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ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí,
abychom tě milovali celým srdcem
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 146 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.
1: Sof 2,3; 3,12-13
2: 1Kor 1,26-31
Ev: Mt 5,1-12A
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

Církev,
přestože potřebuje lidské prostředky,
aby mohla plnit své poslání,
není ustanovená proto, aby hledala
světskou slávu, ale aby svým
vlastním příkladem šířila skromnost
a sebezapření. Církev v chudých
a trpících poznává obraz
svého chudého a trpícího
Zakladatele
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 3. února Památka sv. Blažeje
Středa 6. února POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu
Mše svaté: Zábřeh 9.40 a 17.30, Jedlí BS 16.00, Svébohov 17.00 hod.
Postní období je příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování do domu Otcova.
Toto období začíná udělováním „popelce” - sypáním popela na hlavu s výzvou: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk
1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslání na zemi, aby
smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu života.
Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří
od něho pocházejí a k němu směřují. (Druhá varianta doprovodných slov k sypání popela na hlavu: „Pamatuj, že jsi
prach a v prach se navrátíš!“)
V neděli 3. února jste zváni do kostela sv. Mikuláše v Maletíně ke mši svaté
P. František Eliáš
ve 14.30 hod.
V pondělí 4. února přivítáme v Zábřehu vojenského kaplana majora Mgr. Pavla Rumla. Pavel Ruml je českobratrským evangelickým duchovním, od roku 1999 působí v Armádě České republiky
– zprvu u 4. brigády rychlého nasazení, nyní v Ústřední vojenské
nemocnici v Praze. Absolvoval zahraniční mise na Balkáně, v Kuvajtu a Iráku. O svých zkušenostech promluví 4. 2. 2008 v Katolickém domě od 18.00 v přednášce nazvané Vojenský kaplan: Duchovní služba
v mimořádných situacích. Po přednášce bude příležitost k rozhovoru. Vstupné dobrovolné.
Za Českou křesťanskou akademii Jiří Tengler
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI ZÁBŘEH BUDE
V ÚTERÝ 5. ÚNORA V 18 HOD. V KATOLICKÉM DOMĚ –
V „METODĚJCE“.
P. František Eliáš
POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK se uskuteční v neděli 10. února 2008.
Odjezd z Valové ve 13 hod.Nahlaste u paní Ludmily Korgerové , tel. 583 414 512.

SETKÁNÍ POUTNÍKŮ, kteří se připravují na cestu do
Svaté země v termínu od 20.-27.2.2008, se uskuteční
v Katolickém domě v Zábřehu v úterý 12. 2. 2008 v 16.30
hodin.
Na setkání se těší Lenka Hamplová a P. František Eliáš
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VZDĚLÁVACÍ KURZ. Poslední přednáška spadající do tématického
bloku – MORÁLKA se uskuteční ve čtvrtek 14. 2. 2008. Sejdeme se
jako obvykle v Katolickém domě v Zábřeze, a to v 16.00 hod. Přednášet na téma – sociální nauka církve – bude Th.Lic. Jakub Doležel vyučující na CMTF a na VOŠ Caritas v Olomouci.
Přednášky P. Milana Palkoviče na téma církevní dějiny jsou plánovány na 7. 3.
a 14.3. 2008.
S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík
V DOBĚ POSTNÍ BUDOU KŘÍŽOVÉ CESTY v Zábřeze
vždy v pátek a v neděli v 15 hod. Prosíme společenství, která se chtějí podílet na vedení křížových cest, aby se ohlásila ve farní kanceláři (zejména na pátek 8. a neděli 10. února 2008).
V neděli 17. února bude křížovou cestu nahrazovat v kostele
sv. Bartoloměje v Zábřeze komorní pořad z díla Julia Zeyera –
legenda toledská EL CRISTO DE LA LUZ z trilogie „Tři legendy o kruciﬁxu“.Připravili pro nás Martina Pavlíková a Igor Dostálek (slyšíváte jej
jako moderátora na Proglasu), technická spolupráce Lukáš Spáčil.
Nenechte si ujít toto překrásné duchovní dílo.
P. František Eliáš
JE NEJVYŠŠÍ ČAS ZAČÍT SE PŘIPRAVOVAT NA LA SALLETU
Po delší časové odmlce chystáme opět duchovní setkání v překrásném prostředí francouzských Alp, na poutním místě La
Salette. Nabízíme možnost prožít prázdninové, srpnové dny
od 14. do 22.8. v nadmořské výšce 1.800 m, mezi horskými
štíty, na místě, které je přímo stvořeno k rozjímání. Protože
se jedná o putování ﬁnančně náročnější, předkládáme nabídku již nyní, tak aby bylo dost času naplánovat, připravit se i našetřit. Ubytování bude ve dvou a třílůžkových pokojích, cena za dopravu, ubytování, polopenzi
(snídaně a večeře) a pojištění 7.000 Kč.
Zájemci se mohou hlásit ve farní kanceláři u Hany Lexmanové, případně na tel.
583 414 531, 731626509 nebo na mailu rkfzab@rps.cz.
HNÍZDO V ÚNORU
Adresa: II. ZŠ, ulice B. Němcové, Zábřeh
Maminec (každé úterý 9- 11 hodin)
12.2. Mary Kay II – pokračování v milém povídání o péči o pleť a ženské kráse
19.2. Toužíte po miminku? – o ženském těle a duši
26.2. Zdravá výživa – můžete přinést inspiraci
Tvořivá odpoledne (každou středu 16 -18 hodin)
Malujeme na trička (přineste si jednobarevné tričko)
PRVNÍ ÚNOROVÝ TÝDEN JSOU JARNÍ PRÁZDNINY, HNÍZDO BUDE UZAVŘENO.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – BOŽÍ PLÁN S ČLOVĚKEM
Bůh, Stvořitel – základní pravda vesmírného dění. Člověk jako muž a žena je
stvořen Bohem, aby byl jeho obrazem podle jeho podoby. (srov. Gen. 5,1-2 „V den,
kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal
jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam /to je Člověk/“- ekum. překlad)
Člověk má rozum a svobodnou vůli; je schopen poznávat a svobodně milovat
svého Stvořitele, i sebe a vše ve světě, obětovat Bohu celé stvoření jako díkůvzdání a být vyvýšen k věčnému životu s Bohem. Vše na zemi stvořil Bůh pro člověka,
člověka však stvořil pro sebe. Člověk ve své lidské přirozenosti spojuje svět duchovní a hmotný. (Má osobní důstojnost, není jen něco, ale někdo!)
Všichni lidé tvoří jednotu lidského rodu, mají společný původ od Boha. Všichni jsou Bohem stvořeni, krví Kristovou vykoupeni a k věčné blaženosti oprávněni.
Z toho má plynout vzájemná láska mezi nimi.Bohem stvořený člověk tvoří jednotu
duše a těla. Duch a hmota tvoří v člověku jedinou přirozenost lidskou. I tělo má tím
podíl na důstojnosti Božího obrazu a jednou jako vzkříšené i na blaženosti nebe.
Duchová duše nepochází od rodičů, je bezprostředně stvořena Bohem v okamžiku
početí člověka. Rodiče jsou přímými spolupracovníky Božími. Z toho plyne jejich
důstojnost i odpovědnost – i všech ostatních, kteří rozhodují o počatém člověku.
Navíc duše lidská je nesmrtelná, ve chvíli vzkříšení se opět spojí s tělem.
Do ideálního plánu Božího s člověkem zasáhl nešťastně hřích. Nejprve vzpoura
andělů, kteří svobodně odmítli sloužit Bohu a jeho plánu. Tím se z nich stali ďáblové. A tito zasáhli do počátečního blaženého stavu člověka a celé následné lidské
generace. Člověk byl stvořen Bohem ve stavu svatosti, přátelství s ním, a k tomu
mu byla přidána bezbolestnost, tělesná nesmrtelnost a rajská blaženost.
Vše mělo přejít i na celé lidské pokolení. Tento rajský stav záviděl lidem ďábel.
Snažil se vše zvrátit a přivést do svého bolestného stavu. Člověk pokoušený
ďáblem nechal ve svém srdci vyhasnout důvěru ke svému Stvořiteli, neuposlechl
„příkazu nejíst a ani výstrahy smrti“ (Gen. 2,17 „Ze stromu poznání dobrého a zlého
však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“) Chtěl rozhodovat o tom,
co je dobré a co zlé. A důvěřoval lákavým slibům ďáblovým, čímž pohrdl láskou
svého Stvořitele a stejně tak i láskou ke svému Stvořiteli. Tím Adam s Evou ztratili pro sebe i pro všechny lidské bytosti prvotní svatost, spravedlnost a přišel na
svět hřích, nevědomost, utrpení, žádostivost a smrt. Také nebe bylo zavřeno. Lid4

ská přirozenost není sice zcela zkažená, ale je raněna, oslabena a kloní se raději
k tomu horšímu než k tomu dobrému. O dobro musí těžce usilovat.
Bůh nenechal člověka napospas. Už v ráji jej utěšuje, na svět přijde žena, která
bude mít dítě a to potře hlavu ďábla (Gen.3,15 „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“). Toto je
první zvěst o Mesiáši – Vykupiteli. Pád našich prarodičů možno nazývat „šťastnou
vinou“, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a velký (velikonoční vigilie). Tento svět je stvořen a udržován Stvořitelovou láskou, upadl sice do otroctví hříchu,
ale Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Kristus, jenž zničil moc zlého jej osvobodil.
Dědičný hřích není osobní hřích jednotlivých lidí, ale je hříchem lidské přirozenosti, který přechází na každého člověka – vyjma Panny Marie. Člověk je od
něho osvobozen přijetím svátosti křtu. Bohužel tolik lidí si neuvědomuje hodnotu
a důležitost tohoto úkonu, čímž riskuje celou svou věčnost.
Bůh miluje každého z nás zvláštní láskou, nevidí nás jako masu a množství,
ale stojíme jako jednotlivci před zrakem jeho bezmezné lásky. Buďme za vše Bohu
vděčni a nezapomínejme na svou odpovědnost.
P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově
ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 27. ledna: Červená Voda 1.453; Mlýnický Dvůr 150; Jakubovice
358; Písařov 792 Kč.
Sbírky na Haiti za leden: Červená Voda 514; Mlýnický Dvůr 52; Jakubovice 375;
Písařov 130 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
V pondělí 4. února bude v Jakubovicích u Matýse v hospodě v 17 hodin biblická
hodina, v Červené Vodě v neděli 10. února po křížové cestě v 15,45 hod. na faře.
Na Popeleční středu budou mše svaté: v Jakubovicích ve 14.30 hod., v Písařově
v 16 hod., v Červené Vodě v 17.30 hod. Popelec bude možné přijmout i 1. neděli
postní.
Pobožnost křížové cesty se budeme modlit: v Červené Vodě ve středu v 17
hod. na faře, ve čtvrtek po mši sv. v 8.45 hod. na faře, v pátek po mši sv. v kostele
v 18.45 hod. a v neděli v 15 hod. v kostele. V Písařově v pondělí po mši sv. v 16.45
hod.
V sobotu 9. února při příležitosti světového dne nemocných bude při mši svaté ve 14.30 hod. v domově důchodců sv. Zdislavy udělována hromadně svátost pomazání nemocných. Staří a nemocní, připravte se na její přijetí svátostí smíření!
Dnes v neděli 3. února bude na faře v Červené Vodě v 18 hodin setkání pastorační rady, v Písařově v pondělí 11. února v 17.15 hodin na faře. P. Pavel Vágner

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 27. 1. 2008: Lubník 440; Tatenice 1.050; Hoštejn 900; Kosov
420 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V Postřelmově nebude mše svatá v úterý, ale na popeleční
středu v 18.00 hodin. Popelec se bude v Postřelmově udělovat
pouze ve středu (v neděli to z časových důvodů nepůjde).
V Lesnici bude mše svatá na Popeleční středu už v 16.30
hodin.
Pamatujme, že na Popeleční středu je přísný půst od masa
a také půst újmy.
V sobotu 9. února bude od 9.00!!! hodin v Postřelmově bohoslužba a mše svatá
ke cti Ducha svatého. Všichni jsou srdečně zváni.
V pondělí 4. února je ve farnosti Dlouhomilov adorační den. Prosím, aby se
farníci napsali jako stráž u Nejsvětější svátosti v kostele.
P. Vladimír Jahn

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY z 27. ledna 2008: Mohelnice 4.233; Úsov 882; Studená Loučka 375 Kč
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 27. 1. 2008: Štíty 1.470; Cotkytle 540; Horní Studénky 1.300 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 27. 1. 2008 byla 3.130 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

P. František Janhuba

V neděli 3. února při mši svaté v 10.15 hod. budou představeny děti, které
půjdou letos k 1. svatému přijímání. Prosím rodiče a kmotry, aby své děti doprovodili.
V pátek 8. února v 17.30 hod. po mši svaté se sejde pastorační a ekonomická
rada na faře v Zvoli. Zhodnotíme hospodaření roku 2007 a bude sestaven pastorační plán na rok 2008.
P. František Janhuba

MYŠLENKY NA ÚNOR
Odpuštění znamená poslat pryč to, co bylo, uvítat to, co bude a souhlasit
s tím, co je.
Klíčem k lidským srdcím nikdy nebude naše chytrost, ale vždycky naše láska.
Bohu jsme opravdu blízko, když nás k němu nevede naše bída, ale naše radost.
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Před Vánocemi mne potěšil dopis, který jsem dostal, a o který bych se s vámi chtěl podělit. Je
to radostné svědectví o síle svátosti smíření v našem životě.
Drahý otče Martine.
Nevím, jestli si na mě ještě vzpomenete, ale já na Vás a na to, co se stalo toho lednového
nedělního večera nikdy nezapomenu. Jsem ten alkoholik, který byl u Vás tenkrát u zpovědi. Zažil jsem tam něco, co změnilo můj život.
Povím Vám svůj příběh, i když bude jeho scénář téměř totožný s příběhy milionů alkoholiků po celém světě. Kladný vztah k alkoholu jsem měl už odmalička. Zřetelně si pamatuji na ten hřejivý pocit, který jsem měl, když jsem jako malý kluk dostal proti kašli kostku
cukru pokapanou Alpou-Francovkou. Ve 14 letech jsem měl otravu alkoholem. Byla to ale
na štěstí pro mne tak otřesná zkušenost, že jsem na alkohol na dlouhá léta zanevřel.
Našel jsem si sportovní vyžití, které mě naplňovalo a později také skvělou ženu. Svého největšího koníčka – adrenalinový sport – jsem po svatbě zanechal s dobrým úmyslem
naplno se věnovat rodině. Avšak to, co jsem dostal do vínku a co ve mně pořád dřímalo se
začalo probouzet. Začal jsem znovu experimentovat s alkoholem. Neopíjel jsem se ale do
němoty, udržoval jsem se v takovém stavu, abych mohl normálně fungovat. Prostě klasický tzv. „hladinkář“. Po dvanácti letech popíjení s naivní představou, že je vše v nejlepším
pořádku a že mám všechno pod kontrolou jsem začal tušit, že mám problém. To, že jsem
alkoholik, jsem si samozřejmě ještě nepřipustil. Začal velký zápas s alkoholem trvající dva
roky. Zkoušel jsem všechno možné, jako například naordinovat si maximální denní dávky
alkoholu; pít jen víno; nebo pít jen pivo; pít jen o víkendu a spoustu dalších pokusů. Nebylo to k ničemu. Zkoušel jsem tedy přestat úplně a dával jsem si závazky, že přestanu od
Nového roku, od svých narozenin, od křtin své dcery, atd. atd. atd. Dokázal jsem to nejdéle
6 dnů. Už jsem pil téměř denně takové množství alkoholu, které by normálnímu smrtelníkovi způsobilo otravu. Nemohl jsem dál před trpkou skutečností zavírat oči. Prohrál jsem.
Alkohol mě srazil na kolena. Jsem proti tomu bezmocný. Jsem ...alkoholik!
A tehdy se odněkud vynořila informace o nějakém společenství lidí, kteří si říkají „anonymní alkoholici“ a snaží se pomáhat jeden druhému ke střízlivému životu. Mají program
dvanácti kroků, kterými jsem se rozhodl projít. Jeden z těch kroků zní: „Přiznat vše Bohu,
sám sobě a jiné lidské bytosti.“ Rozhodl jsem se tedy pro svatou zpověď. Když jsem tenkrát
večer vešel do kostela, dveře zpovědnice byly dokořán. To, co se dělo dál, už víte. Všechno
jsem to ze sebe vysypal. Najednou mi to přišlo strašně líto a já toužil po odpuštění. Pláč mi
sevřel hrdlo a z očí se mi valily potoky slz. Ty slzy mi umývaly tváře a já, ten „silnej chlap,
který nikdy nepláče“, jsem to nedokázal zastavit. A vlastně jsem ani nechtěl. Pláč vystřídal
klid a mír a já ucítil nekonečnou lásku. Všechno ve mně i okolo mě jí bylo plné. Žádné výčitky, žádné kdyby, prostě MILUJU TĚ a tečka. Od té doby jsem se nenapil.
Už rok se učím žít nový, střízlivý život. Stal jsem se členem společenství „ Anonymních
alkoholiků“ a snažím se pomáhat druhým alkoholikům. Našel jsem úžasné, opravdové společenství tam, kde bych ho nikdy nehledal. Mezi alkoholiky. Paradoxně se tak stal můj největší nepřítel zároveň mým největším učitelem a skrze závislost na alkoholu jsem dostal
milost pocítit Boží lásku.
Tento dopis jsem Vám napsal proto, abyste věděl, jak to s tím alkoholikem, co se Vám
před rokem zpovídal dopadlo a taky abyste mohl předat poselství jiným o tom, že existuje
řešení.
Ve společenství „Anonymních alkoholiků“ určitě najdou přijetí a pomocnou ruku. Stačí
jediné. Touha přestat pít.
anonymní alkoholik
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SBÍRKY Z NEDĚLE 27. LEDNA: Zábřeh 9.270; Jedlí 11.800 (na opravy); Svébohov
1.800; Klášterec 1.010; Pivonín 500 Kč. Dary Zábřeh: na kostel sv. Barbory 1.000;
na kostel sv. Bartoloměje 1.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: ze Zábřeha byla dne 26. ledna 2008 předána částka 5.350 Kč a z Rovenska částka 1.000 Kč. Všem dárcům „Pán bůh zaplať“.
Marie Zíková

AKCE PRO MLÁDEŽ
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... Kde: ADCŽM Přístav, Kdy: 15. 2. 2008 – 17.
2. 2008; T. S. Archa, Kdy: 29. 2. 2008 – 2. 3. 2008
Začíná se v pátek ve 20 hod. S sebou si vezměte (mimo obvyklé) spacák, přezůvky, poznámkový blok, Bibli a něco do společné kuchyně (např. buchty od babičky,
konzervu, zavařeninu, marmeládu, zeleninu...). Cena 250 Kč. V případě dotazů
či nejasností neváhejte kontaktovat 587 405 244, mail: mladez@arcibol.cz – více
na www.ado.cz/mladez/
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 14.3.: mše svatá,
po ní bude v Katolickém domě společná modlitba Taizé, program sobota 15.3.: katecheze misionáře, hry, workshopy, přednáška dobrovolníka působícího půl roku
v africké Ugandě, zakončení mší svatou v kostele.
SETKÁNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ MLÁDEŽE NA VELEHRADĚ.
Kdy: 18.7. – 20.7.2008. Motto: ,,Dostanete sílu Ducha
svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky.“ (Sk
1,8). Smyslem setkání české a slovenské mládeže na
Velehradě 18.7. – 20.7.2008 je umožnit prožít všem
oslavu světového dne s mládeží. Setkání úzce navazuje na Světové dny mládeže (WYD - World Youth Day)
v Sydney pořádané ve dnech 15.7. – 20.7.2008. Více informací na http://www.signaly.cz/activ8
Na stránkách www.signaly.cz můžeš kromě jiného najít informace o různých akcích, poznat nové kamarády, podívat se na fotky ze společných akcí, založit si svůj blog a mnoho dalšího. Je
možnost vytvořit blog pro mládež našeho děkanátu - víc na www.signaly.cz/mladezabrehol. Najdeš na něm informace o dění v našem děkanátu a můžeš se zapojit do diskusí. Stačí se jen zaregistrovat a přihlásit.
Nejbližší setkání animátorů bude 15.2. na faře v Zábřeze v 19 hodin.
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.

8

