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17. 2. 2008
Ročník XV. 

číslo 7
druhá 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

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

ŽALM 33

Ať spočine na nás, hospodine, tvé milosrdenství ...
1: Gn 12,1-4a                                    2: 2 Tim 1,8b-10                            Ev: Mt 17,1-9     
Ordinárium: Ebenovo č. 504          příště latinské č. 509

 „...najednou 
je zastínil světlý oblak, 
a hle – z oblaku se ozval hlas:
 „To je můj milovaný Syn,
 v něm mám zalíbení; 
toho poslouchejte!“ (Mt 17,5)
Poslouchat – znamená věřit. 
Poslouchat, když  ohlašuje
zákon nové smlouvy, 
když hovoří o svém utrpení 
a zve nás k následování kříže.
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sVátKY A pAMátKY tÝdne
pátek 22. února              svátek stolce sv. petra, apoštola
Svátek Stolce svatého apoštola Petra nám nabízí příležitost zamyslet se nad další nezbyt-
nou vlastností pravé Kristovy Církve, a tou je apoštolskost. Ježíš založil svou církev ve 
formě apoštolské, neboť svou moc, kterou má na nebi i na zemi, svěřil do rukou svým 
apoštolům a jimi stanoveným nástupcům - biskupům. 

tuto neděli 17. února bude křížovou cestu nahrazovat 
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze komorní pořad z díla Ju-
lia Zeyera – legenda toledská  EL CRISTO DE LA LUZ  z trilo-
gie „Tři legendy o krucifixu“, který pro nás připravili Marti-
na Pavlíková a Igor Dostálek (slyšíváte jej jako moderátora 
na Proglasu),  technická spolupráce Lukáš Spáčil.
Nenechte si ujít toto překrásné duchovní dílo. P. František Eliáš 

VeŘeJná VÝroČní sChŮZe KdÚ-Čsl bude v Katolickém domě v sobotu  
1. března. Začátek ve 14 hod. Velká část setkání bude věnována zodpovězení do-
tazů. Byli proto pozváni členové města zvolení za KDU-ČSL, členové výborů a od-
borných komisí při MÚ Zábřeh, představitelé OV KDU-ČSL Šumperk, člen rady 
Krajského zastupitelstva Olomouc a předseda OV br. František Kubíček, člen 
předsednictva KV a náměstek dopravy Ing. Ivo Vykydal, člen Senátu Parlamentu 
ČR senátor Ing. Adolf Jílek, účast potvrdil také poslanec Evropského parlamen-
tu Ing. Jan Březina. Zveme všechny členy i nečleny a příznivce ze všech okolních 
obcí  a Zábřeha.                                      Jan Bartoš, předseda MěO KDU-ČSL Zábřeh

MIsIJní KoláČ „Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, 
a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali se tě, nebo nahé-

ho, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve věze-
ní, a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim: Amen pravím 
vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných brat-
ří, mně jste učinili (Mt 25, 35-40).“ 

     na 4. neděli postní, nazývanou „Laetare“, tzn. neděle ra-
dosti z blížících se Velikonoc, bývá každým rokem ve farních 

společenstvích akce s názvem MISIJNÍ KOLÁČ. Jde o jednu z iniciativ Papežské-
ho misijního díla, které je pod patronací Svatého otce a Kongregace pro evange-
lizaci národů. 
 Letos se do této aktivity zapojíme i my v naší farnosti. Jakým způsobem? V so-
botu 1. března od 9.30 hod. bych chtěl pozvat děti do Katolického domu (tzn., že 
vyzývám rodiče, aby sem děti poslali), kde se budou pod vedením dospělých podí-
let na výrobě koláčů. Zároveň, aby všichni byli dobře využiti budeme malovat ve-
likonoční pohledy pro misie. Vy ostatní naši farníci se můžete na Misijním koláči 
podílet tak, že si v neděli 2. 3. po bohoslužbách za dobrovolný finanční příspěvek 
na pomoc chudým dětem v misiích koupíte to, co naše děti vyrobily.

P. Martin Vévoda
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KAtolICKÝ dŮM
v Co dělají Češi pro svět. Spravedlivý obchod – Fair 
Trade – je takové pojetí obchodního vztahu, kde každý 
jeho účastník spravedlivě profituje na uskutečňovaném 
obchodu. Uplatnění nachází hlavně v rozvojových ze-
mích Afriky, Asie a Latinské Ameriky a pro zdejší země-
dělce je často jedinou možností, jak dosáhnout spraved-
livé ceny za tvrdou práci. Nejedná se přitom ani o spon-
zorství ani o financování charitativních projektů. Princi-
py Fair Trade představí při své přednášce Lenka Černá, 
M.A – konzultantka Rozvojového střediska Ústavu me-
zinárodních vztahů a spoluzakladatelka projektu Adopce na dálku® v distriktu 
Mukono v Ugandě. Součástí přednášky bude rovněž ochutnávka Fair Trade pro-
duktů – kávy, kakaa, čaje, čokolády, vína apod. a možnost jejich následného za-
koupení. Začátek v neděli 2. března v 16 hodin v Katolickém domě.

Vstupné dobrovolné.

v Spolek Metoděj Zábřeh, za finanční podpory města Zábřeh a ve spolupráci 
s Klubem Ámos Ostrava připravují pokračování interaktivní výstavy s názvem  
reKordY A KurIoZItY Ze sVětA ZVíŘAt. Po úspěšném uvedení první 
části tohoto třídílného projektu na podzim minulého roku bude vernisáží v pon-
dělí 3. března v 18 hodin v Katolickém domě zahájena druhá část výstavy – ten-
tokrát věnované zajímavostem, kuriozitám a rekordům ze světa savců. Návštěv-
níci si budou moci vyzkoušet například prolézání krtčí chodbou, či netopýřím 
koridorem, budou poznávat zvuky, stopy a srst zvířat a hravým způsobem se tak 
dozvědí celou řadu zajímavých informací. Výstavu je pak možné navštívit v pra-
covní dny až do 14. března v době od 8 do 16 hodin. Případný jiný termín si mů-
žete domluvit na telefonu 583 412 108, mob. 731 465 717, případně prostřednic-
tvím e-mailu: spolek.metodej@tiscali.cz.

v Celý přednáškový cyklus připravovaný ve spolupráci Spolku Metoděj, České 
křesťanské akademie a Moravsko-slezské křesťanské akademie vyvrcholí v úte-
rý 4. března přednáškou s promítáním diapozitivů Toulky přírodou Zábřežska 
a Šumperska. Toulkami bude od 15 hodin v Katolickém domě provázet Ing. Vladi-
mír Hajtmar.                                                                                               Josef Klimek

* * *
NA POSLEDNÍ CHVÍLI. V sobotu 16. února si vás dovolujeme pozvat na zajíma-
vou přednášku našich roverů Štěpána Krieglera a Ladislava Skrota o jejich prázd-
ninovém putování po Iránu. Těšíme se na vás v 15.00 na skautské klubovně na 
Skaličce nad lomem.                                                                               Tomáš Hampl
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uČíCí se CírKeV – VoVYlení ABrAhAMA
     Bůh je láska, milosrdenství. Proto hned po hří-
chu Adama a Evy v ráji slíbil nápravu narušeného 
Božího plánu s lidmi. Tisíce let uplynulo, když za-
čal Bůh tento plán uskutečňovat. V městě Cháran  
kolem roku 1.800 před Kristem oslovil syna Tera-
chova, Abrahama a rozkázal mu, aby přesídlil do 
země, kterou mu ukáže. Abraham poslechl a Hos-
podin s ním uzavřel smlouvu. Bude praotcem vel-
kého národa (Židé, Izrael), který přinese požehná-
ní všem národům světa (Mesiáš, Kristus) a dosta-
ne do vlastnictví zemi Kanán (Izrael) (Gn 12,1-3, 
Gn 12,7).
     Léta plynula, ale Abraham neměl slíbeného 
potomka. Jeho manželka Sára proto navrhla, aby 
vešel (podle tehdejších společenských norem legi-

timně) k její otrokyni Hagar. Tak se stalo, že ta mu porodila syna Izmaela (Slyší Bůh). 
Hagar tím zpyšněla a povyšovala se nad svou paní, Sára jí to začala hrubě oplácet, Ha-
gar se synem prchá, trpí na poušti hladem a žízní. Hospodin se ale ujal Hagary a Ab-
raham ji přijímá zpět. Dostává však ujištění, že Izmael není tím, který ponese Boží 
požehnání. Tím  bude jeho vlastní syn (Gn 16,1-17,27). Při tajemné návštěvě tří cizin-
ců dostává se Abrahamovi ujištění, že Sára mu porodí syna (Izák-Smíšek), což se také 
brzy stalo, a ten bude dědicem uzavřených smluv a Božího zaslíbení. (Gn 18,1-15)
Kromě zvláštního vyvolení je Abraham příkladem spravedlivého muže. 
* Je mírumilovný; v rozepři mezi pastýři Lotovými a Abrahamovými, dává Abraham 
na vybranou Lotovi, kterou pastvinu si zvolí (Gn 13,8-9).
* Je ochotný bojovat za své zásady a být při tom velkorysý; zachránil synovce Lota 
i s jeho rodinou  a jeho majetek z rukou útočníků a nevzal od krále sodomského, který 
mu nabízel získané jmění, ani nitku za jeho záchranu. 
Po tomto vítězství šálemský král Melkisedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem 
Boha Nejvyššího. Tehdy mu dal Abraham desátek ze všeho.
* Je věrný své rodině a pohostinný vůči cizincům – tři tajemné bytosti v Mamre  (Gn 
18,1)
* Stará se o blaho svých souvěrců – před zničením Sodomy hledá pro obyvatele u Boha 
cestu milosti a záchrany (Gn 18,23)
* Je bohabojný a poslušně plní příkazy Boží. Odchází z rodiště do nové země a přes 
svou bolest je ochoten obětovat svého syna Izáka, ač ten je nositelem Božích zaslíbe-
ní (Gn 22,1-19).
Při tolika dokonalostech byl přesto Abraham hluboce lidskou osobností. Občas je báz-
livý, plný pochyb, ano i pochybnosti, ačkoliv vždy stojí pevně ve víře a plní pokyny 
Boží. Muž to hluboké, činné víry!
 Pokud necháme v pozadí biblické osoby jako Adama, Evu, Abela apod., které je 
těžko dějinně datovat, možno o Abrahamovi říci, že je také zakladatelem židovského 
náboženství – monoteismu. Byl to on, který započal zvláštní vztah s Bohem jediným 
a všemohoucím, a to uprostřed národů s množstvím „bohů“. 
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Sama jeho rodina (Terachova) sloužila jiným bohům (Jos 24,2). Víra v jednoho 
Boha je největší dar židovského národa světu. V tom spočívá mravní, etický dar 
Desatera Božích přikázání, sedmidenní týden a v něm šest dní pracovních a je-
den den k úctě a službě Bohu a své duši. Uvědomují si toto ateisté – a vůbec i my 
křesťané? V duchovním smyslu je Abraham praotcem všech, kteří „jdou ve sto-
pách víry našeho otce Abrahama“ (Řím 4,12), to je všech věřících. 
 O dalším tajemství z dějin vyvoleného národa židovského – o Božím daru 
země Abrahamovi a jeho potomkům až dodnes, by byla zajímavá kapitola sama 
o sobě. Vše to začalo Abrahamovou koupí malé jeskyně Makpelské (v dnešním 
Hebronu), aby tam mohl pochovat svou manželku Sáru  (později tam byl pocho-
ván i on sám). Téměř čtyři tisíce bouřlivých let nejhouževnatějšího národa, kte-
rý nakonec uzná Ježíše Krista jako slíbeného Mesiáše, Vykupitele, i jako Božího 
Syna, což bude jedním ze znamení konce světa (naplnění dějin). 
 Ano, celé dějiny židovského národa, to všechno tajemné v něm a s ním, je 
velký důkaz existence Boží a Ježíše Krista jako Boha. Bohu díky za to!
                                                     P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově

pŘednáŠKY phdr. Jiřiny prekopové  v olomouci. 
Dne 25. března 2008 pořádá CPRŽ Olomouc 
v prostorách arcidiecézního muzea v Olomouci 
dvě přednášky PhDr. Jiřiny Prekopové, význam-
né dětské psycholožky a autorky mnoha zná-
mých děl.
První přednáška JAK JE LÁSKA BOHEM NA-
PROGRAMOVANÁ ANEB CO SE DLOUHÁ 
LÉTA V PSYCHOLOGII NEVĚDĚLO začíná 

v 15 hod., druhá JAK ZACHÁZET S KONFLIKTY V RODINĚ v 19 hod.
Zájemce o tyto přednášky prosíme o potvrzení účasti na tel. 587 405 250, neboť 
počet míst v sále je omezený.                                                   Vstupné dobrovolné.
 

poZVání Ke spoleČenstVí  ModlItBY

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
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červenovodsko    červenovodsko     červenovodsko

sbírky z neděle 10. února: Červená Voda 1.512; Mlýnický Dvůr 170; Jakubovice 
205; (ze 6.2. 103 Kč)  Písařov 737 Kč. Dar Červená Voda 2.500 Kč.  
                                                                                         Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
 

v HESLO PRO DĚTI: „ Modlitba, půst, almužna – to je činnost záslužná.“ 
v BIBLICKÁ HODINA bude v pondělí 18. února v 17.15 hod. v Písařově, ve 
 čtvrtek 21. února v 17 hod. u paní Altové v Jakubovicích, a v neděli 24. února  
 v 15.45 hod. na faře v Červené Vodě
v V pondělí 25. února bude v Písařově na faře v 17.15 hod. setkání ekonomické 

rady farnosti. 

Ve farnosti Červená Voda se blíží nové VolBY do pAstorAČní A eKono-
MICKÉ rAdY. Do týdne prosím napište na připravené dva archy papíru na vnitř-
ní nástěnce kostela (ve filiálkách vzadu v kostele) své kandidáty do obou rad, 
z kterých pak bude sestavena kandidátka pro volby. Kdo však z napsaných navrh-
nutých kandidátů nebude chtít kandidovat, ať to řekne osobně P. Pavlovi!
v Ve farnosti Písařov a Jakubovice proběhnou volby jen do pastorační rady. Na-
vrhovat stejným způsobem můžete od neděle 17. února do neděle 2. března. 

P. Pavel Vágner

  štítecko       štítecko       štítecko       štítecko

sbírky z neděle 10. 2. 2008: Štíty 1.640; Cotkytle 930; Horní Studénky 800 Kč                                                                                          
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                P. Stanislav Suchánek
V případě potřeby se v době mé nepřítomnosti od 20. do 27. února obracejte, pro-
sím,  na p. pavla Vágnera z farnosti Červená Voda, tel. 731 402 197 

farnost zvole      farnost zvole      farnost zvole

sbírka z neděle 10.února: 3.270 Kč.  Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba  

v Mše svatá ve Zvoli v době postní každou neděli v 10.15 hod. 
v POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY bude bývat ve farním kostele ve Zvoli každou       

neděli v 15 hod. 
v Využijte, prosím, příležitost ke svaté zpovědi před veliko-

nočními svátky. 

Ve středu 27. února v 17 hod. se na faře ve Zvoli bude konat 
přednáška paní Marie Mléčkové „příprava dětí na první sva-
té přijímání“. 
Po přednášce bude jako tradičně příležitost k zakoupení ná-
boženské literatury. 
Všechny rodiče, prarodiče, katechety i ostatní zájemce srdeč-
ně zveme.                                                          

Karla Hrochová
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postřelmovsko    postřelmovsko    postřelmovsko 

v Křížové cesty v Leštině budou ve středu v 16.30 a v pátek v 15.00 hodin.
v Křížové cesty v Chromči budou v úterý v 17.00 a ve čtvrtek v 17.00 hodin.
v Křížové cesty v Lesnici budou ve středu v 16.30 a v neděli v 9 hod. 

v Farnost Lesnice bude mít adorační den v pondělí 18.2.  Nejsvětější svátost bude 
vystavena ve farním kostele od 12.00 do 18.00 hodin. Prosím farníky, aby se zapo-
jili svou modlitbou před  Nejsvětější svátostí.                                   P. Vladimír Jahn
 

farnosti spravované z tatenice

sbírky z neděle 10.února 2008: Lubník 1.720; Tatenice 1.560; Hoštejn 700; Kosov 
510  Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                 P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko         mohelnicko         mohelnicko

sBírKY z 10. února 2008: Mohelnice 4.599; Úsov 634 ; Studená Loučka 310 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                                                                 P. Petr Šimara

AKCe pro MládeŽ
postní duChoVní oBnoVY. Postní doba je pro každého z nás příležitos-
tí 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, přezův-
ky, 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 pá-
tek 14.3. – mše svatá, po ní bude v Katolickém domě společ-
ná modlitba Taizé; program sobota 15.3. – katecheze misioná-
ře, hry, workshopy, přednáška dobrovolníka působícího půl 
roku v africké Ugandě, zakončení mší svatou v kostele.

upoZornění nA www.signaly.cz. Můžeš zde kromě jiné-
ho najít informace o různých akcích, poznat nové kamará-
dy, podívat se na fotky ze společných akcí, založit si svůj blog 
a mnoho dalšího. Je možnost vytvořit blog pro mládež naše-

ho děkanátu víc na  www.signaly.cz/mladezabrehol. Na-
jdeš na něm informace o dění v našem děkanátu a mů-

žeš se zapojit do diskusí. Stačí se jen zaregistrovat  
a přihlásit.                                        

Veronika Drlíková
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Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, 
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

sBírKY Z  neděle 10. ÚnorA: Zábřeh 10.010; Jedlí 1.750;  Svébohov 2.050; 
Klášterec 1.340 Kč. Dary Zábřeh na Haiti 3.000 Kč. 

Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

V měsíci lednu jste na opravu kostela sv. Barbory věnovali celkem 98.393 Kč. 
K dnešnímu dni tak Občanské sdružení Svatá Barbora Zábřeh, díky Vaší štědrosti, 
má na opravy k dispozici celkovou částku 469.886 Kč. Všem obětavým dárcům ať 
odplatí Pán svým požehnáním.                                                                Josef Klimek

VÝZVA  ČesKÝCh  A  MorAVsKÝCh  BIsKupŮ
Ke  sBírCe  „sVAtopetrsKÝ  hAlÉŘ“
Drazí bratři a sestry,
 příští týden, v neděli 24. února, se uskuteční pravi-
delná sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“. 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 váleč-
ných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším 
lidem v nouzi. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti 
naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji bu-
dou potřebovat.
 V roce 2007 se při ní v České republice vybralo 12 a 3/4 milionu korun. Svatý 
otec v děkovném dopise velmi ocenil toto gesto naší účasti na jeho pastoračním 
úsilí a všem dárcům uděluje apoštolské požehnání.
 Za tuto štědrost Vám patří dík nejen od Svatého otce, ale i od nás, biskupů.

                                                                               Vaši čeští a moravští biskupové

sKupInA ZdrAVotníKŮ dorAZIlA nA hAItI
Vážení přátelé, příznivci a známí,  všechny vás moc zdravím (opět) z Haiti.
 Šťastně jsme dorazili, pěkně nás přivítali a už jsme v plném nasazení. Je to 

zvláštní - být po tak krátké době zpět - je to vlastně jen 
půlrok - a jako by se ta doba smazala a já vlastně vůbec 
neodjela. I když je tu i dosti nového -  například bydlíme 
v jiném domě ... atd.  Ale o tom všem a podrobnosti až 
příště, zatím opravdu není čas na psaní. Takže jen malý 
pozdrav na začátek, vzpomínám na vás na  všechny a dě-
kuji i za vaši všestrannou podporu a zájem. Je mi líto, že 
vás nemohu oslovit každého jednotlivě, ale alespoň tímto  
způsobem  zdravím a přeji vše dobré.   

 Jana Smyčková,  Mole Saint Nicolas, Haiti


