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18. 3. 2007
Ročník IX.
číslo 11
4. NEDĚLE POSTNÍ

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, tvůj Syn nás tak miloval,
že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry
a zůstávali v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

ŽALM 126 Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost
1: Iz 43,16-21
2: Flp 3,8-14
Ev: Jan 8,1-11
Ordinárium: latinské č. 509
příští neděli Olejníkovo č. 502

Ježíš chtěl vykořenit zlo
Zlo a ne lidi
Vždyť lidi miloval
A stále miluje
„ze stolu Božího slova“

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Neděle 18. března ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ
Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou
hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou
vinu, ukaž na nás své velké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě...
ze svatopostní liturgie
Pondělí 19. března SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
 KNĚŽÍ ZÁBŘEŽŠKÉHO DĚKANÁTU se sejdou v Zábřeze na faře ve středu 21.
března. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš

VZDĚLÁVACÍ KURZ

 V sobotu 24.3. 2007 v 8.00 hod. se v hudební škole v Zářeze (vedle kostela sv. Bartoloměje) uskuteční v pořadí čtvrtá přednáška vzdělávacího kurzu s názvem – „DUCHOVNÍ ŽIVOT“. Společně s P. Pavlem
Kavcem (farářem v Lošticích, patřící ke komunitě tamních Lazaristů) se
budeme zamýšlet nad tím, co je to duchovní život, jaký je jeho vývoj, vyslechneme si
také jaké překážky ztěžují pokrok či růst v duchovním životě,….
Srdečné pozvání patří všem pravidelným účastníkům, ale také Vám všem, kteří se
chcete o přednášeném tématu více dozvědět.
Hlavním posláním vzdělávacího kurzu je připravit laiky odborně i duchovně k aktivní službě ve farnostech zpřístupněním poznatků užitečných pro evangelizaci a farní
pastoraci.
 PS: Přednáška P. F. Petríka – „ROZUM A VÍRA“, která byla z důvodu nemoci odložena, se uskuteční v pátek 30.3. 2007 v 16.00 hod. v Katolickém domě.
Mgr. Luděk Diblík
 ZMĚNA ČASU. Příští neděli 25. března začíná letní čas. Změny bohoslužeb se budou týkat začátku páteční mše svaté v Zábřeze, která bude od 18 hod. a sobotní mše
svaté s nedělní platností v Rovensku, která bude začínat v 17.30 hod.
P. František Eliáš
 VELKÝ GOSPELOVÝ DVOJKONCERT
Ve farním kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze vystoupí v sobotu 31. března v 16 hod.
ALFA GOSPEL PRAISES ze Zábřeha a jeho hosté, ADO GOSPEL z Brna. Tento koncert uvede krátký reportážní snímek Martina Strouhala z jeho nedávné cesty na Haiti.
Gospel se překládá jako „poselství, dobrá zpráva čili evangelium“. Tento hudební
žánr vznikl mezi černochy, zavlečenými otrokáři do Ameriky. Při nedávné návštěvě
Haiti jsme se s tímto hudebním žánrem v jeho přirozené podobě setkali v Baie de Henne. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na potřeby tamní školy.
P. František Eliáš

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH

V pondělí 12. března se sešla ke zhodnocení hospodaření farnosti Zábřeh v roce 2006
ekonomická rada. Od této neděle si můžete ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje prohlédnout zápis o hospodaření farnosti v minulém roce.
Mgr. Marie Vepřková

OTEC BISKUP JOSEF S RODINAMI V ZÁBŘEHU
PROGRAM „PŘEDÁVÁNÍ VÍRY V RODINĚ“
SOBOTA 24.3.2007 V 9.30 HOD

Rodina je prostředím, ve kterém si děti přirozeným způsobem osvojují základní schopnosti pro svůj budoucí život.
Rodina je prostředím, ve kterém se děti přirozeným způsobem učí dobrým lidským vlastnostem.
A rodina je také prostředím, ve kterém se děti přirozeným
způsobem poprvé setkávají s vírou.
Jsou to především rodiče, kteří jsou pro své děti prvními
svědky víry, a jsou to rodiče, kteří právě tímto způsobem předávají víru svým dětem.
Každý z nás rodičů se sám sebe i ostatních často ptá, jaký způsob předávání víry v rodině je nejvhodnější. Jaké jsou dnešní děti, jak reagují, čeho si všímají, co napodobují,
co přijímají a co odmítají. Jaký je slovník, kterému rozumí, a jak vnímá postoje ostatních lidí okolo sebe, především nás, rodičů. Na tyto a mnohé další otázky odpovídá
program Národního centra pro rodinu s názvem „Předávání víry v rodině“.
O tomto programu a jeho možnostech a o úkolu dnešních rodičů, předávat svým
dětem víru v rodině, bude s rodiči hovořit olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička
v sobotu 24.3.2007 od 9.30 do 15.00 hod.
Program je určen všem rodičům, kterým leží na srdci dobrý život jejich dětí a kteří se zamýšlejí nad otázkou, jak dnes předávat víru v rodině. Srdečně zveme všechny
rodiče na toto setkání. Občerstvení, pracovní materiály a oběd je přihlášeným účastníkům zajištěn.
Za organizátory Luboš Nágl, Centrum pro rodinný život, Olomouc.
Kvůli pracovním materiálům a občerstvení nahlaste prosím svoji účast buď telefonicky kdykoli na tel. 605 274 911, nebo e-mailem na nagl@arcibol.cz.

AKADEMICKÉ DNY – OHLÉDNUTÍ.

V předvečer 10. března, který je Dnem za osvobození Tibetu, se v kině Retro uskutečnila přednáška o pobytu Mgr. Magdaleny Novákové v Tibetu, který dodnes okupují Číňané. Mohli jsme zhlédnout obrazovou dokumentaci
s poutavým výkladem i poutní místo Lhasu, kde bylo v roce
1959 komunistickou Čínou zabito 80.000 domorodých Tibeťanů. Duchovnímu vůdci Dalajlámovi se podařilo v poslední
chvíli uprchnout do exilu v Indii, kde žije dodnes. Uvědomujeme si, že i náš národ zažil několikerou okupaci a dosud
se z jejích následků zotavujeme? Nabízí se otázky, jak užíváme dosažené svobody, jak pomáháme utiskovaným, kteří
nezažili, co je náboženská svoboda, zda dokážeme být tak
radostní a bohatí Kristem jako Tibeťané s jejich modlitebními mlýnky…
Jedna z dalších přednášek nás zavede na Kubu, kde komunistický režim potírá jakoukoliv snahu po získání svobody,
kde trpí kubánští křesťané. Jsme připraveni Tibeťany i Kubánce podpořit modlitbou?
Ing. Mgr. František Srovnal

SBÍRKY Z NEDĚLE 11. BŘEZNA

Zábřeh 9.930, Jedlí 1.950, Klášterec 1.290, Svébohov 2.100 Kč.
Dary: Zábřeh na opravu kostela sv. Barbory 5.000, Klášterec na Haiti 1.000 Kč,
Svébohov na Haiti 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 Příští neděli 25. března bude ve farnosti Jedlí sbírka na opravy.
Nedávno jsme slavili 75. narozeniny
paní Milady Melicharové.
Její náhlé úmrtí nás všechny překvapilo a zaskočilo. Patřila
k „duši farní rodiny“. Zapojovala se do mnoha společenství
a v pondělí a pátek jsme se s ní obvykle setkávali na faře,
kde obětavě vařila pro všechny, včetně brigádníků.
S opravdovou vděčností vzpomínáme na její obětavou
práci. Naše modlitby, prosby a přímluvy ať ji provázejí
až do Božího království, se kterým v pozemském
životě skutečně počítala.
P. František Eliáš, P. Pavel Kaška a zábřežští farníci

TÝDEN PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY 19. – 23.3.2007

V rámci akce „Týden pro sociální služby“ plánované na období 19. – 23.
března 2007 otevírá Charita Zábřeh svá střediska.
V tyto dny můžete navštívit: Charitní ošetřovatelskou službu Zábřeh, Postřelmov, Štíty, Mohelnice; Charitní pečovatelskou službu, středisko osobní asistence, centrum Oáza, denní stacionář Okýnko, Domovinku, občanskou poradnu.
Akce je zaměřená na seznámení se s činností Charity Zábřeh a získání většího povědomí o ní. Veřejnost se může dozvědět více o možnosti pomoci různě potřebným
lidem – seniorům, lidem s postižením, lidem bez domova, osobám zdravotně znevýhodněným. Během akce se bude provádět měření fyziologických funkcí (tlak, puls),
hladiny cukru v krvi, pedikérské služby, prohlídky a zkoušení pomůcek (chodítka, vozíky) a inkontinentních pomůcek.
Veřejnost má také možnost zúčastnit se Křížové cesty vedené pracovníky Charity
Zábřeh. Tato doprovodná akce proběhne v pátek 23. března od 15 hodin v kostele sv.
Bartoloměje v Zábřeze.
Bližší informace o dnech a době otevření dveří jednotlivých středisek získáte z plakátů, popř. Vám údaje sdělí na sekretariátu Charity Zábřeh, Žižkova 15.
INZERÁTY
 Nabízím volné místo pro truhláře, pracoviště Zábřeh. Tel: 777 231 820
 Prodám 24 ks modřínových boků na farní lavice. Cena dohodou. Tel: 777 231 820
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.

MISIE NA HAITI – 4. část

Je pondělí 5. února. Budíček je jako obvykle v 5.30
hod., kdy Clode poprvé buší do zvonu zavěšeného na stromě. Když v 6 hod. zabuší do zvonu znovu, v kostele se několik věřících začíná modlit růženec. V 6.30 hod. pokračujeme mší svatou, na které ministruje sympatický, sedmnáctiletý chlapec, který se přihlásil také k práci na hrázi. Poté
následuje snídaně a bez prodlení nasedáme do terénního
auta, abychom předali zásilku léků. P. Roman mi předává
řízení, protože ho bolí zraněný prst. Zatím nebyl u lékaře,
ale zřejmě má zhmožděné a naražené lůžko kloubu, protože kloub je silně nateklý. Jedeme dnes přes hory do Mola sv.
Mikuláše, kam vezeme léky slovenským lékařům, se kterými již čile pracuje zdravotní sestra Jana Smyčková.
Za vesnicí začíná cesta necesta prudce stoupat až do výše 500 m nad mořem na náhorní rovinu. Na ní se rozkládá město Bombardopolis, ve kterém je oproti Baie de Henne docela čilý ruch.
I honosnější hřbitov naznačuje, že se zde lidem daří lépe. Je tu více srážek a lepší půda sytě červené barvy, což poukazuje na to, že v zemi je zřejmě přemíra železa. Tady by se dalo po ujeté zemině jet rychleji, ale všichni řidiči respektují retardéry z kamenů napříč. Potom se cesta začíná
mírně svažovat. Stále chodí lidé s kanystry do údolí několik km daleko pro vodu, která by našince zřejmě zabila. Někteří si nás rádi stopli. Podél cesty již zase rostou kaktusy, některé druhy
lidé využívají jako živý plot, který je ještě účinnější než živý hlídač. O kaktusový plot se nikdo
neopře ani z něj nic neulomí.
O půl dvanácté, po třech hodinách jízdy, se objevuje na obzoru v zátoce město Molo sv. Mikuláše. Přestože připomíná spíše cikánskou osadu na Balkáně, objevují se tu i nápisy na cedulích, jako např. Coca Cola či BAR. V jednom stavení je dokonce kiosek s lednicí a ten nese jméno
nějaké místní madam. Tam prodávají s mastným příplatkem také chlazené haitské pivo. Koupili
jsme ho i pro lékaře, aby měli radost nejen ze dvou kufrů léků, ale i osvěživého nápoje. Byli jsme
za to, po skončení ordinačních hodin, pozváni na faru k obědu. Čas využíváme na zchlazení ve
vlnách lazurově modrého a příjemně teplého moře. Nepříjemné byly pouze slané vlny v očích,
nosu a ústech. V blízkosti je v korálovém útesu zaklesnutý vrak nákladní lodi a o kus dále se
z pobřežních skal zvedá vzhůru rozlehlá napoleonská pevnost, která připomíná dobu válek mezi
francouzskými, španělskými a anglickými kolonizátory. Když jsme chtěli odejet z pláže, která
byla ten den jen pro nás (asi jako obvykle), hrozilo, že zapadneme do písečné duny. Zachránil
nás náhon na všechna čtyři kola.
Oběd na faře byl dobrý: polévka, rýže
s fazolovou omáčkou, banán ala brambora a haitská káva (přišla vhod). Po
16. hodině stoupáme zpátky do Bombardopolis. Zastavujeme se na faře
s kanystrem pro pitnou vodu a také
v pekárně nakupujeme podstatně lepší chléb než v Baie de Henne. Martin
si fotí primitivní, otevřenou pekárnu,
pekař je už ale civilizovaný obchodník
a ví, že své „know how“ nemůže dát
zadarmo. Tuším, že 5 gourdes to vyřešilo. Do chleba se pouštíme již v autě
a za šera se vracíme do Baie de Henne.
Pokračování příště.
P. František Eliáš

K SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Drazí bratři a sestry,
rád bych upozornil na blížící se slavnost Zvěstování Páně, která je tradičně spojena s Dnem modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Letos je to právě 50 let, kdy byl u nás schválen zákon
o potratech, který je v zásadním rozporu s Desaterem Božích přikázání. Křesťané nevládnou tomuto světu a proto nejsou všechny zákony
ve shodě s křesťanstvím, ale křesťané mají povinnost řídit se Božím
přikázáním i tam, kde světské zákony jim odporují a mají také povinnost být svědomím
společnosti.
Již řadu let se v Praze koná při této příležitosti Pochod pro život – letos v sobotu 24.
března. V naší arcidiecézi máme mimořádné znamení v Aničce Zelíkové, dívce z Napajedel, která se nabídla Bohu jako smírná oběť za hřích potratu, o kterém jen slyšela. Bůh její
oběť přijal. Abychom dobře rozuměli jejímu znamení, bude v Napajedlích v pondělí 26.
března v 18 hodin mše svatá na smír za hříchy potratů v celé zemi. Přede mší svatou bude
adorace a po mši svaté průvod na hřbitov k hrobu Aničky. Upřímně vás zvu k účasti, i když
vím, že nemůžete přijet všichni. Proto prosím, abyste se zapojili do smírných modliteb ve
svých farnostech.
Vyprošujeme o Slavnosti Zvěstování všem rodičům, kteří zjistí, že počali dítě, ochotu
s radostí dítě přijmout, jak to udělala Panna Maria, když jí anděl oznámil, že se stane Matkou Spasitele.
S přáním všeho dobra od Pána do dalších dnů svatého postu ze srdce žehná

SKUTEČNÝ ŽIVOT AŽ POTOM!

V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya. Jedno z nich byl malý věřící, druhé malý pochybovač a třetí malý skeptik.
Malý pochybovač se zeptal: „Věříte vlastně v život po porodu?“ Malý věřící: „Ano, samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Náš život tady je jenom proto, abychom rostli a připravili se na život po porodu, abychom byli dost silní na to, co nás
čeká.“ Malý skeptik: „To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by mel vlastně takový život vůbec vypadat?“
Malý věřící: „Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem více světla než tady.
A možná, že dokonce budeme jíst ústy a běhat a...“ Malý skeptik na to: „To je úplný nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy, to je úplně směšná představa. Máme přece pupeční
šnůru, která nás živí. A mimo to je nemožné, aby existoval život po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už teď.“ Malý věřící: „Určitě je to možné. Jen bude všechno kolem trochu
jinak, než jak jsme tady zvyklí.“ Malý skeptik: „Vždyť se ještě nikdy nikdo zpoza porodu
nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život je jedno velké trápení v temnu.
Malý věřící: „Připouštím, že přesně nevím, jak bude život po porodu vypadat. Ale v každém případě pak uvidíme maminku a ona se o nás postará.“ Malý skeptik: „Máma?!? Ty
věříš na mámu? A kde má jako být?“ Malý věřící: „Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní, prostřednictvím ní. Bez ní vůbec nemůžeme existovat.“ Malý skeptik: „To je pěkná
hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani kousíček, takže je jasné, že nemůže existovat.“ Malý věřící: „Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit,
jak hladí náš svět. Pevně věřím tomu, že náš skutečný život začne až potom!“
(Podle časopisu YOU, 3/2002, převzato z Internetu)

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 ADORAČNÍ DEN V POSTŘELMOVĚ. Farnost Postřelmov přijme
ve středu 28. března modlitební štafetu, kterou si během celého roku
předávají farnosti naší diecéze, aby se za diecézi modlily. Adorace
před Nejsvětější svátostí začne ve farním kostele v Postřelmově v 9.00
hod., ukončení bude v 19.00 hod. Také v kaplích v Chromči a v Sudkově bude adorace podle možností.
 Na slavnost sv. Josefa bude změna bohoslužeb takto: Lesnice 16.30 hod., Dlouhomilov 17.00 hod., Postřelmov 18.00 hod., Brníčko ve středu 21.3. v 17.00 hod.
Tato slavnost je pro nás jako zasvěcený svátek.
 Připomínám, že se mění čas v noci ze soboty 24. na neděli 25.března.
 V sobotu 24.3. se v Praze uskuteční „Pochod pro život“, manifestace na podporu nenarozeného života. Dnes také na ochranu života starých, nemocných a hendikepovaných lidí. Pojďme společně podpořit tuto myšlenku ochrany lidského
života proti pohrdání životem v dnešní době a společnosti. Pojďme říci našemu
národu, co je dobro a co zlo. Vlak odjíždí z Postřelmova v 7.55 hod. a ze Zábřeha
v 8.31 hod.
P. Vladimír Jahn
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 11. března: Horní Studénky 1.250; Štíty 2.030; Cotkytle 940 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 Tuto neděli 18. března je ve farnosti Horní Studénky sbírka na opravy.
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírka z neděle 11. března: Lubník 680; Tatenice 1.170; Hoštejn 600; Kosov 550
Kč. Dar na opravy v Tatenici 2000 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 11. března byla ve výši 3.140 Kč. Dar na Haiti 2.000 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
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 „Modlím se s dětmi předškolního
věku“. Po přednášce bude opět příležitost k zakoupení literatury. Rodiče, prarodiče i všichni ostatní zájemci jsou srdečně zváni.
Karla Hrochová
MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 11.března: Mohelnice 4.887; Úsov 725; Studená Loučka 290 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

FARNOST KLÁŠTEREC

FARNOST KLÁŠTEREC

FARNOST KLÁŠTEREC

NEDĚLE 25. BŘEZNA adorační den farnosti Klášterec. Farnost Klášterec zve farníky zábřežského děkanátu ke společnému prožití adoračního dne farnosti Klášterec, který začne dne 25. března 2007 mší svatou v 7.20 hod. Pokračovat bude
adorací. V 13.00 zveme všechny na dětskou křížovou cestu a ve 14.00 bude adorační den ukončen svátostným požehnáním.
Farníci z Klášterce
FARNOST SVÉBOHOV

FARNOST SVÉBOHOV

 Senioři se sejdou ve Svébohově ve středu 28. března v 17 hod. v klubovně.
 Občanské sdružení Svébohov Vás zve v neděli 25. března 2007 na „vítání jara“.
Sraz ve 14.30 u školky.
Marie Šanovcová
FARNOST DUBICKO

FARNOST DUBICKO

FARNOST DUBICKO

Již 40 let nás doprovází svou hrou a zpěvem naše varhanice paní Marie Křížková. Kéž ji neopouští mladický elán, se kterým tuto službu přijala. Děkujeme.
Farníci z Dubicka, Hrabové a Bohuslavic

MISIE Z KONVIKTU

Bratři a sestry, jako vrchol naší formace v Teologickém konviktu stejně jako
naši předchůdci absolvujeme misie a to v termínu 27.5.-3.6. Naším posláním bude
zprostředkovat poselství Evangelia těm, kteří jej ještě nepřijali a snažit se povzbudit ve víře i Vás, farníky zábřežského děkanátu. Tentokrát se rozdělíme do 5 skupin, které budou působit v Zábřehu a vesnicích Hynčina, Svébohov, Rovensko,
Jedlí, Maletín a Krchleby. Již nyní se na návštěvu u Vás připravujeme, abychom
Vám mohli co nejlépe posloužit.
V modlitbě a o modlitbu prosí, studenti
Teologického konviktu Olomouc

LA SALETTE

Po delší časové odmlce chystáme od 2. do 10.
srpna 2007 (upřesněný termín, uvedený v minulých
FI) opět putování do La Salette ve Francii. Duchovní
program zajistí P. Lev Eliáš.
Budeme se snažit vejít do ceny 6.000 Kč (za dopravu, ubytování a polopenzi).
S přihláškami neotálejte, počet účastníků doplníme z jiných farností.
P. František Eliáš

