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7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Buďte milosrdní, 
jako je milosrdný váš Otec!

Lk 6,27

Nemáme v životě jiný cíl 

než lásku, která umí odpouštět, 

protože zakusila odpuštění…

„ze stolu Božího slova“

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, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 103   Hospodin je milosrdný a milostivý.
1: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23   2: 1 Kor 15,45-49  Ev: LK 6,27-38

Ordinárium: latinské  č. 509
příští neděli latinské Olejníkovo  č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
21. února středa  Popeleční středa
Smiřte se s Bohem! – Tato výzva je voláním nejen na dobu post-
ní, ale do každého dne života. Smíření, pokoj, čas spásy – to jsou 
okamžiky milosti, které nesmím promarnit.
Mše svaté: Zábřeh 9.40 a 17.30 hod., Jedlí mše svatá 16 
hod., Svébohov 17 hod., Klášterec 18 hod.  V Zábřeze bude  
možnost přijetí svátosti smíření přede mší svatou od 9 hod., 
po skončení ranní mše svaté podle potřeby  a od 15 hod. do 
večerní mše svaté. 
22. února  čtvrtek  Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
25. února  neděle  První neděle postní
Podivuhodnými zbraněmi jsou modlitba a odříkání; držme se jich pevně a volejme ke Spasite-
li:“Hřešili jsme, Pane, ale konáme pokání, proto se nad námi smiluj“. 
Přetrhejme všechna pouta, která nás váží ke hříchu a odpusťme svým bratřím, aby i nám byly 
odpuštěny naše viny. Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, veď nás bezpečně  po cestách 
pokání. 
Prvním stupněm pokání je vyhýbat se hříchu, odložit všechny náruživosti a svou poskvrně-
nou duši obmýt slzami lítosti. Ale dej pozor, má duše, aby tvé pokání nebylo polovičaté: abys 
mezitím, co proléváš slzy lítosti, nehověla skrytě tajným vášním, a tak zas o Boha nedbalostí 
nepřišla; kráčej vytrvale ve stopách Kristových a nes za ním svůj kříž, abys k němu, oslavené-
mu Kristu, byla jednou přidružena.                                                           Z východní liturgie

 V DOBĚ POSTNÍ budou křížové cesty v Zábřeze bývat vždy v pátek a v neděli 
v 15 hod. Prosíme společenství, která se chtějí podílet na vedení křížových cest, aby 
se ozvala paní Anně Krieglerové tel. 739 246 013. První pobožnost křížové cesty bude 
v pátek 23. února.                                                                                          P. Pavel Kaška

DOPIS NAŠICH BISKUPŮ KE SBÍRCE SVATOPETRSKÝ HALÉŘ. 
Drazí bratři a sestry, 
v neděli 25. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná Svatopetrský haléř. V roce 
2006 se při ní v České republice vybralo téměř osm milionů korun. Za tuto štědrost 
vám patří dík nejen od Svatého otce, ale i od nás, biskupů. 
Prostředky získané v rámci sbírky Svatopetrský haléř jsou určeny k tomu, aby Svatý 
otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem 
válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
Svatý otec si vaší pomoci velmi váží. Považuje ji za účast na jeho apoštolské práci 
a současně ve vašem daru vidí konkrétní projev odpovědnosti za potřeby univerzál-
ní církve. 
Vybrané prostředky proto opět poskytneme do zodpovědných a milosrdných rukou 
papeže. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním pre-
ventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou akutně potřebovat – neboť stále platí: 
“Kdo rychle dává, dvakrát dává.“
Dovolte nám vyjádřit také naší upřímnou vděčnost za veškeré příspěvky během celé-
ho roku! Pán Bůh zaplať!                                                    Vaši čeští a moravští biskupové



AKADEMICKÉ DNY 2007 V ZÁBŘEZE
Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh, 
Moravskoslezská křesťanská akademie – pobočka Zá-
břeh a Město Zábřeh pořádají AKADEMICKÉ DNY 
2007.
Program: 

Úterý 6.3.2007 -  Ing. Pavel a Mirjan Baldínských  - MISIJNÍ LAIKÁT 
 V AFRICE
 13.00 hod. Gymnázium Zábřeh, 17.00 hod. Kino Retro

Pátek 9.3.2007 - Mgr. Magdalena Nováková – TIBET              17.00 hod. Kino Retro

Neděle 11.3.2007 – Mgr. Radek Rejšek – VARHANNÍ KONCERT 
 15.30 hod. chrám sv. Bartoloměje 

Úterý 13.3.2007 – Ing. Vladimír Hajtmar – ČLOVĚK A PŘÍRODA
 16.00 hod. Katolický dům 

Neděle 18.3.2007 – Mgr. Milan Paľkovič – O MEŠNÍM VÍNĚ OD A DO Z PODRUHÉ
 16.00 hod. Katolický dům 

ČT1 uvede v pátek 23.  února  v 21. 35 hod. dokumentární film režiséra Petra
Slavíka „13. komnata Tomáše Halíka“, který pojednává o málo známých faktech 
z působení „podzemní církve“ v Československu v dobách komunistického reži-
mu.                                                                                      Ing. Mgr. František Srovnal

P.S. P. Tomáš Halík  odlétá do USA, kde bude vést od 15. do 19. února těžká a dů-
ležitá jednání a  prosí  o modlitbu! 

VZDĚLÁVACÍ KURZ 
Křesťanské vzdělávání usiluje nejen o zralost lidské osoby, ale 
směřuje hlavně k tomu, aby pokřtění byli postupně uváděni do 
tajemství spásy a stále více si byli vědomi přijatého daru víry; 
aby se naučili klanět se Bohu Otci v Duchu a v pravdě (srov. Jan 
4,23) a dorostli do zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnos-
ti (srov. 1 Petr 3,15), a tak přispěli k růstu tajemného těla.
V sobotu 24. 2. 2007 v 8.00 hod. se v Katolickém domě uskuteční druhá přednáš-
ka Vzdělávacího kurzu s názvem –  „CRÉDO“. Společně s P. Jaroslavem Přibylem 
se budeme zamýšlet nad články apoštolského vyznání víry. Přijměte srdečné po-
zvání.                                                                                                 Mgr. Luděk Diblík

ZPRÁVA PRO KATECHETY. Na faře v Zábřeze si můžete vyzvednout Katechetic-
ké listy č. 3/2007.                                                                                    P. Pavel Kaška



SBÍRKY Z NEDĚLE 11. února: Zábřeh 9.620; Jedlí 1.900,  Klášterec 900, Svébo-
hov 2.200 Kč. Dary Haiti Zábřeh 400 Kč. 

Všem dárcům ať odplatí Pán.  P.  František Eliáš

Příští neděli 25.2.2007 bude ve všech farnostech sbírka na  SVATOPETRSKÝ 
HALÉŘ

Zdravím Vás všechny z Baie de Henne na Haiti. Družicový navigační 
systém hlásí, že je to na 19. poledníku a 73. rovnoběžce, vzdušnou ča-
rou do Zábřeha  8 367 km. 
Do naší satelitní misijní farnosti jsme se dostali podle plánu a na zá-
kladě modliteb mnohých, bez problémů. Nejdůležitější zavazadla-léky 
snad za 50.000 Kč, jsem svěřil modlitbám sester klarisek- kapucínek. 
Kufry s léky prošly všemi kontrolami jako po másle. Na letišti v Port 
au Prince jsme prošli bezcelním východem se všemi kufry polepenými 
samolepkami s logem CARITAS. Tam na nás už čekali P. Roman Musil, Martin Strou-
hal a Videline-kuchařka. Ta zajišťovala nákupy, protože bílý nemá na trhu šanci nakou-
pit. Je vnímán v této chudé zemi jako boss, kterému je třeba provětrat peněženku.
   Když jsme upalovali z neklidného Port au Prince po cestě necestě, v některém z vý-
molů se otevřela na terénním autě  P. Romana zadní  bočnice. Nebýt Videline a jis-

tě i modliteb sester klarisek, poztráceli bychom úplně 
všechno, i když to bylo dost dobře přivázáno.  Než jsme 
spočítali zavazadla, zastavil  „rozkodrcaný“ autobus, 
z kterého nám donesli  náš již ztracený kufr s léky. Na 
Haiti se údajně věci ležící na silnici jen tak nevracejí. 
    Rezervním provazem jsme zabezpečili nejisté bočni-
ce a pokračovali v cestě necestě  jízdou a předjížděním 
vpravo i vlevo vědomi si zázraků toho dne. Po zastávce 
na trhu v Gonaives  jsme ještě před setměním pokra-
čovali dále. P. Roman po svižné jízdě přes skaliska i pí-
sečné duny dorazil do Baie de Henne před 21. hodinou. 
Po večeři na faře jsme zalehli při teplotě nad 25 stupňů 
a spokojeném bzučení komárů a zřejmě i moskytů (ti si 

prý bzučí jen tak - tichounce, aby je nikdo neslyšel). (Pokračování příště)
Zdravíme a jsme v pohodě. P. František

PANENKY PRO DĚTI Z BAIE DE HENNE
Děkujeme všem, kteří vyslyšeli naši prosbu a přinesli hračky pro 
děti z  BdH. Protože nám vaše dárečky téměř zaplnily faru, vy-
hlašujeme stop stav. Pokud ještě došíváte šatečky nebo máte už 
hračky zabalené, poslední přijmeme v pondělí 19. února. Děku-
jeme za pochopení i za všechny nezištné dárky.                                                  

Hana Lexmanová 

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.



FARNOST SVÉBOHOV            FARNOST SVÉBOHOV

 Klub přátel hudby ve Svébohově Vás zve v neděli 25. února v 16 hodiny do 
obecního domu na koncert pro violoncello a xylofon. Účinkují: Margit Klepáčová -  
violoncello a Markéta Mazourová – xylofon. Vstupné 30 Kč, děti a mládež do pat-
nácti roků zdarma. Na hojnou účast se těší a umělecký zážitek přejí pořadatelé.   

 Senioři se sejdou ve Svébohově ve středu 28. února v 17. hod. Marie Šanovcová

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 11. února:  Lubník 830, Tatenice 1.230, Hoštejn 
1.000, Kosov 420 Kč.
Dar na opravy 500 Kč.                Pán Bůh zaplať. P.  Jaroslav Přibyl

Všechny srdečně zdravím! Tak jsme dnes dokončili opravy stře-
chy úklidem lešení. Ještě jednou všem upřímně děkuji za pomoc 
a posílám foto opravené střechy. Světlé eternity jsou ty, které se 
doplňovaly.                                                             P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 Adorační den Lesnice - farnost Lesnice přijme tuto neděli 18. února modliteb-
ní štafetu, kterou si během celého roku předávají farnosti naší diecéze, aby se za 
diecézi modlily. Adorace před Nejsvětější svátostí začne po mši svaté a trvá asi do 
19.00 hod.

 Tato neděle je třetí v únoru, bude mimořádná sbírka v Postřelmově na opravy, 
stejně i v Chromči na kapli.  Pán Bůh odplať všem dárcům. 

  Sbírka na odvod arcidiecézi byla v Postřelmově 15.257 Kč, v Lesnici 8.957 Kč, 
v Dlouhomilově 1.920 Kč. V Sudkově bude sbírka na odvod v sobotu 17. února. 
V Chromči bude sbírka na opravy kostela, minulý měsíc vynesla 2.300 Kč.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 

  V úterý 20. února se v kostele v Postřelmově uskuteční recitační pásmo o sva-
tém Františkovi. Začátek je po mši sv. asi v 18.00 hod. Se svatým Františkem za-
čněme postní dobu.

 Na Popeleční středu budou bohoslužby mimořádně 
v Lesnici v 16.30 hod., v Dlouhomilově v 17.00 hod., v Po-
střelmově v 18.00 hod. Popelec je svátostina, která je zna-
mením naší kajícnosti a dává nám sílu k dobrému prožití 
postní doby.                                                     P. Vladimír Jahn

  V Leštině bude křížová cesta v pátek 23.2. v 15.00 hod. 
v kapli a dále bude bývat ve středu v 16.30 hod. a v pátek 
v 15.00 hod.                                                            p. Kleiblová



ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 11. února: Horní Studénky 850, Štíty 1.930; Cotkytle 710 Kč.      
 Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

Růžencové společenství Štíty. 
Schůzka Růžencového společenství se překládá na pátek 23.2.2007 po mši svaté 
na faře.                                                                                              Eva Pecháčková 

 V úterý 6. února 2007 jsem byla na setkání se sestrami z vesnice Baie de Henne na 
Haiti, které se uskutečnilo v Olomouci. Sestry byly  velice milé a trpělivě odpovída-
ly na naše otázky. Promítaly se fotografie, které přivezl  pan Václav Keprt a doprová-
zel je komentářem. Věřte, že to byl skličující pohled na zoufalé podmínky, ve kterých 
děti žijí, ale také pohledy naděje - dostavěná škola, solární panely, čerpadlo na vodu. 
Ke konci se setkání podobalo spíše třídní schůzce. Sestřičky děti znají a každý chtěl 
o tom svém adoptovaném dítěti něco vědět. Děti se za nás každý den modlí a považu-

jí nás za svoji rodinu.  Náš adoptovaný chlapec Rodlet 
Duverna je zdravý a ve škole průměrný žák, ale musí 
chodit  několik hodin pěšky do školy, a proto bývá ve 
škole často unavený a při výuce spí. Sestřičky byly tak 
hodné a převzaly dárek, který jsem poslala našemu 
chlapci. Malý dárek  jsem dala i jim. Jsou to obdivu-
hodné ženy, které si zaslouží uznání a toto uznání si 

zaslouží i všichni, kteří se snaží pomoci těmto lidem v Baie de Henne. 
 Eva Pecháčková

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 11. února  byla ve výši 3.230 Kč. 
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. P. František Janhuba

V pátek 23. února bude ve Zvoli  na faře přednáška o arci-
biskupovi Josefu Karlu Matochovi (arcibiskupem byl v letech 
1948-1961). Přednáška o jeho životě, obětavé práci a utrpe-
ní v době totality začne po mši svaté v 17.30 hod. Přednáší 
P. Doc. František Janhuba. 

PODĚKOVÁNÍ. Děkujeme paní Karle Hrochové za zprostředkování i paní Ma-
rii Mléčkové za přednášku „Předávání víry v rodině“. Věříme, že nám bude pří-
nosem ve výchově naši dětí a vnoučat.                               Účastníci přednášky

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 11. února 2007: Mohelnice 5.158; Úsov 902; Studená Loučka 
301  Kč.                                                Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara

 V úterý 27.února 2007 zveme všechny seniory na  pravidelné setkání, které se 
koná ve 14.00 hod. na faře.



KATOLICKÝ DŮM
 Na vystoupení populární dvojice Eva a Vašek z Kotvrdo-

vic plánované na pondělí 19. února v Katolické domě 
v Zábřeze už zbývá několik posledních volných lístků 
na balkon. Zakoupit či zamluvit si je můžete v předprodeji  
u paní Ramertové v prodejně EDITON, Žižkova 43,  
 583 416 340. Začátek vystoupení v 18. hodin, vstupné 150 Kč. 

 Především děti, jejich rodiče a kamarády zveme na neděli 25. února na pohádko-
vý muzikál O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Pod režijním vedením Hany a Zdeňka 
Jarmarových hrají členové souboru SVĚTÝLKO Anna Janů, Andrea Bílková, Zuza-
na Ziková, Nikola Hýblová, Marie Winigeová a Kristýna Kunrtová. Začátek v 15. 
hodin, vstupné 20 Kč.

 Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných stanov na sobotu 3. března 
2007 VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU METODĚJ ZÁBŘEH. Začátek 
v 15. hodin v Katolickém domě. Na programu jednání bude výroční zpráva za rok 
2006, plán činnosti na rok 2007, změna stanov a jiné. Na jednání si touto cestou 
dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všechny své příznivce a dob-
rodince.

 V květnu minulého roku jsem z Boží milosti mohl, spolu s dalšími poutníky, ab-
solvovat velký poutní okruh a navštívit významná poutní místa západní Evropy 
– Lurdy, Fatimu, Santiago de Compostella, Montserrat, Garabandal a mnohá dal-
ší. Pokud byste chtěli atmosféru těchto míst poznat alespoň prostřednictvím vi-
deozáznamu z této cesty, zvu Vás na sobotu 3. března od 17. hodin do Katolického 
domu, kde se s Vámi o své prožitky rád podělím. Starším, či handicapovaným na-
bízím i odvoz po skončení projekce.                                 

Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

VELEHRAD  2007 
I v letošním roce připravilo Mateřské a rodinné centrum duchovní pobyt na Velehra-
dě. Exercicie pro ženy proběhnou v termínu od  9. – 16. března 2007 
pod duchovním vedením P. Lva Eliáše. 
Vzhledem k navýšení ceny za pobyt a stravu činí :
 cena týdenního pobytu:     2.200  Kč (pá – pá)
 cena zkráceného pobytu:   1.810  Kč (pá – st) 
 Doprava na Velehrad bude individuální.
Prosím zájemkyně, aby se co nejdříve přihlásily na tel. 731 626 526, nebo přímo v Ka-
tolickém domě v kanceláři MRC.                      Na setkání s Vámi se těší Alena Enterová

OZNÁMENÍ. ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA nese od 1.1.2007 nový úřední název: 
Charita Česká republika (v anglické verzi Caritas Czech Republic). 
ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE jmenovala ředitelem Charity ČR na přechodné 
období dvou let Ing. Mgr. Oldřicha Haičmana.
Novým prezidentem Charity České republiky byl na dvouleté období jmenován 
Mons. Josef Šich, prezident Arcidiecézní charity Olomouc a kanovník Metropolitní 
kapituly u sv. Václava v Olomouci. 



CESTA SESTER Z HAITI DO OLOMOUCKÉHO KRAJE
V pondělí 12. února z pražského letiště odstartova-
lo letadlo se dvěma řádovými sestrami z Haiti, kte-
ré navštívily Českou republiku.  Program týdenní-
ho pobytu sester Roseline Dorvil a Sandrale Tho-
mas, připravila Arcidiecézní charita Olomouc.
 Po celou dobu svého pobytu v Olomouci byly  
v laskavé péči kláštera sester františkánek. V pondělí   
5. 2. je čekala tisková konference v ACHO s noviná-
ři olomouckého kraje. Tisk se o návštěvu humani-
tární mise i o sestry z Haiti živě zajímal. V poledne je čekala beseda se studenty Slovan-
ského gymnázia Olomouc. V rámci Adopcí na dálku ACHO s touto školou  dlouhodobě 
spolupracuje: studenti francouzské sekce  překládají dopisy  „adoptivních rodičů“ do 
francouzštiny, i dopisy, které zase přijdou od dětí do ČR. Studentky této školy se  střída-
ly v tlumočení po celou dobu návštěvy. Odpoledne pak sestry pobesedovaly se zaměst-
nanci ACHO a v podvečer se vydaly do arcibiskupského paláce na setkání s arcibisku-
pem Janem Graubnerem. 
 V úterý dopoledne si prohlédly historické prostory arcibiskupského paláce. Odpo-
ledne se v aule arcibiskupské kurie setkaly s „adoptivními rodiči“, kteří jsou zapojeni 
do haitského projektu. Přítomné nejprve přivítal ředitel ACHO Václav Keprt. Pohovořil 
o svých zážitcích a dojmech z cesty na Haiti a během svého povídání promítl fotografie
z cesty. 
 Sestra Rosaline pak „rodiče“ pozdravila jménem ostatních sester školy a dětí, jimž 
čeští rodiče pomáhají. „Každý den se děti v BdH za vás modlí a děkují za všechno, co pro 
ně děláte,“ řekla přeplněnému sálu. Škola má na starosti vzdělávání dětí, jejich zdraví 
a výživu. Občas je v kraji hladomor, to pak do školy přicházejí chudí rodiče a prosí o jíd-
lo. „Musíme jim dát ze svých zásob,“ krčí rameny sestra. I přes obrovské materiální pro-
blémy je škola úspěšná. „V posledních letech školu úspěšně dokončilo 17 žáků. Teď má 
končit dalších 17, ale museli přerušit školu a počkat na peníze.“ Sestry by je chtěly nau-
čit také něco užitečné pro život, protože žádné z dětí nemá šanci studovat dál. Mohly by 
se naučit nějaká řemesla, ale na to je třeba pozvat profesionály a to jsou zase peníze.
 Ve středu ráno se opět vydaly za studenty Slovanského gymnázia. Odpoledne si pro-
hlédly Arcidiecézní muzeum Olomouc a večer se zúčastnily studentské mše svaté v kos-
tele Panny Marie Sněžné. Setkání se studenty bylo na programu také ve čtvrtek a čekala 
je i beseda v Českém rozhlase Olomouc.
 V pátek časně ráno se spolu se sestrou Janou M. Lukáčovou vydaly do Šumperka 
– zase za studenty do škol. Odpoledne byly očekávány  v Charitě Zábřeh: Charita i far-
nost v Zábřehu mají lví podíl na celém projektu Adopcí na dálku na Haiti, i na další po-
moci, kterou lidé v Baie de Henne dostávají. Také v Zábřehu se sestry zúčastnily besedy 
se školáky, mše svaté v kostele sv. Bartoloměje, po které besedovaly s občany. 
 V sobotu byl volnější program: odpoledne zajely na nákupy, za peníze, které dostaly 
darem, nakoupily potřebné věci pro školu – většinou to byly zdravotnické potřeby. Večer 
je čekala mše svatá v katedrále sv. Václava, zakončená opět besedou s farníky.Bohosluž-
bou pak začaly i poslední den svého pobytu v Olomouci: v kostele Neposkvrněného Po-
četí Panny Marie u dominikánů, kterou opět zakončila beseda. Pak už jen odlet z Prahy 
na Hispaňolu – do Port au Prince se zastávkou v Římě.    Tisková zpráva ACHO-zkráceno.


