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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
Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna
a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali;
živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro,
abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Hospodin je mé světlo a má spása.

ŽALM 27
1: Gn 15,5-12.17-18
2: Flp 3,17 – 4,1
Ev: Lk 9,28b-36
Ordinárium: Břízovo č. 503
příští neděli Ebenovo č. 504

Kristova sláva nebude
viditelná jen na konci věku.
Věřící, který žije z Kristova slova
a z Kristových svátostí
se bude stále více připodobňovat
obrazu oslaveného Pána ...
„Na odhalené tváři nás všech
se zrcadlí slavná zář Páně,
a tak jsme proměňováni
k jeho obrazu ve stále větší slávě
- to vše mocí Ducha Páně.“
2 Kor 3,18

„ze stolu Božího slova“

VZDĚLÁVACÍ KURZ
V sobotu 10. 3. 2007 v 8.00 hod. se v Katolickém domě uskuteční
v pořadí třetí přednáška vzdělávacího kurzu s názvem - „CRÉDO“.
Společně s P. Jaroslavem Přibylem budeme pokračovat v zamýšlení se
nad články apoštolského vyznání víry. Přijměte srdečné pozvání.
Přednášek vzdělávacího kurzu je možné se zúčastňovat pravidelně, ale také nahodile dle zájmu o přednášené téma. Na všech přednáškách budeme nabízet k zakoupení knihy s náboženskou tématikou – mezi nimi také knihy, které se budou vztahovat
k právě prezentovanému tématu. Přednášky jsou pro všechny zúčastněné zdarma.
 Hledáme ochotného člověka pro spolupráci, který by dokázal ze zvukového záznamu přepsat na počítači přednášku vzdělávacího kurzu.
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

PŘEDSTAVUJEME
ÚČASTNÍKY AKADEMICKÝCH DNŮ V ZÁBŘEZE 2007
 Mirjam a Pavel Baldínských žijí již několik let část
roku v africké Tanzanii, kde se snaží pomáhat nejpotřebnějším z potřebných. V posledních letech se zaměřují především na hledání zdrojů pitné vody, kopání studní a adopci na dálku. Smyslem jejich práce je předat domorodcům znalosti a dovednosti, jak
ve velmi jednoduchých podmínkách s těmi nejjednoduššími prostředky uživit sebe a svou rodinu. V roce
1998 založili „Misijní banku ubožáků“, ve které shromažďují ﬁnanční prostředky pro
pomoc nejchudším. Výtěžek z dobrovolného vstupného na přednáškách na gymnáziu
i v kině Retro je určen pro pomoc nejchudším v misijní stanici v Kamsambě.
 Mgr. Magdalena Nováková je učitelkou na III. Základní škole v Zábřeze, pochází z Havířova a má zajímavé koníčky, kterým věnuje veškerý volný čas. Kromě horolezectví, skialpinismu, běžkám a kolečkovým bruslím, je vášnivou čtenářkou a členkou Filmového klubu. Loni
strávila se svou kamarádkou 5 měsíců v Tibetu, kde se nejrůznějšími dopravními prostředky dopravily k posvátným horám Amnye Machen, Kailash a Lhasy. O tyto dobrodružné prožitky se s námi chce
podělit nevšedními záběry a poutavým vyprávěním.
 Mgr. Radka Rejška již mnozí Zábřežáci znají z loňského vystoupení. Tento neúnavný propagátor loretánské zvonkohry, varhanní virtuós a hudební redaktor
Českého rozhlasu – stanice Vltava, zaujme vděčného
posluchače varhanní hudby. Zvláště po náročné obnově varhan v chrámu sv. Bartoloměje v Zářeze. Nenechte
si tuto první část Akademických dnů Zábřeh 2007 ujít.
Postní doba je velkou šancí i úkolem vnímavého i rozhodného člověka.
Ing. Mgr. František Srovnal

MISIE NA HAITI – 3. část
Je 4. února, neděle. Zvon, který byl kdysi snesen z kostela, protože se
uvolnil a ohrožoval lidi, je dnes pověšený na stromě. Zůstává v klidu
a správce Clode do něj buší až v osm hodin. Mše svatá začíná v 9.00 hod.
Předchází jí modlitba růžence a píseň za doprovodu dvou bubnů, vytvářejících typickou atmosféru haitské liturgie. Mše svatá má svěží rytmus,
je často prokládána zpěvem, řízeným smíšenou scholou. Přesto končíme
až po jedenácté hodině.
Po mši svaté se řeholní sestry setkávají s dětmi v „nedělní škole“ na nádvoří fary. Jejich autority jsme využili při podělování dětí cukrovím paní Deverové, které muselo být pro místní kluky a děvčata velice exotickou ochutnávkou. I tak děcka vzala nakonec Jiřího s krabicí
útokem, byť zvesela.
P. Roman mezi tím už jedná s pastorační radou na téma „střechy pro chudé“. Tento projekt
vzešel z návštěvy ředitele arcidiecézní charity Václava Keprta. V mimice tváří a gestikulaci
farníků je vidět, že je toto téma opravdu vtáhlo.
Druhým tématem je naše pomoc s obnovou prameniště u moře v blízkosti školy, kde je vidět stopy toho, že už dříve byly pokusy o jeho využití. Ač se v obci již dokončuje výstavba
vodovodu napojeného na 40 metrů hlubokou studnu, kterou nechal P. Roman nad obcí vyvrtat, voda z tohoto vrtu nedosáhne až ke škole. Proto jsme se zaměřili na prameny sladké
vody, které vyvěrají z punkevního systému v travertinové skále přímo do moře v blízkosti
školy. Tam se mísí s mořskou vodou, s odpadky a trusem oslů a koz, které vodu pijí stejně jako všichni, kdo k pramenům putují. Z těchto pramenů si nabírají vodu také námořníci k zásobování lodí, které silou větru plují do Gonaives. K pramenům také směřují loďky
vesničanů z okolí, zvláště z vesničky Malá u moře, ve které sladká voda úplně chybí.
Lodě jsou v obci symbolem.
Využití větrné energie mají
místní lodníci v malíčku.
Loďky křižují zátoku sem,
tam, nehledě na to, kudy
vítr fouká. Ale musí foukat,
jinak je třeba použít bidlo
a vesla. Kluci lodě malují ve
škole jako nejčastější motiv.
Odpoledne si vlastní modely plachetnic pouštějí po větru přímo na moři. Jsou to
modely funkční, které udrží směr. K výrobě takového
modelu stačí podrážka sešlapaného sandálu z pěnové
gumy (made in China), která se vždycky někde mezi odpadky najde, na stěžeň stačí klacík,
plachty vyrobí ze silonového sáčku, kormidlo přiříznou z klacku a zabodnou do podrážky.
S těmito „plachetnicemi“ potom pořádají závody a přitom sní své námořnické sny. Být námořníkem je mezi mládeží vážené povolání, jenž dává možnost vidět kus světa, také možnost koupit v Gonaives cigarety, a někdy také nečekaně přijít v bouři o život jako hrdina.
P. František Eliáš

 Tuto neděli 4.2. doprovodí liturgii večerní mše svaté Rytmická schola od sv. Bartoloměje.
Radomír Friedl
 Katecheté se sejdou na zábřežské faře ve čtvrtek 8. 3. v 19.30 hod.

P. Pavel Kaška

SBÍRKA NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ:

Zábřeh 21.350, Jedlí 6.500, Klášterec 2.140, Svébohov 3.750, Postřelmůvek 1.410,
Rovensko 3.425, Hněvkov 500, Hynčina 150 Kč. Dary Klášterec: 2000,- a na Haiti
3.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
 Dary na lepru: dne 25. února 2007 byla předána částka 3.450 Kč za farnost
Zábřeh. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková
 Na chrám svaté Barbory bylo v měsíci únoru vybráno 2.535 Kč. Celková
částka od počátku činí 239.823 Kč. „Pán Bůh zaplať“.
Jitka Karešová a Marie Hrubá

JAK POKRAČUJE OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE

V minulém týdnu, ve středu 21. února byly
vyčištěny poslední píšťaly varhan. Díky obětavým a ochotným pomocníkům, kteří veškeré píšťaly umyli a ošetřili, varhany postupně
začínají zaznívat ve své původní kráse a zvukové mohutnosti. Tento nádherný nástroj se
skládá ze čtyř jednotlivých strojů. Hlavní stroj
1.860 píšťal, žaluziový stroj 1.668 píšťal, pozitiv 1.031 píšťal a pedálový stroj 501 píšťal. Varhanář Petr Strakoš jich tedy napočítal celkem
5.150.
V současné době probíhají dokončovací práce - usazování píšťal, drobné opravy, intonování a ladění. Kromě Petra Strakoše se na určitých odborných pracích podílí Jiří Krátký Bc.
a intonování jazykových píšťal provede pan Alois Kostera z Opavy. Koncem měsíce května
bude provedeno opětovné a konečné doladění varhanních rejstříků.
Za loňský listopad a letošní leden a únor bylo brigádnicky odpracováno zhruba na 1.200
hodin. Všem, kteří se zapojili, patří veliké poděkování, neboť bez jejich obětavé pomoci by
P. František Eliáš
se celá oprava značně prodloužila a prodražila. Děkujeme.

O HLEDÁNÍ.

Minulý týden nás navštívil pan Karel Neuman z Dubicka. Už léta sbírá samorosty. Očima
křesťana hledá v přírodě to, co je pro něj v životě nejdůležitější. Jeho velkou touhou bylo
„nalézt Krista“. Kdo hledá, nalézá. A tak nám mohl položit do
rukou „korpus Krista“, který vytvořila příroda.
P. Bohumír Zapletal, emeritní farář v Rokytnici, dlouholetý
přítel pana Neumana mu k tomuto splněnému přání napsal:
„Nečekané setkání s panem Karlem Neumanem považuji za mimořádný dar Boží a nález samorostu se siluetou Krista za osobní zázrak. Pan Neuman hledal hlavu Kristovu a Bůh nám někdy dá i to,
oč se neodvažujeme ani prosit, ani doufat. Našel Krista celého ve
stavu oběti na kříži. Dej mu Bůh ještě hojnost zdraví těla a duše.“
K poslední větě svědectví P. Zapletala se připojujeme i my
redakce
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.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
SVATOPETRSKÝ HALÉŘ z neděle 25. února: Lubník 1.390; Tatenice 1.585; Hoštejn
2.100; Kosov 700; Koruna 140 Kč.
Dar na opravy v Tatenici 2.520 Kč.
Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl
 V pátek 2. března v 18.30 hod. zvu bývalé biřmovance na
faru v Tatenici.
P. Jaroslav Přibyl
 POZOR, POZOR – Duchovní obnova v Tatenicích. Opět
zvu všechny holky 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.
Jitka Veiglerová
583 443 042 nebo 775 339 868.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 Sbírky na Haléř sv. Petra: Postřelmov 6352 Kč + 5000 Kč dar; Sudkov 983; Chromeč 3100; Lesnice 3321; Dlouhomilov 809 Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať.
 Ve středu v 18.00 hod. bude v Lesnici biblická hodina, všichni
jsou srdečně zváni.
Vladimír Jahn
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka SVATOPETRSKÝ HALÉŘ z neděle 25. února byla ve výši
8.358 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. P. František Janhuba
 Pamatujte na křížové cesty v neděli ve 14.30 hod.
 Svá srdce připravujme Spasiteli při svatém přijímání.
 Využijte příležitosti ke svátosti smíření, již na začátku postní

doby, vždy přede mší svatou.
MOHELNICKO

P. František Janhuba

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ z neděle 25. února: Mohelnice 11.752; Úsov 2.534; Studená
Loučka 1.227 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ z neděle 25. února: Štíty 4.660; Cotkytle
1.790 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

FARNOST SVÉBOHOV

FARNOST SVÉBOHOV

 Klub přátel hudby ve Svébohově Vás zve tuto 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 15 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
FARNOST DUBICKO

FARNOST DUBICKO

FARNOST DUBICKO

POZVÁNÍ NA KONCERT. Klub přátel hudby Dubicko, pořádá tuto neděli 25. února
ve 14 hod. v kostele sv. Petra a Pavla Československé církve husitské koncert. Vystoupí Marnit Klepáčová – violoncello a Markéta Mazourová xylofon a bicí.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

SNĚŽENKY - Nevíš, kde prožít jarní prázdniny? Nechceš se jen válet doma, ale zažít neopakovatelná dobrodružství a poznat nové kamarády? Pak neváhej ani chvíli a přihlas se na
Sněženky, týden jarních prázdnin 12. 03. 2007 - 16. 03. 2007 pro děti od 8 do 14 let. Cena
550Kč.
Postní duchovní obnovy. Postní doba je pro každého z nás příležitostí zkusit se „zastavit“
a využít tento čas ke ztišení, naslouchání a načerpání živé vody, tolik nezbytné pro náš život...
Praktické informace: Začínáme v pátek ve 20.00 h. Buďte, prosíme dochvilní! S sebou si
vezměte (mimo obvyklé) spacák, přezůvky, poznámkový blok, Bibli a něco do společné kuchyně (např. buchty od babičky, konzervu, zavařeninu, marmeládu, zeleninu...).
Postní duchovní obnova na Arše. Kdy: 09. 03. 2007 - 11. 03. 2007, Kde:
T. S. Archa, cena 250 Kč, Exercitátor: P. Petr Vaculík, SDB

Postní duchovní obnova na Přístavu. Kdy: 16. 03. 2007 - 18. 03. 2007,

Kde: ADCŽM Přístav, cena 250 Kč, Exercitátor: P. Mgr. Jan Balík, bývalý
dlouholetý ředitel Sekce pro mládež ČBK.
Dobrý tábor, to je dřina I. Kdy: 23. 03. 2007 - 25. 03. 2007, Kde: T. S. Archa, cena 250 Kč,
tradiční víkend pro všechny, kteří „mají na svědomí“ pořádání táborů a chaloupek, prohlubování a osvojování si znalostí z oblasti „táborové“ pedagogiky a psychologie, růstu osobnosti táborového vedoucího, tvorby her, organizace a přípravy tábora...
6. arcidiecézní setkání mládeže. Kdy: 31. 03. 2007 - 31. 03. 2007, Kde: Veselí nad Moravou,
motto : ,,Jako jsem miloval já vás, tak se vy milujte navzájem.“ (Jan 13, 34)
Více informací na http://www.ado.cz/mladez, nebo na tel.: 587 405 244, 573 391 156

VSETÍNŠTÍ ROMOVÉ NA JESENICKU
Ředitelka Charity Vsetín a nově zvolená starostka města Květa Othová
spolu s ředitelem Arcidiecézní Charity Olomouc Václavem Keprtem navštíví v nejbližší době osobně obce, kam byly vystěhovány některé ze vsetínských rodin.
Charita se chce na místě přesvědčit, jak jednotlivé rodiny žijí a jaké opravy jejich domy potřebují. Dále chtějí navázat kontakt se starosty obcí a nabídnout jim
vlastní zkušenosti z práce s Romy.
Z tiskové zprávy arcidiecézní charity

POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Bratři a sestry,
na začátku postní doby se na Vás obracím jako biskup – delegát ČBK pro pastoraci
mládeže s velmi naléhavou výzvou: Myslete na mládež! Vedle obvyklého zamyšlení
nad naším životem, s touhou po Boží blízkosti během postní doby, chceme vyburcovat
Vaše svědomí k pronikavému zpytování o tom, jak se o naši mládež staráme. Nemůžeme ji přece nechat na pospas bezbřehému bezbožnému působení, kterého jsme svědky na všech stranách v nebývalé intenzitě a dosud neznámých formách. Nenechte se
strhávat plytkostí a slizkostí, kterou jsou zaplavena média. Kdo ví, jestli se ještě vzpamatujeme z hluku, který se vedral do všech koutů světa, i do naší země a prostoupil
společný i intimní prostor. Kdo se to posmívá Kristu, když žádá čistotu srdce!?
Kristus před námi visí na kříži, abychom nezoufali. Vstal z mrtvých pro naši spásu.
Rozumíme jeho oběti? Jsme schopni oběti? Neopouštějme Krista, vynikajícího učitele
života, jak nám to prostě, pevně a moudře sdělují evangelia. Následujme Krista Pána
každý osobně a zároveň společně v církvi a s církví.
Svatý otec Jan Pavel II. zavedl každoroční oslavy Světového dne mládeže. Slavíme je
v okruhu Květné neděle s biskupy na celém světě. Svatý otec věděl, že je třeba mládež
sdružovat. Nacházet způsoby a možnosti, aby se mladí mohli sejít ve víře, aby mohli
vyjádřit svou radost a rostli v ušlechtilé lásce, v obohacujících vztazích, aby se naučili
v modlitbě hledat svou životní cestu, nechali se inspirovat slovem Božím a hlavně aby
zažili pravdu, kterou vyjádřil Pán Ježíš: „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, já jsem
uprostřed nich.“ To se děje v různých společenstvích, ve farnostech, hnutích a řádech.
To je chvályhodné a obdivuhodné.
Zvláštní příležitostí však může být a bývá právě zmíněné diecézní setkání mládeže
s biskupem před Květnou nedělí. Chceme na ně pozvat tímto listem všechny mladé,
a Vás ostatní prosíme o podporu v modlitbě a o zájem, s kterým budete mladé sledovat a podporovat.
Chceme právě tak už nyní a při této příležitosti pozvat mladé lidi na letní celorepublikové setkání v Klokotech u Tábora 13.–18. srpna tohoto roku. Těší nás, že se někteří
už podílíte velmi účinně, s obětavostí, radostí a nasazením na přípravách.
Tolik si my biskupové přejeme oslovit všechny mladé a setkat se s Vámi. Pro dobu
postní, velikonoční i pro naše setkání kéž nám všem Pán Bůh požehná.
+ Mons. Jiří Paďour, biskup českobudějovický, delegát ČBK pro pastoraci mládeže
Mladí křesťanští demokraté Zábřeh pořádají v pátek 16.3.2007
od 19.00 hodin v Katolickém domě Zábřeh Videoprezentaci
křesťanské hudební scény.
Uslyšíte zde hudbu ve stylu hardcore, rock, pop, gospel, hip-hop, folk od hudebních skupin: U2, Switchfoot, Audio Adrenaline, Delirious?, P.O.D., a jiné.
Vstupné dobrovolné. Více informací získáte na www.hudba.signaly.cz.
Za MKD Zábřeh Petr Bartoš

BŘEZEN V KATOLICKÉM DOMĚ
V ZÁBŘEHU
1. 3. Dětský klub Barvínek
9.30
3. 3. Výroční schůze Spolku Metoděj Zábřeh
15.00
3. 3. Velký poutní okruh - Přenáška s videozáznamem z návštěvy významných sakrálních památek západní Evropy.
5. 3. Kondiční cvičení pro seniorky
6. 3. Klub maminek - Knihovnička – četba z knihy „Vitamín C od Boha“
7. 3. Kondiční cvičení pro ženy a dívky
8. 3. Dětský klub Barvínek
11. 3. Cesta ke svobodě
Pravidelné setkání z cyklu Čas pro tebe pořádané Apoštolskou církví.
12. 3. Kondiční cvičení pro seniorky
13. 3. Člověk a příroda
Přednáší Ing. Vladimír Hajtmar. Pořádáno ve spolupráci s MSKA.
14. 3. Kondiční cvičení pro ženy a dívky
16. 3. Prezentace současné křesťanské hudební scény
Videoprezentací provází Pavel Šupol.
19. 3. Kondiční cvičení pro seniorky
20. 3. Klub maminek – příprava velikonoční dílny
21. 3. Kondiční cvičení pro ženy a dívky
22. 3. Dětský klub Barvínek
26. 3. Kondiční cvičení pro seniorky
27. 3. Klub maminek - příprava a ochutnávka zdravých svačinek pro děti
28. 3. Kondiční cvičení pro ženy a dívky

17.00
17.00
9.00
19.00
9.30
15.00
17.00
16.00
19.00
19.00
17.00
9.00
19.00
9.30
17.00
9.00
19.00

Na duben připravujeme:
3. 4. – VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO MŠ
8. 4. – VELIKONOČNÍ BERÁNEK –
přátelské posezení při tradičním velikonočním pokrmu
14. 4. – HOSTÝN, VELKÁ BYSTŘICE
– návštěva významných sakrálních památek

16. – 18. 4. – JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
22. 4. – O MEŠNÍM VÍNĚ OD A DO Z PODRUHÉ
– přednáška Mgr. Milana Palkoviče
Více informací najdete na www.katak.cz

