,30
* Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (Nádražní 9 - Měďák, Mohelnice) + měření
tlaku, glykémie
8 - 15
STŘEDA 22. BŘEZNA 2006:
* Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (Žižkova 15, Zábřeh) + bezplatně pedikúra, měření tlaku, cukru
7 – 15
* Centrum Oáza – denní centrum pro klienty s mentálním postižením a psychickým onemocněním (Žižkova 15, Zábřeh)
7 – 15
* Domovinka - denní centrum pro seniory (Leštinská 16, Zábřeh)
7 – 15
* Občanská poradna (Masarykovo nám. 7, Zábřeh)
7 - 15
* Okýnko - denní centrum pro mladé lidi s těžkým zdravotním nebo kombinovaným postižením (Medkova 1, Mohelnice)
7,30 - 15
* Chráněná dílna Palonín – zaměstnávání zdrav. postižených (Palonín 78) + možnost
zhlédnout zdobení paškálů
8 – 14
ČTVRTEK 23. BŘEZNA 2006:
* Vystoupení klientů Centra Oáza s pohádkou Řepa v rámci Zábřežské opony – soutěžní
přehlídky divadelních souborů v kině Retro Zábřeh
10
* Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (zdravotní středisko, Štíty 57) + měření tlaku, glykémie
10 - 15
PÁTEK 24. BŘEZNA 2006:
Křížová cesta s pracovníky Charity v chrámu sv. Bartoloměje, Zábřeh
15
NEDĚLE 26. BŘEZNA 2006:
Bohoslužba za Charitu – její práci, pracovníky, rodinné příslušníky, dobrovolníky přispěvatele, živé i + klienty, chrám sv. Bartoloměje, Zábřeh
8,30
* Po zábřežské ranní bohoslužbě je možné dopravit zájemce o prohlídku Domovinky charitním vozidlem. Přihlášky na sekretariátu Charity Zábřeh.
Po celý týden mohou tříkráloví koledníci využít volný lístek k bezplatnému plavání na krytých bazénech v Zábřehu a v Mohelnici.
Těšíme se i na Vaši návštěvu. Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh;
tel. 583 412 587; www.zabreh.caritas.cz

