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Ročník XV. 

číslo 10
PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

„Já jsem vzkříšení a život. 
Kdo věří ve mne, 
i kdyby umřel, 
bude žít a žádný, 
kdo žije a věří ve mne, 
neumře navěky.“ (Jan 11,25)
Vstoupit už nyní 
do boží Kristovy plnosti 
může ten, který slyší 
jeho slovo a věří tomu, 
který jej poslal.

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

ŽALM 130 U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení 
1: Ez 37,12-14                     2: Řím 8,8-11                     Ev: Jan 11,3-7.17.20-27.33b-45
Ordinárium: Břízovo č. 503  
příště Ebenovo č. 504
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Sobota 15. března SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Neděle 16. března KVĚTNÁ NEDĚLE

 SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ PŘED PRVNÍM SV. PŘIJÍMÁNÍM. Naše další 
set-kání se uskuteční tentokrát v úterý 11.3.2008 v 19 hodin v Zábřeze v Katolic-
kém domě.  Na setkání s vámi se těší P. Martin Vévoda

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 12. 
března. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

 SETKÁNÍ KATECHETŮ proběhne ve čtvrtek 13. března od 19 hod. na zábřež-
ské faře.  P. Martin Vévoda

 Zábřežská kulturní zve všechny zájemce o historii a současnost Izraele na 
přednášku s názvem „JERUZALÉM V POHYBU“, která se koná ve čtvrtek 13. 3. 
od 17 hod. v kině Retro. Přednáší Tomáš Černohous, student Masarykovy univer-
zity v Brně. 

 DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Motto: ,,Dostanete sílu Ducha svatého, 
který na vás sestoupí a budete mi svědky.“(Sk 1,8) Kde: Zábřeh, Kdy: 14. –15. 3. 
2008. Na co se můžete těšit: v pátek 14. března - mše svatá v 17.30, po ní bude  
v Katolickém domě společná modlitba Taizé (19 hod.), program sobota 15. března: 
katecheze otce Stanislava z Loštic - misionáře, hry, workshopy, přednáška dobro-
volníka působícího půl roku v africké Ugandě, zakončení mší svatou v 14.30 hod. 
v kostele sv. Bartoloměje. Spodní věková hranice je 12 let.

 Za animátory se na Tebe těší Verča Drlíková

 PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ před Velikonocemi bude v Zábřeze na 
Květnou neděli 16. března od 15 hod.  P. František Eliáš 

 Netradiční KŘÍŽOVOU CESTU zejména pro mládež připravila na středu 19. 
března Schola Piccola. Začátek v kostele sv. Bartoloměje v 19 hod. 

VZDĚLÁVACÍ KURZ
Druhá přednáška tématického bloku – CÍRKEVNÍ DĚJINY se 
uskuteční v náhradním termínu, a to v pátek 28.3. 2008. Začí-
ná v 16.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Přednášet bude 
P. Milan Palkovič, který působí jako farář ve Velkých Losinách. 
Obsahem přednášky – ČESKÉ DĚJINY CÍRKVE – budou tato té-

mata: mistr Jan Hus, reformace a náboženský život u nás po bitvě na Bílé Hoře, 
vznik Československé církve husitské, církev a stát po roce 1948, kardinál Beran 
na II. vatikánském koncilu – o svobodě svědomí. Srdečně zvu všechny účastníky 
vzdělávacího kurzu i Vás všechny, kdo máte o přednášené téma zájem. 
 Prosím také Vás, kdo jste se rozhodli pojmout VK, jako kurz pastorační a chce-
te se stát diplomovanými pastoračními asistenty, abyste se mi obratem nahlásili - 
nejpozději do 10.3. 2008. S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík 
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VÝSTAVA VE FARNÍM MUZEU. Na letošní Velikonoce připra-
vujeme výstavu přibližující návštěvníkům symboliku kříže. Vý-
stavu budou kromě textových informací o tomto symbolu tvo-
řit především kříže určené pro uctívání v domácnostech. Chtěli 
bychom proto požádat všechny, kteří mohou přibližně měsíc 
postrádat svůj domácí nástěnný nebo stolní kříž, o jeho zapůj-
čení. Na stáří kříže nezáleží, uvítáme i moderně zpracované. 
Kříže opatřené jmenovkou můžete přinést buď každou nedě-
li v 8 hodin ke vchodu do věže kostela sv. Bartoloměje nebo je 
kdykoli předat kterémukoli ze zvoníků. 
 Zároveň připomínáme majitelům fotografi í zapůjčených 
pro výstavu Katoličtí faráři v Zábřeze, že si je stále mohou vyzvednout na faře 
v kanceláři.   Za Farní muzeum děkuje Petr Krňávek.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Srdečně Vás zveme na velikonoční 
výstavu, která se koná ve středu 12. března, od 8.00 do 15 hod. 
v budově Charity, v prostorách denního centra Oáza. Vystavené 
práce vytvořili naši uživatelé v rámci terapií, a bude možné si je 
zakoupit. Jedná se o výtvarné a textilní dekorace a drobné vý-
robky ze dřeva. Budeme rádi, pokud se naší výstavy zúčastníte 
a podpoříte naši činnost. Těšíme se na Vaši návštěvu.  
 Uživatelé a pracovníci Centra Oáza

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA V KATOLICKÉM DOMĚ. 
 Jak jsme již předesílali v předchozích číslech chceme at-
mosféru tradičního velikonočního posezení oživit uspořá-
dáním výstavky s tématikou největších svátků jara – Veliko-
noc. Svoje exponáty, prosím, přihlaste do 21. března u pana 
Josefa Klimka na tel. 583 412 108, nebo mob. 731 465 717.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK. Spolek Metoděj Zábřeh zve všechny malé i velké ke 
společnému prožití svátečních chvil velikonoční neděle. Kromě tradičního peče-
ného jehněčího a občerstvení všeho druhu pro Vás připravujeme celou řadu dal-
ších zajímavostí. Dámy a děti si mohou vyzkoušet malování kraslic, či zdobení 
perníkových zajíčků. Pánové se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky, či košíčky. 

Zhlédnout můžete velikonoční výstavku a svým hlasem 
podpořit exponát, který vás nejvíce zaujme. Známé me-
lodie k poslechu i k tanci zahraje zábřežská dvojice Vašek 
a Petr. Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné. Neza-
pomeňte tedy přijít v neděli 23. března do Katolického 
domu.  Josef Klimek
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – BŮH OSVOBODITEL A SPASITEL 
 Téma neděle: Bůh osvoboditel a spasitel z židovského národa. Vše na základě 
veršů proroka Ezechiela a evangelia o vzkříšení Lazara (Jan 11,1- 45).
 „Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do iz-
raelské země.I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, 
můj lide.Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I po-
znáte, že já Hospodin jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův." (Ez 37,12-14) 
 Hned na počátku své historie, v okamžiku vyjití z Egypta, činí Izrael zkušenost 
s Hospodinem jako osvoboditelem a spasitelem. Vyjití z Egypta se vstupem Izra-
ele do zaslíbené země stává se hlavní výpovědí vyznání víry, že tento národ je ve 
zvláštní péči Boží. 
 Ezechielovo proroctví mluví o babylonském zajetí, kam byli Izraelité odvlečeni 
králem Nabuchodonosorem. Nejprve v roce 597 to byli nejvyšší státní a náboženští 
představitelé, elita národa. V roce 587 před Kristem pak i zbývající obyvatelé. Roz-
bořen byl Jeruzalém i Šalamounův chrám a skončilo Judské království. 
 Proč toto utrpení židovského lidu? Ezechiel ohlašuje, že judští králové přivedli 
sebe i zemi do zkázy, protože opustili zákon Boží a páchali nepravosti. Jejích hří-
chy volaly o Boží potrestání. Jak těžce nesli židovští vyhnanci exil v Babylonii a jak 
bolestně vzpomínali na Jeruzalém a chrám. Toto krásně vystihuje autor žalmu 137: 
„U řek babylonských tam jsme sedávali a plakávali, rozpomínajíce se na tebe Sione“.(Tuto 
píseň judských vyhnanců překrásně zhudebnil náš skladatel Antonín Dvořák ve 
svých Biblických písních). 
 V první skupině národní elity byl odveden do zajetí i vzdělaný vyšší kněz Eze-
chiel. Když jednou pln hořkosti a zoufalství seděl na břehu průplavu, zažil božskou 
vizi. V ní přijal poselství, že jediná spása vede přes náboženskou čistotu. Na čem 
záleží? Aby tvor, kterého Bůh stvořil ke svému obrazu žil podle Božích zákonů. 
 Ezechiel popisuje, jak ho Bůh zavedl do údo-
lí plného suchých kostí. Božím slovem se kosti 
pokrývaly svaly a kůží a do těl vkládal Bůh oži-
vujícího ducha. Co toto vidění znamená? Pro 
Ezechiela a jeho současníky patřilo toto zaslíbe-
ní „znovuzrození“ vyhnancům v Babylonii, kteří 
prožívali vnitřní rozklad a proto říkali: „Uschly 
naše kosti, zhynula naše naděje, veta je po nás“. 
Bylo to pro ně i radostné slovo, že přijde doba, 
kdy Bůh je – suché kosti – oživí a tito vyhnanci 
se vrátí zpět do své vlasti, zaslíbené země a Jeru-
zalému. 
 Dnešní Židé vidí v těch útěšných slovech 
proroka znamení vzkříšení Izraele a národa ži-
dovského. Důkazem toho jsou celé jeho dějiny 
po dobu téměř 4.000 let. Už toto číslo je neob-
vyklé a nemá obdoby v žádném jiném národě. 
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A přitom je to jen malý nárůdek – dnes čítající asi 13 miliónů – který je roztroušen 
po celém světě. Ve vlastní zemi jako samostatný stát trval v minulosti necelých 500 
roků, dnes existuje 60 roků. Ač vládne prakticky v celém světě, je stále pronásledo-
ván, uzavírán do ghett a Hitler jich vyhladil více než 6 miliónů. Ale ti, kteří je ničili, 
už dávno zde nejsou: 
 Babyloňané, Asyřané, Chetité, Alexandr Veliký, legie římské, Hitler a další. Ale 
Židé jsou zde stále. A přitom mají stálé vědomí svého národa, jazyka, země i nábo-
ženství. Minulý rok užasl svět, když v zapadlém koutě východní Indie objevili malý 
nárůdek Židů, potomků těch, kteří tam byli přestěhováni za babylonského zajetí, 
tedy před 2.600 roky. Přežil by to jiný národ?
 V tomto národě působí jakási tajemná síla, na kterou upozornil Sigmund Freud 
(†1939). Jeho přítel rozvažoval, zda má vychovávat svého syna v duchu židovské 
víry. Freud mu odpověděl: „Pokud neumožníš svému synovi, aby vyrostl jako Žid, 
zbavíš ho tím zdrojů energie, která se nedá ničím nahradit“. Co je tou energií „Věč-
ného Žida“... 
 Je to Boží lid. Na něm spočívá Boží zaslíbení, láska i ochrana. Z něho vyšla spá-
sa světa v Ježíši Kristu, Božím Synu, z lidské přirozenosti Žida. I Panna Marie je 
Židovkou, i apoštolé a první členové Kristovy církve byli také Židé. Jelikož nesplni-
li úlohu Bohem jim danou, provází je dějinný trest pronásledování. Nakonec však 
uzná tento národ Krista jako slíbeného Mesiáše a Božího Syna, což bude jednou ze 
známek konce světa. Teprve tehdy se dovrší vykoupení Izraele jako Boží zásah na 
konci času. 
 Pro křesťany naznačují Ezechielova slova o suchých kostech něco hlubšího. Na-
značují vzkříšení a oživení těch, kdo jsou mrtví pro svůj hřích a vzpurnost proti 
Bohu. Vzkříšení Ježíšova přítele Lazara po třech dnech v hrobě, je Ezechielova ra-
dostná zpráva, že i naše kosti v hrobech budou oživeny a naše těla vzkříšena a spo-
jena s duší a budeme opět celými lidmi. 
 Toto se ale nebude týkat pouze oslavených lidských nebešťanů jakožto „vzkří-
šení k životu“ ale zavržených jakožto „vzkříšených k soudu“, k věčné jejich boles-
ti z prohry života (... a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, 
vstanou k odsouzení Jan 5,29.). Svatým i hříšným pomáhalo v pozemském životě 
i tělo, jedněm obětavostí, sebezáporem, druhým leností, požitkem! Proto i tělo do-
jde odměny nebo trestu! Po tomto vzkříšení už nelze nic měnit. Jen přijetím Ježíšo-
va slova a programu přechází se ze smrti do života neboť Ježíš je vzkříšení a život. 
Vždyť sám nás předešel, když byl pohřben. Se srdcem probodeným vstal třetího 
dne z mrtvých a vzal na sebe tělo oslavené.
 Židé čekali Mesiáše jako osvoboditele politického – z nadvlády jha římského. 
Ale Kristus přišel jako osvoboditel duchovní – osvobozující člověka z moci hříchu, 
ducha zlého, ano i smrti. Svou osvobozující moc dovršil Ježíš jako Spasitel, když 
svou smrtí na kříži nám otevřel nebe, a tak nám umožnil vejít do společenství sa-
mého Boha – v jeho království blaha, lásky a pokoje. Opravdu Vykupitel, Zachrán-
ce, Osvoboditel, Spasitel. 

P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově
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  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 2. března: Štíty 1.430; Cotkytle 740; Horní Studénky 2.000 Kč. 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: 
Štíty: v pátek 14. března od 16 do 17 hod. (P. Vladimír Jahn); 
sobota 15. března 9 - 10 hod. (P. Pavel Vágner)
Horní Studénky v neděli 16. března od 14.00 - 14.30 hod. 

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 2. března 2008 byla 3.290 Kč. 
  Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.  P. František Janhuba 

PROSÍM, přimlouvejme se v modlitbách za uzdravení otce Františka Janhuby. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 2. března: Lubník 720; Tatenice 850; Hoštejn 1.000; Kosov 580 Kč. 
  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

PŘÍLEŽITOST K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:
Hoštejn ve čtvrtek 20. března od 17 hod. (i cizí zpovědník); Tatenice v pátek 21. 
března od 17 hod. (i cizí zpovědník); Kosov v sobotu 22. března od 18 hod.; Lub-
ník v neděli 23. března od 14 hod. 
 

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

V pondělí 10. března bude v Brníčku v 15.00 hodin pohřeb, večerní mše svatá pak 
nebude. Mše svatá v Kolšově proto bude v 17.00 hodin. 
 

PŘÍLEŽITOST K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:
V Leštině se bude přede mší svatou zpovídat od 16.00 hodin. 
V Chromči se bude přede mší svatou zpovídat od 16.30 hodin.
V Postřelmově bude zpovídat cizí zpovědník v pátek 14. března od 16.00 hodin a 
v úterý 18. března od 16.00 hodin.
V Lesnici se bude zpovídat ve středu 19. března od 16.00 hodin.
Prosím, pamatujme, že v některých obcích už to bude poslední bohoslužba před 
Velikonocemi, a proto také poslední příležitost ke svátosti sv. zpovědi.
 

V sobotu 15.března o slavnosti sv. Josefa bude mše sv. v Postřelmově v 9.00 hodin.
 

Neděle 16.března je třetí v měsíci, proto budou mimořádné sbírky v Postřelmově 
na opravu fary (minule 3773Kč), v Chromči na kostel (minule 3600Kč). 
 Všem dárcům Pán Bůh odplať!                               P. Vladimír Jahn
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MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

Sbírka z neděle 24. 2. 2008 na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Mohelnice 11.316 Kč
Sbírky z neděle 2. března: Mohelnice 4.709; Úsov 1.999; Studená Loučka 1.820 Kč. 
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 2. BŘEZNA: Červená Voda 1.589; Mlýnický Dvůr 117; Jakubovi-
ce 380; Písařov 633 Kč.
Sbírky na Haiti za únor: Červená Voda 550; Mlýnický Dvůr 12; Jakubovice 364; 
Písařov 140 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať 

 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude v Červené Vodě od této neděle 9. břez-
na. V 15 hodin začne na faře přednáška (P. Piotr Nowicki, CSsR), po ní asi v 16 
hodin v kostele adorace, při které budete mít možnost přistoupit k předvelikonoč-
ní svátosti smíření (+ cizí zpovědník). Jste všichni srdečně zváni. Přispěje to jistě 
k dobré vnitřní přípravě na Velikonoce.

 PŘEDVELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ i s cizím zpovědníkem můžete 
přijmout v Písařově v sobotu 15. března od 10.30 do 11.30 hod., a v Jakubovicích 
od 11.45 do 12.15 hod. 

 BIBILICKÁ HODINA bude v pondělí 10. března v Písařově v 17 hod. u Pávků 
(II. díl Jana Boska) a v Červené Vodě v neděli 16. března na faře v 15.45 hod. 

 VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY. V Červené Vodě, v Pí-
sařově i v Jakubovicích visí na nástěnce seznamy kandidátů . Volby byly stanove-
ny na dva termíny. A to v Červené Vodě na neděli 23. a 30. března, vždy po mši 
svaté v 9 hod. (v Mlýnickém Dvoře jen 23.března). V Písařově a Jakubovicích na 
Velikonoční pondělí 24. března a na neděli 30. března.           P. Pavel Vágner

Pan Jan Morávek,
organizátor každoročního hudebního festivalu a zábřežský rodák,

oslavil 6. března životní jubileum 80 roků.
Při této příležitosti mu děkujeme za přízeň, kterou nám věnuje a díky které 

se v Zábřeze i v okolí vystřídala řada předních umělců a hudebních těles.
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, sil a pohody.

Ať mu Pán žehná ve všech jeho aktivitách a dopřeje mu hojné radosti. 
 Věrní posluchači a členové kruhů přátel hudby

15. března se dožívá požehnaných 80ti roků

paní Bohumila Tinzová z Jedlí.
 Hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie přeje

 “ Společenství živého růžence“ a farníci
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SBÍRKY Z NEDĚLE 2. března: Zábřeh 10.780; Jedlí 1.350; Svébohov 1.400; Klášterec 
1.310 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 3.000; na Haiti 700; Svébohov – na po-
třeby farnosti 6.000; Jedlí – na opravy 500 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

V měsíci únoru jste na opravu kostela sv. Barbory věnovali celkem 70.006 Kč. K dneš-
nímu dni tak Občanské sdružení Svatá Barbora Zábřeh, díky Vaší štědrosti, má na 
opravy k dispozici celkovou částku 539.892,- Kč. 
 Všem obětavým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.  Josef Klimek

MISIJNÍ KOLÁČ. Děkuji všem, 
kteří jste se minulou sobotu a ne-
děli zapojili do akce. Naše zkuše-
né seniorky, farní pekařky, začaly 
s pečením už v pátek. V sobotu se 
pak sešel hlavní tým v Katolickém 
domě. Skupina asi patnácti dětí 
spolu s šikovnými katechetkami za 
dvě hodiny neměla co dělat. Spo-
lečná práce s úsměvem na rtech jim šla pěkně od ruky, jak těm, kteří byli u těsta, tak 
i těm, kteří malovali pohledy. A tak jsme se ve zbývajícím dopoledním čase ještě mohli 
podívat na fi lm „Uganda, trpící perla Afriky“, který nám přiblížil těžký život dětí v této 
zemi. Díky také patří všem, kteří se do akce zapojili ve Svébohově, i všem z Domo-
vinky za jejich velikonoční pohledy pro misie.My všichni ostatní kromě toho, že jsme 
si v neděli pochutnali na koláčkách, mohli jsme díky vám věnovat dar na pomoc chu-
dým dětem v Africe. 
 Ze Zábřehu jsme odeslali na účet papežských misijních děl 12.130 a ze Svébohova 
4.200 Kč.  P. Martin Vévoda

ZPRÁVY Z HAITI. Milý Františku, zdravím Tebe i celou farnost a kaplana Martina 
z daleké Haiti. Je zde velmi horko, teploty kolem 30oC, ale snášíme to celkem dobře. 
Je to zde úplně jiný svět. Lidé jsou velmi chudobní, ale na druhé straně též velmi bo-
hatí. Ty chudáky bychom však měli všichni poznat, abychom si uvědomovali mnoho 
důležitých, (obyčejných) věcí, které kolem nás plynou a my jim nevěnujeme žádnou 
pozornost. Zde se setkáváme s Boží přítomností na každém kroku. Jsem rád, že jsem 
měl tu odvahu sem jet. Doufám, že zde pomůžeme mnohým potřebným.
 Přeji Vám všem mnoho krásných chvil a ještě více lásky jedněch k druhým. 

 Josef Marada

LETOŠNÍ POUŤ DĚKANÁTU DO OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY
Už 29. března (v minulém čísle bylo uvedeno chybné datum, omlouvá-
me se), hned po Velikonocích, v sobotu ve velikonočním oktávu, který je 
zároveň oktávem modliteb o Boží milosrdenství, nás otec arcibiskup Jan 
Graubner zve do olomoucké katedrály ke společným modlitbám za ob-
novu rodin a kněžská povolání. 
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