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6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce;
dej nám svou milost, ať žijeme tak,
abychom byli tvým důstojným příbytkem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

ŽALM 1 Blaze

tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

1: Jer 17,5-8
2: 1 Kor 15,12.16-20
Ev: Lk 6,17.20-26
Ordinárium: Břízovo č. 503
příští neděli latinské Ebenovo č. 504

Ježíš opravdu promlouvá ke mně.
My jsme chudí, hladoví, plačící –
nebo boháči, sytí, smějící se...
Je třeba říci to nahlas.
Člověk se spoléhá
na Boha jen tolik,
na kolik se dokáže
odpoutat sám od sebe.
„ze stolu Božího slova“

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu
14. února. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
 SCHOLA PICCOLA. Všichni jste srdečně zváni na koncert SCHOLY PICCOLY a jejich hostů s názvem „Skála věků“, který se uskuteční
v pátek 16. února 2007 v 18 hod. ve farním kostele ve Štítech a v neděli
18. února v 17 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově.
Bára Hamplová a Gabriela Tillová
KATOLICKÝ DŮM
 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na
tradiční maškarní ples, který se uskuteční v pátek 16.
února od 20 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje skupina POSTYLION – staronová hudební formace tvořená Láďou Šromem, Zdenou Marešem, Táňou Viktorínovou a Ilonou Vařekovou.
V průběhu plesu zhlédneme ukázky společenských tanců, představí se skupina AKCENT, bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější masky… Zkrátka
a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si zakoupit místenku v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, Žižkova 43, tel. 583 416 340 a určitě přijďte. Rádi Vás uvítáme.
A jedna rada na závěr – nezapomeňte si vzít masku, nebo alespoň škrabošku.
 Na sobotu 17. února zveme všechny děti a jejich rodiče
na dětský maškarní karneval. Začátek ve 14 hodin. Vstupné dobrovolné.
 V pondělí 19. února v Katolickém domě opět přivítáme populární dvojici Eva
a Vašek z Kotvrdovic a v jejich podání si poslechneme písně Bílá orchidej, Růže
z Atén a mnohé další. Začátek v 18 hodin, vstupné 150 Kč. Předprodej u paní Ramertové v prodejně EDITON, Žižkova 43, tel. 583 416 340.
 Především děti, jejich rodiče a kamarády zveme na neděli 25. února na pohádkový muzikál O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Pod režijním vedením Hany
a Zdeňka Jarmarových hrají členové souboru SVĚTÝLKO Anna Janů, Andrea Bílková, Zuzana Ziková, Nikola Hýblová, Marie Winigeová a Kristýna Kunrtová. Začátek v 15 hodin, vstupné 20 Kč.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
PODĚKOVÁNÍ. Jménem celé rodiny děkuji za krásné rozloučení s mým zesnulým manželem Jiřím Hájkem.
Anna Hájková

Po desetidenním pobytu na Haiti se o víkendu vrátila do České republiky humanitární mise. Zúčastnili se jí ředitel Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Václav Keprt,
RNDr. Pavel Nováček z Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje
o.p.s. a Ing. Martin Strouhal ze Zábřeha. Spolu s Václavem Keprtem a Pavlem Nováčkem
přiletěly z Haiti na návštěvu ČR také řádové sestry Roseline Dorvil a Sandrale Thomas,
které působí na Haiti a jedna z nich přímo v Baie de Henne.
K cestě na Haiti nás vedlo několik důvodů.
Vidět, do jaké míry jsou naše snahy o pomoc této
chudé zemi úspěšné, a podepsat smlouvu s kongregací oblátů na Haiti o rozšíření projektu Adopce na dálku®-Haiti. Třetím důvodem cesty bylo
zjišťování dalších možností jak pomoci lidem na
Haiti. Poměry mne šokovaly, je těžké určit priority pomoci. Každopádně by se měly naplnit lidské
potřeby: jídlo, bydlení, zdravotní pomoc a vzdělávání, bez něhož není možný pokrok.
Ve srovnání se začátky je v Baie de Henne viditelný obrovský pokrok.Částečně je dokončena stavba školy, v osmi nových třídách se učí
250 dětí. Vybudovala se nová studna s čerpadlem na solární pohon, takže vesnice má to základní pro život – nezávadnou vodu. Staví se kantýna (školní jídelna), kde se vaří pro děti.
Jedno jídlo denně ve škole je často jediné, co dostanou. Některé děti přicházejí v naději, že
něco dostanou, často i ve dnech, kdy se neučí. A to chodí až 10 km pěšky.
V programu Adopce na dálku®-Haiti je zájem „adoptivních rodičů“ o haitské děti velký. Je jich evidováno asi 200, přispívají zatím na 140 dětí z Baie de Henne. Po uzavření
smlouvy s haitskými obláty bude možné do projektu „adopce“ zahrnout více dětí, předpokládá se asi 1000.
Jako důležité vidím, že do veškerého budování ve vesnici se zapojuje celá komunita.
Uvažujeme o dalším projektu, který by se jmenoval „Darujte rodině střechu nad hlavou“.
Lidé bydlí v chatrných chýších, které drží jen ‚silou jejich modlitby‘; když přijde období
dešťů, voda chýšemi protéká, lidé se nemají kam skrýt. Za určitou částku od dárce by rodina dostala vlnitý plech, aby voda v deštích střechou neprotékala.
Byla by to adresná pomoc konkrétního člověka jinému konkrétnímu člověku.
Děti se vzdělávají a tak je třeba myslet na to, jak jejich vzdělání uplatnit.Uvažujeme
o způsobu rozvoje řemesel. Výuka řemesla by lidi na Haiti dlouhodobě motivovala, umožnila by jim uživit se. Pro ženy třeba šicí dílna, pro muže zase projekt podpory rybolovu
apod.
Chtěl bych poděkovat za veškerou dosavadní pomoc a podporu, kterou lidé z naší
farnosti lidem v Baie de Henne poskytli. Dali jste jim to nejcennější, co člověk potřebuje
k životu. Dali jste jim naději, protože nejvážnější problémy se už řeší. Bude potřeba ještě
spousta času, energie a peněz, ale to společnými silami zvládneme.
Na závěr mi dovolte, abych zopakoval to, co jsem při bohoslužbě řekl i lidem V Baie de
Henne. „Přestože se málokdo z lidí od nás podívá sem a většina lidí z místní vesnice nikdy
nepozná Zábřeh v České republice, je mezi námi pevné pouto. Kromě toho se nám podařilo obrovské dílo, protože jsme vybudovali most přes celý Atlantik. Tento most nikdo nezničí, pokud bude stát tak jako doposud na víře v Boha, modlitbách a dobrých činech, které
můžeme dělat všichni“.
Václav Keprt – ředitel ACHO, ale hlavně zábřežský farník !!!

SBÍRKY Z NEDĚLE 4. února: Zábřeh 8.660; Jedlí 1.800, Klášterec 1.290; Svébohov
1.750Kč. Dary: na Haiti z Hněvkova 2.000 Kč (1.000 růžencové společenství, 1.000 farníci). Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

OHLÉDNUTÍ

Zejména s ženami bychom se touto cestou rády podělily o krásný zážitek. V sobotu 3. února se ve Šternberku konala již tradiční Hromniční pouť matek, které se účastnilo i naše malé společenství modlících
se matek. Vidět chrám Zvěstování Panny Marie zcela zaplněný ženami různého věku, které se modlí a přimlouvají nejen za své děti, ale
za všechny děti, je něco úžasného a velmi silného. Součástí pouti byla
modlitba radostného růžence a samozřejmě mše svatá, spojená s průvodem se svícemi a společnou modlitbou matek. Po obědě následovala přednáška o modlitbě PhDr. Jitky Krausové, která vyvolávala jak
zamyšlení, tak výbuchy smíchu. Celá pouť byla zakončena adorací spojenou s modlitbou
odevzdání a následným vkládáním dětí do Božích rukou – tj. ukládáním jmen dětí do košíčku, symbolizujícího Boží náruč, před vystavenou Nejsvětější svátostí. Do svých rodin
jsme se vrátily duchovně občerstveny a posilněny, s vědomím, že Pán pečuje o všechny
potřeby našich dětí.
Rády bychom v brzké době uskutečnily v naší farnosti setkání s koordinátorkami Hnutí
modlitby matek v ČR, a zejména maminky a babičky tak povzbudily k intenzivním modlitbám za jejich děti. O tomto setkání vás budeme včas informovat.
Za zábřežské Hnutí modlitby matek Marie Badalová a Lenka Hamplová

NA OKRAJ

Účastníkům přednášky o islamizaci Evropy doporučuji pro povzbuzení stránky české
sekce Radia Vaticana (www.radiovaticana.cz). V rubrice SVATÝ OTEC, podrubrice CESTY najdete pod názvem VÍRA, ROZUM A UNIVERZITA celou přednášku papeže Benedikta XVI., kterou přednesl na univerzitě v Řezně v září loňského roku. V rubrice PUBLICISTIKA, podrubrice KOMENTÁŘE „Církev a svět“ stojí za zmínku komentář Milana
Glasera ISLÁM ZAČÍNÁ ARGUMENTOVAT O NESLUČITELNOSTI NÁSILÍ A ISLÁMU, a komentář Samira Khalila Samira (egyptský jezuita, profesor islamistiky na Univerzitě v Bejrútu) NE NÁSILÍ, LÁSKA K PRAVDĚ A MISIJNÍ POSLÁNÍ. Opravdu překrásný je komentář patera Josefa Koláčka O TOM, JAK SE ROZPLYNULA NEDŮVĚRA
(Zhodnocení apoštolské cesty Benedikta XVI. do Turecka).
Markéta Kroulová
USTANOVENÍ ARCIBISKUPA. Katecheté, pastorační asistenti i pastorační pomocníci pověření podávat svaté přijímání či vést pobožnosti se musejí starat o svůj osobní duchovní život, aby jejich služba nesla požehnání
církevnímu společenství a také jim samotným. Proto stanovuji, aby jmenovaní alespoň jednou za dva roky vykonali duchovní cvičení nebo víkendovou duchovní obnovu. K žádosti o prodloužení jejich služby bude duchovní správce účast potvrzovat. Je povinností duchovního správce svému spolupracovníkovi
tuto účast umožnit a pokud je třeba i ﬁnančně podpořit.
Arcibiskup Jan Graubner
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.

PROHLÁŠENÍ ČBK K PŘÍPADŮM SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ BEZPEČNOSTÍ
Během uplynulého plenárního zasedání ČBK připravili biskupové českých a moravských
diecézí následující prohlášení ke spolupráci některých katolických kněží s komunistickou
Státní bezpečností.
Pro pravdivé posouzení celé záležitosti jsme si připomněli totalitní situaci, kterou jsme téměř všichni biskupové v různém stupni prožili jako pronásledovaní od StB, případně ve vězení. Prožili jsme to a dobře víme, že kněží zůstali v době pronásledování většinou zcela sami.
Katolická církev byla v době komunistické totality skupinou zvláště pronásledovanou jako
spojenec „zahraničních centrál“. Biskupové téměř všech diecézí byli odstraněni, roky trávili ve
vězení či na jiném přísně hlídaném místě.
Pronásledování osob nepohodlných tehdejšímu státnímu režimu bylo prováděno komunistickou stranou. Její přímí pokračovatelé sedí dnes bez skrupulí a námitek veřejnosti v parlamentě. Ti, kteří své oběti pronásledovali, psychicky mučili, někdy i fyzicky likvidovali, jsou
mnohdy inkognito stále v různých úřadech. Společnost se s tímto faktem nevyrovnala a kupodivu tuto skutečnost toleruje. O to více zaráží mnohdy útočný zájem médií o osoby, které
– alespoň co se týká kněží – byly většinou oběťmi jejich nátlaku a vydírání.
Rádi bychom připomněli fakt, který se v souvislosti s vyvolanými kauzami opomíjí:
Katolická církev se začala se spoluprací kněží se Státní bezpečností vyrovnávat ještě před
lustračním zákonem, a to prostředky, které jsou jí vlastní: uznáním viny, lítostí, pokáním, nápravou. Ze svých míst byli odstraněni ti, kteří za své služby dostali výhodná místa. Biskupové,
kněží i věřící vykonali v roce 1990 společnou kající pouť na Velehrad za všechny, kteří pochybili, s výzvou, aby i oni odčinili své viny, napravili škody a omluvili se. V roce 1993 byla znovu
Českou biskupskou konferencí vydána výzva čtená ve všech kostelích - výzva k pokání a omluva za viny kněží.
Biskupové také vyzvali kněze, kteří zůstali v sítích StB, aby s nimi přišli projednat svou situaci a okolnosti, za jakých ke spolupráci došlo. Téhož roku byl v novinách opět zveřejněn rozsáhlý
článek, který tuto záležitost komentoval a obsahoval opakovanou žádost o přijetí omluvy.
Která skupina obyvatel udělala něco podobného a tak brzy?Tehdy jsme ještě neměli možnost nahlédnout do materiálů StB. Po rozhovorech s kněžími jsme byli opatrní a nechtěli jsme
pouze podle jména v seznamu bez zjištění plné pravdy někoho nespravedlivě odsoudit. Víme,
že materiály StB, třeba jen částečně dostupné, ukazují, že někteří kněží s StB opravdu spolupracovali. Pokud je takové jednání řádně prokázané, je to odsouzeníhodné, zvláště pokud tak
učinili kvůli své kariéře či hmotnému zisku, a pokud tím někomu ublížili. Pokud byl kněz donucen ke spolupráci pro své nedostatky či ze slabosti, je to politováníhodné. Pokud souhlasil
se spoluprací vlivem dlouhodobého nátlaku, ze strachu, kvůli vydírání, zaslouží si soucit.
Pokud ale kněz ani neví, jakým způsobem se do evidence StB dostal, a materiály prokazují, že nepodepsal a nedonášel, nemůže ho nikdo ostouzet a „nálepkovat“. Dosud nedořešenými případy jsme připraveni se dále zabývat.
Prosíme všechny, aby respektovali úctu ke každému člověku, aby nevynášeli povrchní a
neověřené soudy, které ubližují.
Prosíme pracovníky ve sdělovacích prostředcích, aby usilovali o pravdu, aby respektovali
důstojnost každého člověka a jeho právo na dobrou pověst a neodsuzovali nikoho bez zjištění
skutečnosti.
Žádáme, aby se maximálně dbalo na to, aby žádné materiály nebyly zneužívány k vyrovnávání osobních účtů a poškozování vztahů mezi jedinci nebo k očerňování některých skupin
společnosti.
Modlíme se za naši zemi i všechny její obyvatele, abychom společně hledali cesty ke vzájemnému sblížení a abychom dokázali odpouštět.
V Praze dne 24. ledna 2007

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 4. února 2007: Mohelnice 5.748; Úsov 1.120; Studená Loučka
462 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 Adorační den Lesnice - farnost Lesnice přijme v neděli 18.
února modlitební štafetu, kterou si během celého roku předávají
farnosti naší diecéze, aby se za diecézi modlili. Adorace před Nejsvětější svátostí začne po mši svaté a trvá asi do 19.00 (ještě bude
upřesněno).
 Příští neděle je třetí v únoru, bude mimořádná sbírka v Postřelmově na opravy, stejně i v Chromči na kapli (minulá na faru
činila 2500 Kč). Pán Bůh odplať všem dárcům.
 Nebude tentokrát sobotní bohoslužba ke cti Ducha svatého. P. Vladimír Jahn
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 4. 2. 2007: Horní Studénky, Štíty 2.220 ( v neděli 28. ledna
4.830 Kč) + dar na opravy 2.000; Cotkytle 720 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
RŮŽENCOVÉ SPOLEČENSTVÍ ŠTÍTY
V pátek 16.2. po mši svaté se sejdeme na faře. Předložím Vám evidenci adopce a zprávu o návštěvě sester z Baie de Henne v Olomouci. Probereme taká plán na letošní rok. Prosím, vezměte si sebou kartičky. Děkuji.
Eva Pecháčková
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 4. února 2007: Lubník 770, Tatenice 1.520 + 3.000 na opravy kostela, Hoštejn 900, Kosov 1.100 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 Místní organizace KDU-ČSL Tatenice srdečně zve
na lidový ples, který pořádá v pátek 16. února 2007 ve
20 hod. na zámečku v Tatenici. K tanci a poslechu hraje
KoPr. Vstupné 40 Kč (občerstvení, bufet, tombola). Výtěžek z plesu bude věnován na opravu kostela v Tatenici
zničeného vichřicí.
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 4. února byla ve výši 3.065 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

FARNOST ZVOLE

P. František Janhuba

