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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

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože,
abychom vždycky poznávali, co se ti líbí,
a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 41

Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě

1: Iz 43,18-19.21-22.24b-25
ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: 2 Kor 1,18-22
příští neděli: Břízovo č. 503

Bůh odpouští lidem,
protože chce, aby byli lepší.
Nemusíme se kvůli tomu
trápit, naopak.
Má nás to osvobodit
a učinit laskavými vůči těm,
kteří potřebují naše odpuštění.
„ze stolu Božího slova“

Ev: Mk 2,1-12

středa 22. února
čtvrtek 23. února

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

 SENIOŘI ve Svébohově jsou zváni na další setkání v pondělí 20. února v 17 hod.
v klubovně obecního domu.
Marie Šanovcová
 PŘEDNÁŠKA PLZEŇSKÉHO BISKUPA. Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh Vás všechny zve na přednášku Mons.
RNDr. Františka Radkovského na téma „Nové kroky v ekumenismu
u nás a ve světě“, doplněnou promítáním.
Přednáška se koná ve čtvrtek 23. února v 17 hod. v kině Retro Zábřeh,
Farní ulice č. 6. Vstupné jako obvykle dobrovolné.
Ing. Mgr. František Srovnal
 FARNÍ KNIHOVNA V ZÁBŘEZE. Upozorňujeme čtenáře, že je možno půjčovat si
knihy každou neděli od 8 do 9 hodin.
knihovníci
 MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ. Jako každou první sobotu v měsíci, můžete se i 4. března zúčastnit poutě do Koclířova. Hlaste se, prosím, co nejdříve.
Ludmila Korgerová, tel.: 583 414 512
 Katecheté se sejdou v březnu netradičně 9.3. (druhý čtvrtek v měsíci). P. V. Kozub

MAŠKARNÍ PLESY S POCHOVÁVÁNÍM BASY

 Orel Rovensko srdečně zve na ostatkový maškarní ples s pochováváním basy, který pořádáme dne
18. 2. 2006 ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje Nová Olšanka, vstupné 50 Kč masky 25 Kč. Budou
připraveny speciality z domácí kuchyně a domácí bufet. V průběhu večera ukázky společenských tanců
trošku jinak.
Josef Šincl

 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme
na tradiční MAŠKARNÍ PLES S POCHOVÁVÁNÍM
BASY, který se uskuteční v pátek 24. února od 20.
hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje Veselá kapela a namixuje moderátor rádia Proglas Radek Habáň.
V průběhu plesu bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější masky… Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 80 korun, nezapomeňte si zakoupit místenku
a přijďte. Předprodej v prodejně Editon u paní Ramertové (Žižková
43, tel. 583 416 340).
 Na sobotu 25. února zveme všechny děti a jejich rodiče na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Začátek ve 14. hodin. Vstupné dobrovolné.
Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší
Josef Klimek

NÁVŠTĚVA ARCIBISKUPA V ZÁBŘEZE

Drazí bratři,
už jsem navštívil několik děkanátů a setkal se tam s farními radami. Musím říct, že mám radost z toho, co se
v mnoha farnostech dělá a o co se snaží. Těším se, že to
tak bude i v ostatních děkanátech. Líbila se mi poznámka jednoho starého kněze: „Všechno si píšu, je tu mnoho inspirace.“ Vaše zkušenosti a sdílení jsou darem pro
druhé a mohou nést plody i v jiných farnostech. V tom
smyslu rok farnosti nekončí, protože máme inspiraci
pro další oživování našich společenství. Rok diecéze jen
přidá nový rozměr životu našich farností, které nežijí
osamoceně, ale v diecézním společenství. Přijmeme-li aktivně návrhy programů
tohoto roku, můžeme se už dnes těšit na další plody. Díky všem, kteří se zapojí.
arcibiskup Jan (převzato z Act curie 2006/01)
Ve čtvrtek 2. března (po popeleční středě) navštíví Zábřeh otec arcibiskup Jan
Graubner, aby se podělil se zástupci pastoračních a ekonomických rad farností děkanátu Zábřeh a s jejich duchovními správci o zkušenosti, které přinesl ROK FARNOSTI . Návštěva bude navazovat na setkání z listopadu 2004, na kterém představil otec
arcibiskup svoji vizi života farnosti.
Setkání bude předcházet v 16 hod. mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, po jejím
skončení se sejdeme v Katolickém domě, kde bude program pokračovat presentací
jednotlivých farností.
Na setkání pastorační a ekonomické rady farnosti Zábřeh, v pondělí 13.2. byl předběžně projednán program návštěvy otce arcibiskupa.
Pastorační a ekonomická rada se sejde v katolickém domě opět v pondělí 20.2.
v 18.30 hod. Účast nutná. Čas přípravy už je krátký.
P. František Eliáš
 PŘIPRAVUJEME V ZÁBŘEZE. Na první postní neděli 5. března vás zveme na komorní pořad slova a hudby KŘÍŽOVÁ CESTA . Básnickou skladbu Paula Claudela,
v překladu O. F. Bablera uslyšíte v podání herečky Martiny Pavlíkové, skladbou pro violoncello Gabriela Faurého „Elegie“ slovo doprovodí II. violoncellový mistr MFO Marián Pavlík. Pořad se uskuteční se v kostele sv. Bartoloměje v 15 hod.
 RŮŽENEC – modlitba vytrvalého opakování… není důležité jak dlouho, ale kam
mě přivádí… modlitba RŮŽENCE nás má přivést do Kristovy přítomnosti… žádný desátek RŮŽENCE nepřijde nazmar! Ruce sepjaté k modlitbě dostanou mnohem více,
než ruce podpírající hlavu k přemýšlení… RŮŽENEC není cílem, je cestou…
Přijměte naše pozvání k modlitbě SVATÉHO RŮŽENCE za
obrácení českého národa a za obnovení mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí – každý pátek večer
v 19.30 hod. na faře v Zábřeze. Stanislav Badal a Tomáš Kobza

 SBÍRKY Z NEDĚLE 5. února: Zábřeh 9.660; Jedlí 1.600; Zvole 3.070; Klášterec
1.100; Svébohov 1.400; Postřelmůvek 620 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Tuto neděli ve všech farnostech bude sbírka SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE - MÍSTNÍ SKUPINA ZÁBŘEH PŘIPRAVUJE

Před 18 lety, v roce 1988, oslavilo Rusko a s ním i celý kulturní svět tisíciletí od pokřtění Rusi. Od té doby se místní pravoslavná církev začala zotavovat z pronásledování komunistickým režimem, jenž si vyžádalo miliony obětí a podle
historiků svým rozsahem překonalo i represálie římských císařů vůči prvotní církvi ve 2. – 3. století.
Za jednu z dosud nezhojených ran je považován i církevní
rozkol, kdy se ruská církev v pol. 17. století rozdělila na dvě
části, tzv. novoobřadce (oﬁciální církev) a staroobřadce (zastánce náboženských pravidel středověké Rusi). Tento rozkol
se nepodařilo překonat ani uznáním starého obřadu oﬁciální církví v roce 1971. Více než třísetleté dějiny staroobřadních
církví představují jednu z dosud nepříliš akcentovaných podob duchovních a kulturních dějin Ruska. K dnešnímu dni
žijí zastánci starého obřadu kromě území Ruské Federace ve dvaceti zemích čtyř kontinentů. Zábřežská pobočka České křesťanské akademie se rozhodla uspořádat v rámci Zábřežského akademického týdne (březen 2006) komponovaný večer na toto téma.
V rámci programu bude Mgr. Michalem Řoutilem proslovena přednáška Neznámé
Rusko: Církev pod křížem - Dějiny a kultura staroobřadců a promítnut unikátní dokumentární ﬁlm režisérky Jany Ševčíkové Starověrci (2001) o ruských staroobřadcích v deltě
Dunaje (Rumunsko).
Ing. Mgr. František Srovnal
 POUŤ MINISTRANTŮ DO PRAHY. O jarních prázdninách ve dnech od středy
8. do soboty 11. března jedeme s ministranty ze Zábřehu a okolních vesnic do Prahy. Ubytování zajištěno na katolické faře v Praze-Řevnicích. Pozvání – poučení – zábava. Příspěvek na osobu ve výši 200 Kč. Podrobnosti na mobilním telefonním čísle
731 626 519.
jáhen Pavel Hödl
 Zveme všechny malé děti na oratoř kostela sv. Bartoloměje, kde se každou neděli po mši svaté (v 9.30 hod.) koná „Sedmikrásek“.
Moc se na vás těší Janča, Renča, Bětka a Zdiša.
Přejeme hodně zdraví a Božího požehnání

Marii Švédové

paní
k životnímu jubileu, kterého se dožívá v těchto dnech. Zároveň touto cestou děkujeme za překrásnou výzdobu místního kostela, kterou paní Švédová zajišťuje
již dlouhá léta. Farníci z Klášterce
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.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 SBÍRKA Z NEDĚLE 12. února: Postřelmov 3.280 Kč, Lesnice
3.280 Kč, Dlouhomilov 260 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
Tuto neděli je sbírka „HALÉŘ
HALÉŘ SV. PETRA
PETRA”.
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Skupinka studujících bude mít
setkání v pátek po mši sv. tj. asi v 18.20 hodin. Tuto neděli večer
jste zváni ke společné adoraci, především pro biřmovance od 19
hodin.
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FAŘE V POSTŘELMOVĚ. Plánujeme na sobotu 25. února odpoledne od 14 do 17 hodin. Jste zváni k malému posezení a k seznámení s postupem oprav fary – za dobrovolný příspěvek bude možno získat malé
drobnosti, výstava dětských prací z náboženství…
 NA RÁDIO PROGLAS bylo z Leštiny věnováno v uplynulém měsíci 4.000 Kč,
na konto Likvidace Lepry 150 Kč.
P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 12. února : Štíty 1.540; Horní Studénky 900; Cotkytle 610 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 RŮŽENCOVÉ SPOLEČENSTVÍ ŠTÍTY. Z arcidiecézní charity Olomouc přišla dobrá zpráva. Naše žádost
o adopci na dálku byla kladně vyřízena. K naší radosti
jsme se stali “adoptivními rodiči” chlapce z Baie de Henne. Zatím známe jen jméno chlapce RODLET DUVERNA. Po obdržení dalších zpráv nám budou z charity zaslány bližší informace ze života dítěte. Náš půlroční příspěvek je 3.250,-. Prosím, ty kteří přislíbili spoluúčast na
Děti z Baie de Henne
adopci, aby mi co nejdříve doručili peníze, aby bylo možno zaslat ﬁnanční částku na adopci. Také Vám všem děkuji, že dáváte tímto šanci na
lepší dětský život. Prosím i ty, kteří se chtějí připojit ať neváhají, v další skupince je již
několik dalších zájemců o adopci.
Eva Pecháčková Štíty

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
 Sbírky z neděle 12. února : Hoštejn 6.220 (na opravy); Kosov 200; Lubník 320;
Tatenice 790 Kč „Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
 V neděli 26. února ve 14.00 proběhne na faře v Tatenici setkání pastorační rad
farností Lubník, Tatenici, Hoštejn. Jste srdečně zváni.
P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 5. února 2006: Mohelnice 4.376; Úsov 787; Studená Loučka 444 Kč.
„Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
VE FARNOSTI ZVOLE

V letošní postní době budou mít věřící farnosti Zvole
příležitost připravit se na velikonoce při duchovní obnově, kterou povede misionář sv. Vincence (lazarista)
P. Stanislav Bindas CM, působící v Lošticích.
Poprvé se s ním můžete seznámit při mši svaté v Jestřebí ve 13.30 hod. v neděli 26. února. Po skončení
mše svaté bude následovat katecheze.
Duchovní obnova ve Zvoli začne na Popeleční středu
1. března. V pátek, sobotu a neděli bude následovat
další program.
P. František Eliáš

KNIHOVNA STOJANOVA GYMNÁZIA PROSÍ

Obracíme se na všechny příznivce církevního školství s žádostí
o dar knih pro školní knihovnu. Pokud s touto naší prosbou seznámíte i své přátele, o to bude náš vděk větší. Jménem učitelů
a studentů Stojanova gymnázia, Velehrad Vám děkuji za pomoc.
PhDr. Čeněk Zapletal, ředitel Stojanova gymnázia, Velehrad
P.S. Ze Zábřeha a okolí můžete knihy předat na faře. Odvezeme je do Stojanova
gymnázia hromadně.
P. Vratislav Kozub

NABÍDKA NA LETNÍ PRÁZDNINY

Ve dnech 13.–19. srpna 2006 se uskuteční v Litomyšli Celostátní setkání animátorů.
Je určeno především pro mladé lidi ve věku 16–26 let. Toto setkání má přispět k doplnění osobní formace těch, kteří se angažují pro společenství, scholu, ministranty nebo
v dalších službách. Nosnými tématy letošního setkání jsou katechismus a modlitba.
Celostátní setkání animátorů má sloužit k tomu, aby ti, kdo slouží, načerpali inspiraci,
prohloubili svůj život a více jej zakotvili ve službě Ježíši i bližním. Při tom je však třeba dát prostor jejich vlastním potřebám. Program tedy bude věnován práci s katechismem (porozumění obsahu i metodice práce), teorii a praxi různých způsobů modlitby. V programu však je pamatováno i na tematické přednášky a diskuse ve skupinách
a na odpočinek. Pro dobrou organizaci je třeba, aby se mladí lidé přihlásili včas. Přihlásit se je možné u svých kněží. Uzávěrka přihlášek je do konce května.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS.

Max Kašparů z knihy „Jinými slovy“ , vydalo Karmelitánské nakladatelství. Nebezpečí
sloganu „Nikdy není pozdě“ si dovolím doložit příkladem těžce zraněného řidiče, který na železničním přejezdu možná ještě zaslechl zvukovou signalizaci, ale její zvonění už pro něj nebylo výstrahou, nýbrž umíráčkem. Jsou v životě události, kdy už pozdě je. Jinými slovy... Neposílejme své děti na výuku náboženství, aby byly věřící, do
skautského oddílu, aby byly odvážné, ani do sportovního klubu, aby se naučily čestně
hrát. Víře, odvaze a charakteru se děti učí v rodinách. Instituce pouze dotvrzuje to, co
se musí předávat už v mateřském mléce.

