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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, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost,
abychom svou hříšnost léčili modlitbou,
postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu
a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování,
odpusť nám a pozvedni nás k sobě.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
1: Ex 17,3-7
2: Řím 5,1-2.5-8
Ev: Mt 17,1-9
Ordinárium: příště latinské č. 509
příště Olejníkovo č. 502

Ježíš měl žízeň, když seděl

u Jakobovy studny
i když visel na kříži.
A přece on je tou skálou,
která se otevírá,
aby poskytl všem,
kteří žízní živou vodu;
pravdu, lásku a život.
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Příští neděli doprovodí liturgii večerní mše svaté Rytmická schola od svatého
Bartoloměje.
VEŘEJNÁ VÝROČNÍ SCHŮZE KDÚ-ČSL bude v Katolickém
domě v sobotu 1. března. Začátek ve 14 hod. Velká část setkání
bude věnována odpovědím na vaše dotazy. Byli proto pozváni členové města zvolení za KDU-ČSL, členové výborů a odborných 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 parlamentu
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. V sobotu 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
podílet na výrobě koláčů. Zároveň, aby se všechny děti zapojily do práce, budeme malovat „Velikonoční pohled 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

VÝLET PRO MINISTRANTY
Zveme ministranty na výlet v sobotu 8. 3. Navštívíme Křížový
vrch v Rudě u Rýmařova a Rešovské vodopády. Odjezd v 8.30
od fary, návrat v odpoledních hodinách. Podrobné informace
jsou na nástěnce v sakristii.
P. Martin Vévoda, Marek Hackenberger

Blahopřání
V neděli 24. února se požehnaných 80 roků dožívá

paní Libuše Janíčková ze Svébohova.
Za službu modlitby jí děkují a hojnost Božího požehnání
a ochranu Panny Marie přejí farníci ze Svébohova.
Ať každý další den jejího života jí přináší štěstí a pokoj.
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KATOLICKÝ DŮM
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
zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky a pro zdejší
zemědělce je často jedinou možností, jak dosáhnout
spravedlivé ceny za tvrdou práci. Nejedná se přitom
ani o sponzorství ani o ﬁnancování charitativních projektů. Principy Fair Trade při své přednášce představí
Lenka Černá, M.A – konzultantka Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních vztahů a spoluzakladatelka projektu Adopce na dálku® v distriktu Mukono
v Ugandě. Součástí přednášky bude rovněž ochutnávka Fair Trade produktů – kávy, kakaa, čaje, čokolády, vína apod. a možnost jejich
následného zakoupení. Začátek v neděli 2. března v 16 hodin v Katolickém domě.
Vstupné dobrovolné.
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 pondělí 3.
března v 18 hodin v Katolickém domě zahájena druhá část výstavy – tentokrát věnovaná zajímavostem, kuriozitám a rekordům ze světa savců. Návštěvníci 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 pracovní dny až
do 14. března v době od 8 do 16 hodin. Případný jiný termín si můžete domluvit
na telefonu 583 412 108, mob. 731 465 717, případně prostřednictvím e-mailu spolek.metodej@tiscali.cz.
Celý přednáškový cyklus připravovaný ve spolupráci Spolku Metoděj, České
křesťanské akademie a Moravsko-slezské křesťanské akademie vyvrcholí v úterý
4. března přednáškou s promítáním diapozitivů TOULKY PŘÍRODOU ZÁBŘEŽSKA A ŠUMPERSKA. Toulkami nás bude od 15 hodin v Katolickém domě provázet Ing. Vladimír Hajtmar.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA. Po loňské úspěšné premiéře bychom i letos rádi
oživili atmosféru tradičního velikonočního posezení uspořádáním výstavky s tématikou největších svátků jara – Velikonoc. Budeme rádi když na naši výstavku
zapůjčíte kraslice, vazby, dekorace, výšivky, pomlázky, či cokoliv jiného, co neodmyslitelně patří k velikonoční výzdobě ve vašich domácnostech. Ponaučeni z minulého roku tuto informaci zveřejňujeme s časovým předstihem a doplňující informace pak uvedeme v dalších číslech.
Josef Klimek
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – BŮH JE JEDEN A JE DUCH
Chceme-li na stěnu zavěsit obraz, musíme předtím
zatlouci do stěny přiměřenou skobu. Tak se podobně
naše katolické přesvědčení odvíjí od základního předpokladu, že náš obraz Boha není pouhým výtvorem našich úvah, ale že nezávisle na nás živý originál tohoto
obrazu skutečně existuje. „Něco nad námi musí být“,
tak to často slyšíme kolem sebe.
Učící se Církev nám dnes chce ukázat, že i prostým,
zdravým rozumem jsme schopni poznat, že Bůh skutečně je. Vše, co vzniká, není přece samo od sebe, ale má
důvod a původ svého bytí v něčem jiném.
Slepice ve vajíčku, dítě v rodičích, dům ve staviteli.
A kámen? Kde se vzal kámen? Velkým třeskem před 13
miliardami let? Ale odkud ta hmota a energie k výbuchu? Sama se nemohla vytvořit! Předtím musela být nějaká hodnota, kterou neudělal nikdo, která neměla
původ od nikoho jiného, ale sama od sebe je mohoucí tomu všemu stvoření dát
původ a tím i důvod existence.
Jak? To je největší tajemství. K tomu závěru musíme dojít, nechceme-li dojít
k nesmyslům, jako například „to se vytvořilo samo a slepou náhodou!“ Tomu tajemnému bytí, té tajemné bytosti, říkáme Bůh. Ten musí být jen JEDEN a to dříve
než vše ostatní. A za prvou příčinou všeho nemůžeme jít do nekonečna!
Boha nelze dokázat nějakým pokusem v laboratoři. Stejně jako nemůžeme do
zkumavky nalít litr pravdy a zvážit kilo lásky! Oboje jsou hodnoty duchovní.
Bůh se zjevuje světu jako PRAVDA. Je pravdomluvný ve svých slovech a věrný ve svých činech. Je Pravda sama. Nemůže se klamat a ani klamat. Lze se na
něho spolehnout. Také pro nás musí být pravda nejvyšším zákonem. Ostatně byl
to ďábel v ráji, který navedl první lidi k pochybnostem o Božím slově, jeho dobrotě a věrnosti...
Bůh je LÁSKA. Toto nám dává skrze své zjevení v dějinách o sobě poznat on
sám. Láska byla hlavním důvodem stvoření vesmíru i nás lidí. Pro naše štěstí časné i věčné. Kdyby nás Bůh nemiloval láskou nezištnou, možná už mnozí z nás by
tu nebyli. I v našem bytí, v tom, že ještě žijeme, je projev Boží lásky. Boží láska
k nám lidem je větší než láska matky a otce ke svým dětem! Bůh dokonce dal svého Syna, aby z lásky k lidem podstoupil tu nejkrutější smrt kříže.
Mne vždy dojímají slova v proměňování: „Za vás se vydává...Za vás a za všechny
se prolévá...“ Na nás lidech je proto abychom důvěřovali Boží lásce za všech okolností, i v protivenstvích!
Bůh je DUCH, neskládá se z hmotných částic, je od hmoty vnitřně nezávislý. Proto i jeho uctívání musí být „v duchu a v pravdě“. To znamená mít základ
v duchovním postoji člověka, tedy v pravdivé pokoře, oddanosti, lásce, životu
v milosti.
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Vnější formy jako sepjaté ruce, kolena v pokleku, ústa pravdivě mluvící a zpívající, to vše a jiné bude jen lidským přídavkem, berličkou k dokonalejšímu vyjadřování duchovního postoje k Bohu. Jak je to u mne?
Ježíš u Jakubovy studny vedl Samaritánku od hmotného chápání věcí tohoto
světa – i samého Boha – od vody z Jakubovy studny hasící žízeň těla – až k uctívání Boha v Duchu a v pravdě, až k její prosbě o vodu života, kterou je Ježíš jako
zjevení Mesiáše, Spasitele světa. K jeho slovům milosti a k jeho darům přinášejícím spásu.
Praví ctitelé Boha budou ctít Boha nejen vnějšími úkony, ale i vnitřními, to je
vírou a životem v posvěcující milosti. „Klanět se Bohu v chrámě se srdcem narušeným, je zvráceností“ (Jer 7,4 a dále).
Bez vody hmotné odumírá příroda i člověk. Bez Božího, nadpřirozeného života
z nového bytí a duchovního života je člověk jako vyprahlá, neplodná půda. Kristus je sám pramenem nadpřirozeného života, milosti a radosti, pramenem vody,
která je plodem jeho smrti na kříži, kdy vytryskla z jeho probodeného boku (Jan
19,34).
Patří také mně – jako té Samaritánce – výčitka Páně, že si málo vážím tohoto
nadpřirozeného života duše? „Kdybys znal dar Boží... ty bys prosil...“ Je Boží bytí
ve mně oživujícím pramenem i pro druhé, či pouze neplodnou, stojatou vodou?
Na vztahu k jednomu Bohu, Bohu pravdy a lásky, závisí celá naše víra a na ní
stojí kvalita našeho života. Taková víra nám dává smysl rozumného života, který
bude nakonec ústit v dovršení našeho lidství ve věčné blaženosti s Bohem.
K tomu je naším úkolem: Poznávat velikost a velebnost Boha. Žít v neustálém
vzdávání díků. Poznávat jednotu a pravou důstojnost všech lidí. Správně užívat
stvořených věcí a konečně – důvěřovat Bohu za všech okolností!
„Kdo Boha má za pevný hrad, ten nemusí se nikdy bát.“
P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 17. února: Červená Voda 1.554; Mlýnický Dvůr 120; Jakubovice
238; Písařov 1.039 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
V pondělí 25. února bude v Písařově u Hlásných v 17.15 hod. setkání ekonomické rady farnosti.
VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY. V Červené Vodě bude do
týdne vyvěšen seznam navržených kandidátů s termínem a místem konání voleb.
V Písařově a v Jakubovicích ještě týden můžete navrhovat kandidáty jen do pastorační rady. Kdo nechce kandidovat, ať to řekne osobně P. Pavlovi! Navrhovat kandidáty zapsáním na připravený papír může každý farník od 15 let, zvolen může
být od 18 let.
P. Pavel Vágner
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 17.2. 2008: Štíty 1.540; Cotkytle 496; Horní Studénky 900 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
V případě potřeby se v době mé nepřítomnosti od 20. do 27.
února obracejte, prosím, na P. Pavla Vágnera z farnosti Červená
Voda, tel. 731 402 197

KŘÍŽOVÉ CESTY VE ŠTÍTECH
Neděle
Neděle
FARNOST ZVOLE

2. března
9. března

14.30 hod. Společenství manželů
14.30 hod. František Frank

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 17. února byla 2.493 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba
Ve středu 27. února v 17 hod. se na faře ve Zvoli bude konat přednáška paní Marie
Mléčkové „Příprava dětí na první svaté přijímání“.
Po přednášce bude jako tradičně příležitost k zakoupení náboženské literatury. Všechny rodiče, prarodiče, katechety i ostatní zájemce srdečně zveme.
Karla Hrochová
Přimlouvejme se v modlitbách za uzdravení otce Františka Janhuby.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

SBÍRKY z 17. února 2008: Mohelnice 4.572; Úsov 542; Studená Loučka 430 Kč
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
V úterý 26. 2. 08 v 14.00 hod. se koná setkání seniorů na faře.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Sobota 1.3. je první v měsíci. V Postřelmově v 8.00 hodin bude mariánská pobožnost - Večeřadlo a mše sv. ke cti Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.
Neděle 2. 3. je první v měsíci, budou mimořádné sbírky v Lesnici (minule 2301 Kč),
v Chromči na opravu fary (minule 2640 Kč), v Sudkově na opravu fary (minule 1320
Kč). Všem dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.
P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 17. února 2008: Lubník 1.090; Tatenice 1.530; Koruna 550; Hoštejn 5.100 (sbírka na opravy; Kosov 270; Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
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KŘÍŽOVÁ CESTA KRISTA JAKO ŽIVOTNÍ POUŤ
Postní slovo otce Jana Čukáše (převzato z hulínského „Portálu“)
Cesta naděje
Francouzský básník Charles Péguy (1873 1914) v jedné ze svých nejslavnějších básní vykreslil toho podobenství o naději:
Víra, naděje a láska jsou tři sestry, které spolu kráčejí po strmé, nejisté a namáhavé cestě. Zatímco víra a láska jsou už dospělé, naděje je ještě malé dítě. Jde zavěšená mezi svými sestrami a
opírá se o ně. Tak všechny tři společně postupují
kupředu. Zdá se, že maličká sestra naděje nemá sílu na to, aby mohla jít sama, to
ji sestry jen táhnou. Ale když láska a víra umdlévají, naděje je povzbuzuje k další
cestě. Ve skutečnosti je to ona, která umožňuje jít dál těm dvěma...
Křížová cesta
Také Ježíše Krista provázela „malá sestra“ naděje, když kráčel s těžkým křížem po strmé cestě na Golgotu a věděl, že za pár chvil zemře. My křesťané si tuto
událost odedávna připomínáme – nejvíc v postní době. Aby se časem pro nás pobožnost křížové cesty nestala jednotvárnou, je dobré ji procházet pokaždé s jiným
pohledem. V našem každodenním životě se můžeme inspirovat třeba tím, jak se
chovali lidé, které Ježíš na své nejtěžší pouti potkal: Ježíš potkává svou matku, Šimon z Kyrény pomáhá nést kříž, Veronika podává Ježíši roušku, Ježíš potkává plačící ženy.
Naše životní cesta
Tito lidé nám jdou příkladem: Maria svou tichou moudrostí, Šimon z Kyrény
spravedlností, se kterou nakonec udělá, co je správné, Veronika rozhodnou statečností a plačící ženy citem a mírností.
Moudrost, spravedlnost, statečnost a umírněnost jsou už od antických dob označovány jako čtyři kardinální ctnosti. Slovo kardinální se odvozuje od latinského
slova „cardo“ – dveřní pant. Na těchto ctnostech „visí“ a kolem nich se točí celý
mravní život člověka jako dveře v pantech. Zkusme v postní době o lidech, které
Ježíš při křížové cestě potkal popřemýšlet.
P. Ján Čukáš
POSTNÍ HUMOR - CO NAUČÍ JEDINĚ MAMINKA.
*
*
*
*
*
*
*

Maminka mě učila vážit si dobře vykonané práce: „Jestli se chcete navzájem pozabíjet, udělejte to laskavě na dvoře. Právě jsem tu uklidila“.
Maminka mě učila logicky myslet:“Proč? Protože jsem to řekla!“
Maminka mě učila předvídat: „Vezmi si čisté prádlo.Co kdyby tě přejelo auto?“
Maminka mě učila rozumět ironii: „Ještě chvilku breč a pak opravdu budeš mít
proč!“
Maminka mě učila být vytrvalým:“Neodejdeš od stolu, dokud nesníš ten špenát!“
Maminka mě vedla k tělesné obratnosti:“Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!“
Maminka mě učila být věřícím:“Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů.“
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SBÍRKY Z NEDĚLE 17. ÚNORA: Zábřeh 9.860; Jedlí 1.750; Svébohov 3.450;
Klášterec 2.820 Kč. Dary Jedlí: 500,- na opravy.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
TUTO NEDĚLI 24.2.2008 JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

OHLASY
Ohlas na dopis „anonymního alkoholika“ byl velký. Pro ty, kteří by chtěli více vědět o tomto společenství uvádíme.
ANONYMNÍ ALKOHOLICI je společenství mužů a žen, kteří se
navzájem dělí o své zkušenosti, síly a naděje, aby mohli řešit svůj
společný problém a pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu. Jedinou podmínkou pro členství je přání přestat pít. Nemají žádné povinné poplatky; jsou
soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. AA není spojeno se žádnou
sektou, církví, politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí; nepřeje si zaplést se do jakékoli rozepře, ani nepodporuje a neodporuje žádným programům.
Jejich prvořadým cílem je zůstat střízliví a pomáhat ke střízlivosti jiným alkoholikům. Jak najít skupinu? Kancelář všeobecných služeb anonymních alkoholiků je
v Praze 1-Nové Město 110 00, Na Poříčí 16, tel. 224 818 247, email: aacesko@seznam.cz,
www.sweb.cz/aacesko (mobil 606 620 726 nebo 603 190 297). Pokud zavoláte,
rádi vám zodpoví jakýkoliv dotaz. My jsme to zkusili... Skupiny AA jsou také v Jeseníku, Olomouci, Brně, Havířově, Orlové, Ostravě...
redakce

OHLÉDNUTÍ A POZVÁNÍ
Minulou neděli jsme v chrámu sv. Bartoloměje prožili nevšední duchovní a emoční zážitek. V podání Martiny Pavlíkové a Igora Dostálka jsme se nechali přenést do středu
dramatických událostí v Toledu, do komunity Židů, k jejich
střetávání s křesťany, až ke konverzi ke Kristu, tak jak se to
učíme prožívat při každé křížové cestě.
Legenda toledská ztvárněná krásnou češtinou Julia Zeyera
se stala předlohou pro toto nedělní dramatické pásmo.
Síla prožitku všech zúčastněných se dala vyčíst i z toho, že
po skončení nastalo v kostele ticho, které vystřídal potlesk
jako výraz uznání a díků.
Pro ty, kterým se pořad líbil máme dobrou zprávu. Letos se ještě jednou s oběma umělci setkáme. V podání obou aktérů máme přislíbeno komorní představení
na téma biblického příběhu knihy ESTER. Atmosféru napínavého příběhu o věrnosti, odvaze a obětavé lásce tentokrát doprovodí housle a netradiční hudební nástroje (Veronika Pavlová a Marián Pavlík ml.) Máme se na co těšit.
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.
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