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PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

IN ORMACE
A
R
N
Í

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

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost,
abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce;
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme
do tajemství Kristova vykupitelského díla
a stále opravdověji z něho žijeme.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

ŽALM 51
1: Gn 2,7-9; 3,1-7
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Řím 5,12.17-19
příště Ebenovo č. 504

Byl to Boží Duch,
který vyvedl Ježíše na poušť,
na místo samoty, hladu,
zkoušky a utrpení, na místo,
kde se člověk setkává
se sebou samým
a se svým Bohem.
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Ev: Mt 4,1-11

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. února 2008 v 16.30 hodin.
Na setkání se těší Lenka Hamplová a P. František Eliáš
SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 13. února. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KATECHETÉ se sejdou v Zábřeze na faře ve čtvrtek 14. února v 19 hod.
P. Martin Vévoda
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 bude Th.Lic. Jakub Doležel vyučující na CMTF UP a na VOŠ
Caritas v Olomouci. Přednáška je nazvaná – „Nárys sociální nauky
církve“. Obsahem přednášky budou tato témata: historie a vývoj včetně Kompendia sociální nauky církve; "architektura" SNC; důsledky ve vybraných oblastech
pastorace. Srdečně zvu všechny účastníky vzdělávacího kurzu i Vás všechny, kdo
máte o přednášené téma zájem.
S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík
V DOBĚ POSTNÍ BUDOU KŘÍŽOVÉ CESTY v Zábřeze
vždy v pátek a v neděli v 15 hod. Rozpis křížových cest je
ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje.
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 ji 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

LA SALLETA 2008
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. 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 rkfza@rps.cz.
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PUTOVÁNÍ POSTNÍ DOBOU S BIBLÍ.
„Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce“.
(Žl 119,105)
Postní doba je dobou vhodnou k usilovnějšímu hledání Boha
a k otevírání svého srdce Kristu. Bible člověku před Velikonocemi připomíná, že den za dnem ubíhá vzácný čas jeho života.
Křesťané věří, že se všechno dobré, co obstojí před Ježíšem,
neztratí...
Ježíš sám říká: „Ano, skutečně říkám vám: „Jestliže pšeničné
zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo, odumře-li
však, přinese hojný užitek.“ (Jan 12, 24).
V letošní postní době chceme společně více poznávat Bibli.
Každý týden postní doby si můžeme ve farním kostele svatého Bartoloměje vybrat u nástěnky zrno spolu s odkazem na úryvek z Bible, nejmenší děti pak s úkolem ke splnění. Zrna jsou barevně odlišená podle věku. Děti, mládež i dospělí,
kteří úryvek v Bibli najdou a přečtou, nebo nejmenší děti, které splní úkol, přinesou své zrno na nástěnku, kde jsou pro zrna připraveny klásky. Dospělí a mládež
si úryvek mohou nejen přečíst, ale rozjímat nad ním a zapojit poučení z něho do
svého postního obrácení a zdokonalení se v dobrém. Každý postní týden poroste
na poli naše úroda zrní, aby přinesla hojný užitek. Postní putování s Biblí nám pomůže v letošním roce Bible poznat Boží slovo, které můžeme přijmout do svého
srdce a přinášet užitek.
katecheté

JUBILEJNÍ ROK 150. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE V LURDECH
8. prosince 2007 začal v Lurdech jubilejní rok 150 výročí od zjevení Panny Marie Bernadettě Soubirousové.
Hlavní penitenciář Apoštolského stolce, kardinál James Francis Stafford podepsal 5.12.2007 dekret, kterým papež Benedikt XVI. uděluje všem účastníkům oslav
plnomocné odpustky, které mohou získat během celého roku.
Plnomocné odpustky získají také ti, kteří ve dnech 2. až 11.
února 2008 navštíví „lurdskou jeskyni“ či zobrazení Panny Marie
Lurdské určené k veřejné úctě v kterémkoliv kostele na světě a setrvají zde v modlitbě a zbožném rozjímání, které uzavřou modlitbami Otče náš, Vyznáním víry a vzýváním Panny Marie.
V tomto období mohou plnomocné odpustky získat také ti, kteří pro stáří, nemoc, či z jiného přiměřeného důvodu nemohou zmiňované podmínky splnit. Získávají plnomocné odpustky, pokud
v období od 2. do 11. února s úmyslem splnit co nejdříve obvyklé
podmínky, navštíví výše zmíněná místa v duchu, pomodlí se dané
modlitby a „v důvěře svěří své nemoci a životní obtíže Bohu skrze
Pannu Marii.“
Obvyklými všeobecnými podmínkami na získání odpustků jsou
svátost smíření, přijetí Eucharistie a modlitba na úmysl Svatého
otce.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – HŘÍCH – POJEM
Každý z lidí má s hříchem co do činění, je jím poznamenaný.
Hřích je předně proti rozumu. Člověk jako rozumný tvor je
povinen jednat rozumně, řídit se rozumem ve svém jednání.
Hřích je skutek, který je zbaven náležitého řádu. Je to nezřízenost, odklon od zákona Božího, převrácení životních hodnot. Hříšné jednání nemůže dospět k danému, rozumnému
cíli člověka – ani zde na zemi, ani na věčnosti.
Hřích je proviněním proti pravdě. Není zapomněním, omylem, nevědomostí.
Hřích je urážkou Boha, je proti pravé lásce k Bohu je nevděkem vůči Dárci života
a všech jeho darů. „Duch svatý až přijde, usvědčí svět z hříchu“ (Jan 16,8).
Hřích nás od Boha oddaluje, v něm se projevuje sebeláska člověka až k pohrdání Bohem. Hříšník si sám určuje své zákony, co je dobré a co zlé, hraje si na
Boha. Svatý Augustin deﬁnuje hřích „jako slovo, skutek nebo touhu proti věčnému zákonu“. Hřích je přestupek proti lásce k bližnímu, který narušuje lidskou solidaritu. Kolik neštěstí působí...?! Jak zraňuje lidskou přirozenost a důstojnost –
zneužívání alkoholu, drog, sexu...!
Ke každému hříchu je třeba „splnění“ trojí podmínky:
Špatnost předmětu nemusí být nutně objektivní. Stačí, aby jednající byl přesvědčen, že předmět jeho skutku je mravně špatný. Například problém pátečního
postu. Domnívá-li se někdo ve čtvrtek, že je pátek a přesto jí maso, hřeší, protože pohrdá zákonem postu. Když si naproti tomu někdo v pátek neuvědomí, že je
postní den, nehřeší, když jí maso či nevykoná jiný kající skutek. Poznání pravé
skutečnosti už na mravním hodnocení nic nemění.
Vědomí špatnosti skutku. Při úplné nevědomosti nelze mluvit o hříchu. (Je
však rozdíl u lidí s jemným, vychovaným svědomím a těmi, kteří se o to vůbec nesnaží. V prvém případě hřích nebyl nebo byl lehký, v druhém případě jde o hřích
těžký.)
Svobodný, uvážený souhlas k vykonání skutku, s nímž je spojena závažná
mravní špatnost, je třetí podmínkou.
Rozlišení hříchu:
Všední (lehký, malý) - v nepříliš závažné věci, nebo když jde o závažnou věc,
ale bez plného vědomí či plného souhlasu... Neruší vztah k Bohu, ale oslabuje
lásku, projevuje nezřízenou náklonnost k věcem stvořeným, oslabuje duchovní
stránku a konání dobra; zasluhuje časné očistné tresty, po smrti očistec.
Těžký (velký, smrtelný) hřích - je smrtí nadpřirozeného života duše v člověku,
ničí spojení s Bohem, lásku k němu, vede k věčné smrti pekla, pokud se hříšník
neobrátí. Cestou k odpuštění je dokonalá lítost a svátost smíření. Udělat smrtelný
hřích je pro upřímného věřícího jen málo pravděpodobné. Musel by to být totální
a uvážený souhlas s mravní špatností a to v závažné věci. I malé procento pochybnosti osvobozuje.
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Hřích proti duchu svatému. Je to pohrdání nadpřirozenými dary, milostí Boží.
Ne že by nemohl být odpuštěn, ale takový hříšník odmítá všechny prostředky
k tomu odpuštění, i touhu po spáse (srovnej Mar. 3,29 „Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.")
Jen co hřích spatřil v ráji světlo světa, valí se světem jako kalná povodeň a strhává s sebou jedince, rodiny a společnost světskou i církevní a přináší všude tolik neštěstí s tragickými důsledky, v čase i po celou věčnost. Deﬁnitivní vyrovnání
dobra a zla bude až na věčnosti. Viz podobenství o pšenici a plevely! (Mat 13,30
„Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel
a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.´")
A štěstí hříšníků? Největším neštěstím hříšníků, je štěstí hříšníků. Jejich věčnost.
Chceme-li mít lepší společnost a život radostnější, musíme léčit své srdce a na
malém kousku země budovat „ráj“. Vzorem a pomocí nám bude sám Boží Syna Ježíš Kristus, který přemohl lákavou nabídku pokušitele, svou smrtí přemohl hřích
i ďábla a svým vzkříšením ukázal, co i nás čeká, až vítězně dojdeme konce svého
života.
P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově

POZVÁNÍ KE SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
„Můžeme zažít velmi silné momenty obrácení, horlivosti,
dostat obrovské milosti, ale bez věrnosti v modlitbě se brzy
náš křesťanský život dostane na dno. Protože bez modlitby
nemůžeme od Boha přijmout všechnu pomoc potřebnou pro naši
hlubokou proměnu a posvěcení. Svědectví svatých je v tomto ohledu jednomyslné. Proč tolik lidí velmi často chodí
ke svatému přijímání, a přitom není více svatých? Často
je příčinou chybějící život modlitby. Eucharistie nepřináší
plody vnitřního uzdravení a posvěcení, které by přinášet
měla, protože není přijímána v ovzduší víry, lásky, klanění,
přijetí z celého srdce, v ovzduší, které dokáže vytvořit jedině věrnost v modlitbě. A pro ostatní svátosti platí to samé.“
(Jacques Philippe, Najít si čas pro Boha, s. 26)
Ve svatopostní době zveme nové zájemce ke společné modlitbě nad Božím slovem. Scházíme se každé úterý ve 20.00 ve farní knihovně.
Na setkání se těší Ondřej Sikora a Josef Kroul
Roger Schütz : „Kriste Spasiteli, přijímat tě v nočním klidu, v denní tichu, v kráse stvoření, ale i v hodinách velkých vnitřních bojů, to znamená vědět, že s námi
budeš v každé situaci, vždycky...“
VE FARNOSTI KLÁŠTEREC bude v pondělí 11. února při mši svaté v 17 hod.
udělována svátost pomazání nemocných.
P. František Eliáš
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 3. února: Červená Voda 1.567; Mlýnický Dvůr 120; Jakubovice
267; Písařov 781,50 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
Dnes v neděli 10. února bude v Červené Vodě po křížové cestě v 15.45 hod. na
faře biblická hodina (možnost puštění křesťanského ﬁlmu).
Ve farnosti Červená Voda se blíží nové volby do pastorační a ekonomické rady.
Do 14 dnů prosím napište na připravené 2 archy papíru na vnitřní nástěnce kostela (ve ﬁliálkách vzadu v kostele) své kandidáty do obou rad, z kterých pak bude
sestavena kandidátka pro volby. Kdo však z napsaných navrhnutých kandidátů
nebude chtít kandidovat, ať to řekne osobně P. Pavlovi!
V pondělí 11. února se koná v Písařově na faře v 17.15 hod. setkání pastorační
rady.
P. Pavel Vágner

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Křížové cesty v Leštině budou ve středu v 16.30 a v pátek
v 15.00 hodin.
Křížové cesty v Chromči budou v úterý v 17.00 a ve čtvrtek
v 17.00 hodin.
Farnost Lesnice bude mít adorační den v pondělí 18.2. Prosím farníky, aby si vyhradili čas k návštěvě Nejsvětější svátosti.
Prosím o setkání farní rady Lesnice v úterý 12. února v 19.00 hodin.
Budou mimořádné sbírky o 3.neděli v únoru: Postřelmov na opravu fary (minule 4401Kč), Chromeč na opravy kostela (minule 2830Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
P. Vladimír Jahn
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 3. 2. 2008: Štíty 2.370; Cotkytle 840; Horní Studénky 900 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

KŘÍŽOVÉ CESTY V ÚNORU VE ŠTÍTECH
Neděle 10. února 14.30 hod.
Společenství živého růžence
Neděle 17. února 14.30 hod.
Děti
Neděle 24. února 14.30 hod.
Biřmovanci
V pátek vždy půl hodiny přede mší svatou.
P. Stanislav Suchánek
6

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 3. 2. 2008 byla 3.090 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

FARNOST ZVOLE

P. František Janhuba

MOHELNICKO

SBÍRKY z 3. února 2008: Mohelnice 3.696; Úsov 753; Studená Loučka 235 Kč
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ P. Petr Šimara

SLUŽBY CHARITY ZÁBŘEH NAJDETE V MOHELNICI NA NOVÉ ADRESE
Dvě zařízení sociálních služeb a zdravotní péče provozovaná Charitou Zábřeh k začátku února mění svou adresu. Jedná se o denní stacionář Okýnko, který je určen dospělým lidem s mentálním, těžkým
zdravotním nebo kombinovaným postižením. Stacionář zajišťuje své
služby pro spádovou oblast Mohelnicka, Lošticka a Zábřežska a je
otevřen od pondělí do pátku v době od 7 do 15 hodin.
Do nového zázemí se současně přestěhovala také charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, která prostřednictvím zdravotních sester a pečovatelek zajišťuje dopomoc lidem v jejich domácím prostředí.
Oba projekty se přemístily do nově rekonstruovaného objektu na Zámecké
ulici č. 11 z poměrně nedalekého sousedství.
Zatímco služby Charity sídlí v přízemí budovy Zámecká 11, v prvním patře již
s novým rokem zahájila provoz třída mateřské školky. Od 3. března 2008 pak rozšíří Charita své služby o odborné poradenství, v objektu bude zřízena a otevřena
pobočka Občanské poradny. Ta zde bude mít své zázemí pro území Mohelnicka
a Lošticka. Potřebnost a poptávku po tomto typu pomoci ověřilo probíhající komunitní plánování sociálních služeb a již nyní má Charita odsud klienty i (alespoň
částečně) vyřešená trápení.
Provozní doba poradny bude v Mohelnici zpočátku nastavena na 8 hodin
týdně; poradna otevře své dveře v pondělí v rozmezí 13-16.30 hodin a ve středu
8-12.30 hodin. Jiří Doležal, DiS – vedoucí denního stacionáře Okýnko, 736 509 466
Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh, 736 509 430

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 3. 2. 2008: Lubník 620; Tatenice 1.360; Hoštejn 1.400; Kosov
900 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
Úterý 12. února – adorační den farnosti Tatenice. Adorace v kostele sv. Jana Křtitele bude od 17 do 19 hod.
P. Jaroslav Přibyl

VE FARNOSTI SVÉBOHOV se sejde pastorační rada farnosti v pátek 15. února
v 18 hod.
P. František Eliáš
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SBÍRKY Z NEDĚLE 3. ÚNORA: Zábřeh 9.999; Jedlí 2.000 ; Svébohov 1.900 ; Klášterec 1.100; Postřelmůvek 3.070; Maletín 1.710 Kč.
Dary Zábřeh: na sv. Barboru 2.000, na Haiti 800, na potřeby farnosti 1900, na likvidaci lepry 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
V ÚTERÝ 12. 2. 2008 ODLÉTÁ NA HAITI v rámci humanitární mise tým českých a slovenských
zdravotníků, kteří budou působit v oblasti Mole
Saint Nicolas a na dalších místech v severní části Haiti. Odlétají na základě spolupráce Trnavské
univerzity a Arcidiecézní charity Olomouc.
Spolupráce začala v lednu 2007 setkáním ředitele ACHO Václava Keprta se slovenskými lékaři
při jeho návštěvě Haiti. Na podzim 2007 na to navázalo setkání s prof. MUDr. Vladimírem Krčmérym z Fakulty zdravotníctva Trnavské univerzity.
Lékařem – chirurgem českého týmu je MUDr. Josef Marada, spolu s Janou Smyčkovou, zdravotní
sestrou, která jede na Haiti už potřetí.
Pamatujme, prosím, v modlitbě na tuto skupinu, která odlétá na Haiti. Prosíme tě Bože, dej jim
bezpečně dorazit k cíli a žehnej jejich dílu.

P. František Eliáš

LATINA PRO VĚZNĚ. Pan Tomáš Kobza, který pravidelně navštěvuje vězně na
Mírově, shání učebnici latiny (může být i stará „prvorepubliková“ a použitá). Skupinka vězňů by se ráda naučila modlitby v latině. Nejenom odříkávat, ale také rozumět tomu, co se modlí. Pokud můžete pomoci, učebnici převezmeme na faře
v Zábřeze.
redakce
„CD“ SE ZVUKEM ZÁBŘEŽŠKÝCH VARHAN si můžete objednat u Vladimíra
Tilla (mobil 603 512 406, e-mail ttuning@tiscali.cz>). Jedná se o nahrávku, která vznikla loni, při MARA-tónu mladých varhaníků. Jedním z koncertujících byl
i Pavel Černý, vítěz „Pražského jara“ v oboru varhaník. Cena nahrávky 100 Kč.
redakce
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ FARNOSTI ZÁBŘEH za rok 2007 jsou ve vývěsce
kostela sv. Bartoloměje.
Ekonomická rada farnosti

Poděkování

Děkuji „Cyrilkům“ (jinak zvoníkům kostela sv. Bartoloměje) za celkovou péči
o letošní vánoční strom. Od jeho postavení v kostele až po jeho úklid.
P. František Eliáš
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.
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