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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Já kárám a trestám ty, 
které miluji; 
vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
Hle, stojím přede dveřmi a tluču;
zaslechne-li kdo můj hlas 
a otevře mi, vejdu k němu 
a budu s ním večeřet 
a on se mnou.

Zjevení Janovo 3:19,20 

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 103  Hospodin je milosrdný a milostivý
1: Ex 3,1-8a.13-15                    2: 1 Kor 10,1-6.10-12                              Ev: Lk 13,1-9 
Ordinárium: Ebenovo  č. 504       příští neděli latinské  č. 509

Detail nového oltáře v Baie de Henne
autora Jiřího Látala



 TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ. Křížová cesta začne tuto neděli 11. března výjimečně ve 
14.45 hod. Od 15.30 hod. se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje varhanní koncert na 
téma „zamyšlení nad velikonoční dobou“ v podání kampanologa a varhaníka z praž-
ské Lorety Mgr. Radka Rejška.                redakce

 V RÁMCI AKADEMICKÝCH DNŮ se uskuteční v úterý 13. března v Katolickém 
domě přednáška Ing. Vladimíra Hajtmara, obdivovatele a znalce přírodních krás Jese-
níků „ČLOVĚK A PŘÍRODA“. Začátek v 16 hod.        Josef Klimek

 AKADEMICKÉ DNY ZAHÁ-
JENY. Místostarosta pan Lubomír 
Sommer zahájil na Gymnáziu Zá-
břeh a poté v Kině Retro Akademic-
ké dny Zábřeh 2007. Uvedl vzácné 
hosty, Mirjam a Pavla Baldínských, 
kteří po roce 1989 založili České ne-
ziskové misijní sdružení laiků „Mi-
sijní banku ubožáků“ a pomáhají 
vnášet naději do východní Afriky, 
území Tanganjiky a Zanzibaru, nyní 
Tanzánie. Předseda České křesťan-
ské akademie – místní skupiny Zá-
břeh, František Srovnal předal na závěr přednášky symbolický dar – finanční výtěžek 
dobrovolného vstupného – který odpovídá finanční odměně domorodců, kteří z lo-
mového kamene ručně zhotoví 1 tunu kamenného štěrku. Odměnou nám bylo požeh-
nání našich příbuzných v Africe ve swahilštině MUNGU AWABAVITI – Bůh ať Vám 
žehná!

 Po páteční přednášce 9.3.2007 Mgr. Magdaleny Novákové v Kině Retro, která pro-
žila 5 měsíců v Tibetu, se můžeme těšit na varhanní koncert mistra z pražské Lorety 
Mgr. Radka Rejška.              Ing. Mgr. František Srovnal

 JE NEJVYŠŠÍ ČAS ZAČÍT SE PŘIPRAVOVAT 
NA LA SALLETU. Po delší časové odmlce chystá-
me opět duchovní setkání v překrásném prostředí 
francouzských Alp, na poutním místě La Salette. 
Nabízíme možnost prožít první polovinu srpna od 
2. do 13.8. v nadmořské výšce 1.800 m, mezi hor-
skými štíty, na místě, které je přímo stvořeno k roz-
jímání. Protože se jedná o putování finančně nároč-
nější, předkládáme nabídku již nyní, tak aby bylo 

dost času naplánovat, připravit se i našetřit. 

 PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem ochotným ženám, které nabídly své 
síly a čas k přepisování přednášek vzdělávacího kurzu. 

Mgr. Luděk Diblík



POZVÁNKY PRO MLÁDEŽ 
Mladí křesťanští demokraté Zábřeh pořádají v pátek 
16.3.2007 od 19.00 hodin v Katolickém domě Zábřeh Vi-
deoprezentaci křesťanské hudební scény.
Uslyšíte zde hudbu ve stylu hardcore, rock, pop, gospel, 
hip-hop, folk od hudebních skupin: U2, Switchfoot, Au-
dio Adrenaline, Delirious, P.O.D., a jiné. Vstupné dobro-

volné. Více informací získáte na www.hudba.signaly.cz.     
Za MKD Zábřeh Petr Bartoš

 Římskokatolická farnost Nový Malín pořádá v sobotu 21. dub-
na v tělocvičně ZŠ Nový Malín II. Ročník mezifarního halové-
ho fotbalového turnaje. Zúčastnit se mohou družstva (i smíše-
ná) v počtu čtyři + jeden, ve věku 13 - 99 let. Termín přihlášek do 
14. dubna 2007. Bližší informace: Jiří Novák, 606 373 540, Miro-
slav Podhajský 608 774 468, Alois Pospíšil 604 303 364.

 ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE s otcem arcibiskupem Janem a otcem 
biskupem Josefem.Vždy na Květnou neděli slavíme v církvi Světový den mláde-
že; z pastoračních důvodů se v naší arcidiecézi slaví tento den vždy v sobotu před 
touto nedělí. Letošní XXII. světový den mládeže oslavíme společným setkáním 
mladých s otci biskupy dne 31. března 2007 ve Veselí nad Moravou.
Na co se můžeš těšit? Besedy a přednášky se zajímavými hosty, možnost adorace, 
svátosti smíření, mše svatá (14.00), setkání se starými i novými kamarády.

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V TÁBOŘE 
K podpoře Celostátního setkání mládeže v Táboře (13.–19. 8. 2007) je pořádána 
veřejná sbírka, která probíhá od 25. 2. 2007 do 30. 8. 2007. Do této sbírky je mož-
no přispět v rámci aktivity nazvané „Mozaika pro Tábor„. Získané prostředky bu-
dou zaslány na zvláštní bankovní účet Asociace křesťanských sdružení mládeže: 
ČSOB, a.s. číslo účtu 211719939/0300, variabilní symbol: IČO farnosti. 
 Také vás prosíme o modlitební podporu tohoto setkání ve farnostech a po-
vzbuzení mladých lidí z vašich farností k účasti na setkání. 
Za vaši pomoc vám již nyní děkuji a vyprošuji Boží požehnání.

P.Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež ČBK

INZERÁT. 
 Daruji starší, zachovalou panenku Barbie. Nejraději sběrateli nebo malé sleč-
ně, které rodiče panenku nemohou koupit. Tel: 732 538 521 



Sbírky z neděle 4. března: Zábřeh 7.070, Jedlí 1.700, Klášterec 1.060, Svébohov 
2.400. 
Dary Zábřeh: na kostel sv. barbory 1.000, na Haiti 3.900 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.             P. František Eliáš
Dary na lepru: dne 4. března byla z Rovenska předána částka 2.000 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“  Věra Jašková a Marie Zíková

Srdečně blahopřejeme k 75. narozeninám našemu kostelníkovi, panu 
Josefu Hajtmarovi z Rovenska. Děkujeme za jeho obětavou práci a do 
dalších let života vyprošujeme Boží požehnání, hodně zdraví, veselou 
mysl a ochranu Panny Marie.               Věřící z Rovenska

STŘECHA PRO HAITI                STŘECHA PRO HAITI

 SDH Třeština si Vás dovoluje v pátek 16. března pozvat do kulturního domu 
na besedu „STŘECHA PRO HAITI“s ředitelem Arcidiecezní charity Olomouc pa-
nem Václavem Keprtem, který se nedávno vrátil z cesty po Haiti, kde ACHO pod-
poruje oblast Baie de Henne. Začátek v 18 hod., dobrovolné vstupné věnujeme 
ACHO na „střechu pro chudé na Haiti“.                 Na Vaši účast se těší pořadatelé

 MISIE NA HAI-
TI – Na čtvrtou část 
„povídání“ o Haiti si 
počkáme do příštího 
čísla FI. 
Otec František se čte-
nářům omlouvá. Pro 
jiné důležité úkoly 
nestihl článek připra-
vit.                 redakce

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník
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.



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka z neděle 4. března: Lubník 590; Tatenice 1.320; Hoštejn 800; Kosov 500 
Kč. Dar na opravy v Tatenici 200 Kč. Pán Bůh zaplať.                    P. Jaroslav Přibyl

 POZOR ZMĚNA – v sobotu 17. března v 15.30 hod. bude slavena v Kosově 
mše svatá s nedělní platností. Pravidelná nedělní mše nebude.    P. Jaroslav Přibyl

 POZOR, POZOR – Duchovní obnova v Tatenicích. Opět zvu všechny hol-
ky a kluky od 13 let na faru v Tatenicích, na společnou postní duchovní obnovu. 
Kdy? 23. – 25. března 2007. Na faře se sejdeme v pátek 23. března po 17 hodině. 
Cena 180 Kč. 
S sebou: spacák, karimatku nebo deku, papuče, psací potřeby, svíčku, bibli. 
Hlásit se můžete do 20. března 2007. Vždy po 16 hod. na tel. 583 443 042 nebo 
775 339 868.                Jitka Veiglerová

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 4. března byla ve výši 3.060 Kč, dar na Haiti 500 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.      P. František Janhuba

 Každý pátek v 18 hod. se koná na faře zkouška chrámového sboru. Prostory 
na faře jsou nově upraveny, ve zkušebně je 40 nových, pohodlných židlí. Přijďte, 
prosím, a staňte se členy chrámového sboru.      P. František Janhuba

 Ve středu 21. března v 17 hod. se na faře ve Zvoli uskuteční druhé setkání 
s paní Marií Mléčkovou. Tentokrát na téma „Modlíme se s dětmi předškolního 
věku“. Po přednášce bude opět příležitost k zakoupení literatury. Rodiče, prarodi-
če i všichni ostatní zájemci jsou srdečně zváni.             Karla Hrochová

            ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 4. března: Horní Studénky 1.600 (sbírka na Svatopetrský haléř 
z 25.února 3.500) , Štíty 2.580; Cotkytle 980 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. Stanislav Suchánek

 V neděli 18. března bude ve farnosti Horní Studénky sbírka na opravy. 

FARNOST KLÁŠTEREC      FARNOST KLÁŠTEREC      FARNOST KLÁŠTEREC

 Farníci z Klášterce Vám nabízí možnost účasti na pobožnostech křížové cesty 
v postní době roku 2007 každou neděli ve 13.30 hod.        Farníci z Klášterce

 JARNÍ HRY PRO DĚTI NA FAŘE V KLÁŠTERCI. Užít si prázdnin můžete v so-
botu 17. března dopoledne při zábavě, hrách a soutěžích i tvořivé práci. Začneme 
v 8.45 hod. S sebou si vezměte ponožku a jehlu k výrobě „potvůrek podivných“. 
Moc se na vás těšíme a zveme BEAM. Pokud máte dotazy volejte:732 308 237



POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2007

„Budou hledět na toho, kterého probodli.„ (Jan 19,37)

Drazí bratři a sestry!
 „Budou hledět na toho, kterého probodli.„ (Jan 19,37) Toto 
biblické téma bude letos jádrem naší postní úvahy. Půst je 
vhodnou dobou k tomu, abychom se naučili stát spolu s Pan-
nou Marií a milovaným učedníkem Janem vedle Toho, který 
na kříži dokonává oběť svého života za celé lidstvo (srov. Jan 
19,25). Obraťme tedy v tomto období zaměřeném na pokání 
a modlitbu svůj pohled s živější spoluúčastí na ukřižovaného 
Krista, který umírá na Kalvárii a plně nám zjevuje Boží lásku. 
U tématu lásky jsem se zastavil v encyklice Deus caritas est, 
kde jsem zdůraznil její dvě základní formy: agapé a erós.

Boží láska: agapé a erós.
 Termín agapé, který se v Novém zákoně vyskytuje mno-
hokrát, vyjadřuje darující lásku někoho, kdo usiluje výhradně 
o dobro druhého. Naproti tomu výraz erós označuje lásku toho, 
kdo si přeje mít, co mu chybí, a usiluje o spojení s milovaným. 
Láska, kterou nás zahrnuje Bůh, je nepochybně agapé. Cožpak 
člověk může dát Bohu něco dobrého, co by Bůh už nevlastnil? 
Všechno, čím lidský tvor je a co má, je Božím darem; lidský tvor 
potřebuje Boha ve všem. Ale Boží láska je také erós. Ve Starém zákoně ukazuje Stvo-
řitel vesmíru vyvolenému národu takovou přízeň, která překračuje veškerou lidskou 
motivaci. Prorok Ozeáš vyjadřuje Boží náklonnost odvážnými obrazy, jako je láska 
muže k cizoložné ženě (srov. Oz 3,1–3). Ani Ezechiel, když hovoří o vztahu Boha 
k izraelskému národu, se nebojí používat zaníceného a vášnivého jazyka (srov. Ez 
16,1–22). Tyto biblické texty ukazují, že erós je součástí samotného Božího srdce. Vše-
mohoucí očekává od svých tvorů jejich „ano„, tak jako ženich očekává „ano„ od své 
nevěsty. Bohužel už od počátku se lidstvo svedené klamy Zlého uzavíralo před Boží 
láskou do iluze soběstačnosti, která je však nemožná (srov. Gn 3,1–7). Adam, spolé-
hající se sám na sebe, se vzdálil od zdroje života, jímž je Bůh sám, a stal se prvním 
z těch, „kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí“ (Žid 2,15). Bůh 
se ale nenechal překonat. „Ne„ vyřčené člověkem se pro něj dokonce stalo rozhodu-
jícím popudem k tomu, aby prokázal svou lásku v celé její spasitelné síle.

Kříž ukazuje plnost Boží lásky
 V tajemství kříže se plně odhaluje nepotlačitelná moc milosrdenství nebeského 
Otce. Aby znovu získal lásku svého stvoření, byl ochoten dát tu nejvyšší cenu – krev 
svého jednorozeného Syna. Smrt, která byla pro prvního Adama znamením největší 
samoty a bezmoci, se tak proměnila v nejvyšší skutek lásky a svobody nového Ada-
ma. Můžeme tedy potvrdit slova svatého Maxima Vyznavače: Kristus „zemřel, lze-
-li to tak říci, způsobem božským, protože zemřel svobodně“.1 Na kříži se projevuje 



Boží erós k nám. Jak to vyjadřuje Pseudo-Dionysius, erós je silou, „která nedovoluje 
milujícímu, aby zůstal sám v sobě, ale vede ho k tomu, aby se spojil s milovaným„.2 
Jaký může být „bláznivější erós„3 než ten, který dovedl Božího Syna ke spojení s ná-
mi až do té míry, že důsledky našich provinění vytrpěl jako svoje vlastní?

„Ten, kterého probodli„
 Drazí bratři a sestry, pohleďme na Krista probodeného na kříži! On je tím nej-
převratnějším zjevením Boží lásky; lásky, v níž erós a agapé jsou vzdáleny tomu, že 
by stály proti sobě, ale navzájem se osvěcují. Na kříži je to sám Bůh, kdo žebrá o lás-
ku svého tvora; On žízní po lásce každého z nás. Apoštol Tomáš poznal Ježíše jako 
„Pána a Boha„, když vložil ruku do rány v jeho boku. Nepřekvapuje nás, že mnozí 
světci našli v Ježíšově srdci nejdojemnější výraz tajemství lásky. Mohli bychom do-
konce říci, že projevení se Božího erósu vůči člověku je ve skutečnosti nejvyšším 
výrazem jeho agapé. Jen láska, v níž se spojuje zdarma poskytovaný dar sebe sama 
a vášnivá touha po vzájemnosti, vzbuzuje opojení, které ulehčuje i ty nejtěžší oběti. 
Ježíš řekl: „Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.„ (Jan 12,32) Odpo-
věď, kterou od nás Pán vroucně žádá, spočívá především v tom, že přijmeme jeho 
lásku a necháme se jím přitáhnout. Avšak nestačí jeho lásku přijmout. Je třeba na 
tuto lásku odpovědět a potom se snažit předávat ji ostatním. Kristus „mě přitahuje 
k sobě“, aby se se mnou spojil a já abych se naučil milovat bratry jeho láskou.

Krev a voda
 „Budou hledět na toho, kterého probodli.„ Pohleďme s důvěrou na Ježíšův pro-
bodnutý bok, z něhož vytryskly „krev a voda„ (Jan 19,34)! Církevní otcové považo-
vali tyto prvky za symboly svátostí křtu a Eucharistie. Díky působení Ducha Svatého 
se nám s křestní vodou otevírá intimita trojiční lásky. Na postní cestě jsme nabádáni, 
pamětlivi svého křtu, abychom vycházeli ze sebe a v důvěrné odevzdanosti se oteví-
rali milosrdnému Otcovu objetí.4 Krev, symbol lásky Dobrého Pastýře, nám pouka-
zuje zvláště na eucharistické tajemství: „Eucharistie nás vtahuje do Ježíšova obětní-
ho úkonu... jsme zahrnuti do dynamismu jeho sebedarování.„5 Prožívejme tedy půst 
jako ‚eucharistické‘ období, v němž budeme přijímat Ježíšovu lásku a naučíme se ji 
šířit okolo sebe každým gestem a slovem. Kontemplace „toho, kterého probodli„ nás 
povede k tomu, abychom otevírali svá srdce ostatním a poznávali rány zasazené dů-
stojnosti lidských bytostí. Vybídne nás zvláště k tomu, abychom bojovali s každou 
formou pohrdání lidským životem a vykořisťování člověka a ulehčovali dramatům 
samoty a opuštěnosti mnoha lidí. Ať je půst pro každého křesťana obnovenou zku-
šeností Boží lásky, kterou nám dal v Kristu; lásky, kterou svým životem máme kaž-
dý den „dávat dál„ bližnímu, především tomu, kdo nejvíce trpí a je v nouzi. Jen tak 
budeme moci mít plnou účast na velikonoční radosti. Kéž Panna Maria, Matka krás-
ného milování, nás vede během této postní cesty k autentické konverzi ke Kristově 
lásce. 
 Drazí bratři a sestry, přeji vám plodnou postní pouť a s láskou vám všem posílám  Drazí bratři a sestry, přeji vám plodnou postní pouť a s láskou vám všem posílám 
zvláštní apoštolské požehnání.

Vatikán, 21. listopadu 2006



MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 4.března: Mohelnice 5.160; Úsov 777; Studená Loučka 196 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                    P. Petr Šimara

DENNÍ STACIONÁŘ OKÝNKO VYRAZIL NA PRVNÍ LETOŠNÍ VÝLET
 Ve čtvrtek 22. února 2007 
uskutečnili pracovníci a uži-
vatelé služeb Denního sta-
cionáře Okýnko v Mohel-
nici první letošní výlet. DS 
Okýnko je zařízením Chari-
ty Zábřeh a poskytuje sociál-
ní služby dospělým lidem 
s mentálním, těžkým zdra-
votním nebo kombinovaným 
postižením.
 Cílem cesty se nakonec 
stal Anthropos, jeden z pavi-
lonů Moravského zemského 
muzea v Brně, který nabízí 
expozici o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu.
 Budova Anthroposu prošla velkou rekonstrukcí, proto jsme neměli potíže ani s přístu-
pem do vyšších pater muzea. Ujala se nás velmi milá paní průvodkyně, která nám dovolila 
osahat si některé kosterní pozůstatky nebo si pohladit mamuta, který svou velikostí celému 
muzeu vévodí. Stálá expozice nám poskytla jedinečnou příležitost představit si, jak žili pra-
věcí lidé. Po prohlídce si mohou návštěvníci Muzea odpočinout v příjemné kavárně, která 
je umístěná v přízemí budovy muzea.
 Vlastivědný výlet do Brna uskutečnili pracovníci a uživatelé služeb Stacionáře Okýnko 
v rámci projektu Edukační programy pro zdravotně a mentálně postižené, jenž je součástí 
Společného regionálního operačního programu v Olomouckém kraji. Tento projekt je hra-
zen z prostředků Evropské unie a vedle několika tématických výletů v sobě zahrnuje vel-
kou řadu aktivit, které mají za cíl co nejvíce zkvalitňovat život lidí s handicapem a posilovat 
tak jejich sociální integraci.            JiJiJ ří Doležal

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 
 MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA: Lesnice  3362 Kč, Chromeč  sbírka na faru 2200 Kč.   
                    Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
 POCHOD PRO ŽIVOT. V sobotu 24.3. se uskuteční, jako každoročně, v Praze pochod 
pro život. Začátek je ve 12.00 hod. v chrámu Panny Marie Týnské na Staroměstském ná-
městí. Odtud se pokračuje průvodem k soše sv. Václava. Pojďme se alespoň tímto prostým 
způsobem zastat nenarozených a říci společnosti o velkém zlu potratů a eutanázie. Vlak ze 
Zábřeha jede v 8.31hod.                                                P. Vladimír Jahn 

FARNOST SVÉBOHOV            FARNOST SVÉBOHOV

 Pobožnost křížové cesty v postní době bývá ve Svébohově každý pátek od 17 hod.  
                                                                         František Frank


