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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, tys poslal na svět svého Syna
a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení;
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností
připravovali na velikonoční svátky.
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 137

Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás

1: 2 Pa 36,14-16.19-23
ordinárium: Břízovo č. 503

2: Ef 2,4-10

Život věčný není prodloužení
současného života;
je to přilnutí celého člověka
k pravdě a k Boží skutečnosti,
která se zjevila v Ježíši.
Takový člověk „nebude souzený“;
nestojí proti Bohu,
žije v Bohu,
přešel ze smrti do života.
„ze stolu Božího slova“

Ev: Jan 2,13-25
příští neděli Ebenovo č. 504

SENIOŘI se sejdou ve Svébohově v pondělí 27. března v 17 hod.
na obecním úřadě.
Marie Šanovcová

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VE SVÉBOHOVĚ v kostele
Nanebevzetí Panny Marie bude ve dnech 4.-6. dubna. Motto setkávání: „ Já jsem světlo světa“. Více na plakátech.

P. Stanislav Bindas, CM a P. Pavol Kavec, CM,
misionáři sv. Vincence z Pauly

FARNOST DUBICKO V ROCE 2005
Činnost farního společenství probíhala v roce 2005 podle předem stanoveného programu.
Ve farnosti působí čtyřicetičlenný chrámový sbor a orchestr, který doprovází slavnostní a pouťové bohoslužby během roku. Máme také rytmickou
scholu, která doprovází liturgii rytmickými písněmi s doprovodem kytar.
 V měsíci lednu se konala v kostele ekumenická bohoslužba
za účasti místního faráře P. Jaroslava Šímy, za církev ČBE faráře P. Jaroslava Ondry, a za CČSH faráře Petra Kašného z Chudobína.
 Každoročně se koná farní odpoledne, v roce 2005 bylo 11.
června. Mši svatou celebroval Mons. Erich Pepřík. Po mši svaté bylo společné posezení v katolickém domě. Pro děti byl připraven zvláštní program.
 V březnu se naši zástupci zúčastnili setkání s otcem arcibiskupem Janem v Zábřeze.
 V postní době se konaly každý týden pravidelné křížové cesty ve farním kostele
v Dubicku, v kapli v Hrabové a v Bohuslavicích. Velikonoční obřady se konaly ve farním kostele v Dubicku za účasti věřících všech svěřených farností, které stejně jako
každou neděli svezl autobus jak z Bohuslavic, tak i z Hrabové. Bdění u Kristova hrobu
zajistili farníci všech farností.
 Při májových pobožnostech jsme četli na pokračování o Panně Marii, bavorské litanie, modlili se růženec a zpívali mariánské písně.
 Slavnost Božího Těla byla s adorací u jednotlivých oltářů v kostele a u jednoho oltáře na návsi a s účastí družiček.
 V rámci oslavy patrocinia, v září, byla i duchovní aktivita „dobrých skutků“. Každý,
kdo vykonal dobrý skutek, přinesl list ze stromu a umístil na kmen stromu, který se
časem olistil dobrými skutky celé farnosti.
 V prosinci byla pro děti připravena mikulášská nadílka, na kterou si děti z náboženství připravily dvě scénky. Besídky se zúčastnili i občané, kteří byli informováni
plakáty rozvěšenými po obci.
 Na půlnoční vánoční bohoslužbu nacvičil chrámový sbor „Rybovu mši vánoč
vánoční“
a na svátek sv. Štěpána byla rytmická mše v provedení mladých.
Mimo uvedené akce bylo uspořádáno i osm koncertů pro milovníky hudby, které organizují manželé Kolčavovi, kteří pořádají nejen pro snoubence i přednášky o plánovaném rodičovství.
Jitka Fišnarová

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 SBÍRKA Z NEDĚLE 19. BŘEZNA: Postřelmov 4.550 Kč,
Lesnice 1.410 Kč, Dlouhomilov 1.490 Kč. Příští neděli bude
v Sudkově a v Chromči sbírka na opravu fary.
TUTO 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.
 Ke dni díků a proseb nejen za naši diecézi a bohoslovce jsme
zváni ve farnosti Postřelmov v rámci Adoračního dne 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 spol. ukončení a sv. požehnání
Sudkov: středa 29. 3. adorace 15 - 17 hodin, pak spol. ukončení a sv. požehnání
 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v úterý 28. března bude mše sv. v Postřelmově z důvodu adoračního dne výjimečně už v 17.30 hodin.
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: skupinka pracujících se sejde v úterý po mši sv.
a adoraci, tj. asi v 18.40, skupinka studujících se sejde v pátek po mši sv., tj. asi
18.45 hodin na faře.
 SETKÁNÍ DĚTÍ které se připravují k I. sv. přijímání a jejich rodičů bude
v Chromči ve čtvrtek po mši sv., tj. asi v 19.05 hodin.
 ÚKLID KOSTELA SV. MATOUŠE V POSTŘELMOVĚ bude příští sobotu,
tj. 1. dubna od 9 hodin, prosím přijďte pomoct.
 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.
P. Jiří Putala
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 19. BŘEZNA: Štíty 2.880; Horní Studénky 1000;
Cotkytle 540 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

 SBÍRKY Z NEDĚLE 19. BŘEZNA: Hoštejn 6885; Kosov 400; Lubník 1720;
Tatenice 970 Kč
„Pán Bůh zaplať“. P. Jaroslav Přibyl
V sobotu 1. dubna bude v Kosově v 18.00 mše svatá s nedělní platností (v neděli
nebude!). Od 17.00 příležitost ke svátosti smíření.
MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 19. BŘEZNA 2006: Mohelnice 5.243; Úsov 688; Studená Loučka 420 Kč.
„Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara

SBÍRKY Z NEDĚLE 19. března: Zábřeh 10.270; Jedlí 1.700; Zvole 4.090; Klášterec 2.160; Svébohov 1.400; Vyšehoří 1.540 Kč. Rovensko: sbírka na opravu oltáře 8.175 Kč.
Dary Zábřeh: 2.000 Kč na Haiti; 3.000 na opravy.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 V DOBĚ LETNÍHO ČASU DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ZAČÁTKU MŠE SVATÉ:
Zábřeh pátek 18.00, Rovensko sobota 17.30
 V rámci zábřežských akademických dnů se dnes, to je 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 v Katolickém domě povídání s Ing.
Vladimírem Hajtmarem na téma EKOLOGIE JAKO ŽIVOTNÍ STYL. Začátek v 15. hodin,
vstupné dobrovolné.
 Málokteré hudební ale i umělecké dílo vůbec, vypovídá s takovou přesvědčivostí o posledních pozemských okamžicích Ježíše Krista tak, jako kompozice Josepha Haydna SEDM
POSLEDNÍCH SLOV VYKUPITELOVÝCH. A právě toto dílo zazní v pátek 7. 4. z podia
Katolického domu v podání Janáčkova kvarteta. Texty na motivy evangelií a básní Jaroslava
Durycha přednese Alfréd Strejček. Patronát nad koncertem převzal poslanec parlamentu
ČR Ing. Ivo Vykydal. Začátek v 19.30, vstupné 60 Kč, pro žáky ZUŠ 20 Kč.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
 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
pro rok 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

Blahopřání

P. Františkovi do druhého životního poločasu i nadále mnoho elánu a optimismu, pokoj v srdci, zdraví, lásku a trpělivost pro všechny přejí a vyprošují
„Kosováci“
*
K významnému životnímu jubileu přejeme otci Františku Eliášovi hojnost
Božích milostí, zdraví a pokoje.
Farníci ze Štítů
***
Dnes, 26. března slaví své 82. narozeniny dlouholetý kostelník z Jedlí, pan
František Pospíšil. Vyprošujeme mu od Pána hojnost Boží milosti a Boží požehnání.
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.

PŘÁTELÉ ZE ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU

Naše bývalá farnice sestra Zdeňka Švédová působí v pražském
Karlíně ve farnosti sv. Cyrila a Metoděje, kde se v komunitě devět sester z Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice stará o objekt a v něm o mateřskou školku, základní školu a internát děvčat bez rodinného zázemí. Po nedávné povodni provedly rozsáhlou rekonstrukci objektu, aniž by přerušily péči o potřebné. Vykonaly obrovské dílo a s totálním nasazením pokračují jako pravé Salesiánky Dona Boska.
Znamením postního období jsou odnepaměti pokání, půst a almužna. V tuto chvíli Vám poskytuji k zamyšlení a naplnění dopis
pro dobrodince, a protože vím o Vaší šlechetnosti, předem Vám
za sestry Salesiánky děkuji.
Ing. Mgr. František Srovnal

PODPORA SOCIÁLNĚ ČI ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH DÍVEK

Vážení přátelé,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc a podporu sociálně či zdravotně znevýhodněných dívek, které nám byly svěřeny.
Naše Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice (známá jako Salesiánky, fma) zřídila pro tyto dívky Dívčí katolickou školu (dále jen DKŠ) a Domov mládeže při DKŠ
(dále jen DM) v Praze 8 Karlíně. Již od roku 1993 DKŠ a DM podporuje mladé dívky
ve věku od 15 let, které pocházejí ze sociálně velmi slabých rodinných poměrů, dívky
handicapované, z dětských domovů, romského původu apod. Jedná se o dívky, které jsou vystaveny mnohem více morálnímu nebezpečí a velmi snadno ovlivnitelné ke
zlu. Je třeba jim věnovat zvýšenou péči a individuální přístup ke každé z nich. Dívky
jsou většinou nestudijního typu, sociálně znevýhodněné a často s poruchami chování,
a proto mají menší možnost uplatnění v životě.
A jak je možné nám pomoci či podpořit toto dílo?
Pravidelným či nepravidelným placením školních výdajů: školní pomůcky, příspěvek na předmět vaření (1000 Kč), šití, výjezdy, seznamovací víkend v září, lyžařský
kurz v lednu, školní výlet v červnu, příp. poplatek za ubytování a stravování na domově mládeže. Pro vaši orientaci uvádíme výdaje spojené s jednou dívkou: ubytování: 900 Kč/měsíc, stravování: 1300 Kč. Ceny zde uvedené se mohou měnit s mírou rostoucí inﬂace. Způsob platby by potom byl na účet školy 0200077379/0800 Česká spořitelna s variabilním symbolem konkrétní dívky, který bychom vám následně zaslali.
V případě, že byste se rozhodli přispívat neadresně, číslo účtu školy zůstává, avšak variabilní symbol by v tomto případě bylo číslo: 2.
Příspěvkem na zařízení prostor školy a domova mládeže. V tomto roce potřebujeme
vybavit především domov mládeže novým nábytkem, protože ten současný se již rozpadá. I v tomto případě můžete zasílat váš dar na číslo účtu DKŠ (0200077379/0800
Česká spořitelna) tentokrát s variabilním symbolem: 3.
Pomocí při zajištění volnočasových aktivit, kroužků a výjezdů pro dívky. Podle preventivního systému Dona Boska je potřeba mladé lidi především smysluplně zaměstnat a dávat jim nové podněty pro jejich osobní i společenský život. Snažíme se organizovat různé akce, zapojit holky do kroužků. Snažíme se zajišťovat tyto aktivity

nejrůznějšími projekty, ale ne vždy to stačí pokrýt náklady s tím spojené (vstupenky,
ceny za kroužky, cestovné, ubytování, strava, výtvarné materiály, apod.). Rozhodnete-li se nám přispět na tyto účely, zasílejte, prosím, váš dar na číslo účtu naší Kongregace
576696813/0300 ČSOB s variabilním symbolem: 4.
Pomocí při zajišťování věcí osobní potřeby. Dívky k nám často přicházejí, jak již bylo
řečeno, ze špatných sociálních podmínek. Váš dar by jim mohl pomoci při úhradě cestovného nebo věcí osobní potřeby, jako např. při koupi pyžama, spodního prádla, hygienických potřeb, apod.) V tomto případě, zasílejte, prosím, váš dar na číslo účtu naší
Kongregace 576696813/0300 ČSOB s variabilním symbolem: 5.
Pomocí při zajištění výchovné práce, jako je např. slavení narozenin dívek, Vánoc, zajištění občerstvení při slavnostech, pořádání akademií, apod. I v tomto případě, zasílejte, prosím, váš dar na číslo účtu naší Kongregace 576696813/0300 ČSOB s variabilním symbolem: 7.
Je samozřejmě možné zaslat váš dar bez přímého určení, ale s ujištěním z naší strany, že vaše peníze budou určeny pro naše dívky. V tom případě zasílejte, prosím, váš
dar na číslo účtu naší Kongregace 576696813/0300 ČSOB s variabilním symbolem: 8.
Zprostředkování vašeho daru našim děvčatům je také možné prostřednictvím osobní
domluvy a dohody.
Jsme velmi vděčné za jakoukoliv konkrétní spolupráci při výchovné činnosti s dívkami nebo pomoc na rovině duchovní i rovině ﬁnanční. Krom naší velké vděčnosti za
vaši štědrost, vás můžeme ujistit naší každodenní komunitní modlitbou za všechny
naše dobrodince. Pán vám žehnej, provázej ve vašem osobním i společenském životě
a naplňuj vás radostí a pokojem.
Za Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice (salesiánky, fma)
Sr. Věra Vorlová, provinční představená
Kontaktní osoba: Sr. Marie Kučerová, fma; Přemyšlenská 6, Praha 8 – Kobylisy, 182 00,
tel. 286 001 031 nebo 731 600 086;
e-mail: majkafma@seznam.cz nebo majkakucerova@yahoo.it

 DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
„Svítilnou mým nohám je Tvé slovo a světlem mé stezce.“ ( Ž 119, 115)
Kde: V Dubicku, kdy: 7. - 8. dubna 2006, začátek v pátek ve 20 hod. v Orlovně, s sebou: kamarády, dobrou náladu, spacák, karimatku, jednu bramboru, přezůvky, něco
na zub , 25 Kč.
Těší se na tebe pořadatelé
 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.
 Liga pár páru připravila kurz „přirozeného 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 583 411 115 (pozor, oprava tel. č.). manželé Sittovi, Zábřeh

