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2. NEDĚLE V POSTNÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
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
ŽALM 116 Budu kráčet před Hospodinem
1: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
2: Řím 8,31b-34
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

PROMĚNĚNÍ NA HOŘE
Když sestupovali s hory,
přikázal jim, aby nikomu
nevypravovali o tom,
co viděli, dokud Syn člověka
nevstane z mrtvých.
Toho slova se chytili
a uvažovali mezi sebou,
co to znamená
„vstát z mrtvých“.
Mk 9,9-10
1

v zemi živých
Ev. Mk 9,2-10

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ
Snad bychom mohli lépe říci: za každého z nás, lidí, jej vydal. Ne za bezejmenný zástup, ale za ztracené syny a dcery, po jejichž záchraně touží. Bolest trpící
lásky, která nejde vyslovit, je cestou k nevýslovné radosti ze záchrany hříšníků.
Řím 8,32
ZPOVÍDÁNÍ VE FARNOSTI ZÁBŘEH V DOBĚ POSTNÍ. Liturgie postní
doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Ke správnému prožívání této doby samozřejmě patří dobře vykonaná svátost smíření.
Tuto svátost bude v Zábřeze možné (kromě neděle) přijmout vždy půl hodiny přede mší svatou. V pátek se bude pravidelně zpovídat ještě od 16 do 17.30 hod.
(příležitost zastavit se při cestě ze zaměstnání nebo z nákupu; vhodné spojit s účastí na
večerní mši svaté a následné adoraci). Pokud se postní páteční zpovídání setká s dobrým
ohlasem, bude možné v něm pokračovat i později.
Nedělní zpovídání od 17do 18 hod. se z důvodu malého zájmu zkrátí o půl hodiny
a bude začínat až v 17.30 hod. V neděli ráno budou kněží zpovídat jen ve výjimečných případech (využijte páteční večerní možnosti).
P. František Eliáš a P. Jindřich Peřina
KATECHETÉ se sejdou v Zábřeze na faře ve čtvrtek 12. 3. v 19 hod.

P. Jindřich Peřina

PO STOPÁCH APOŠTOLA PAVLA
Při příležitosti výročí dvou tisíc let od narození Apoštola národů sv. Pavla vyhlásil Svatý otec „Rok svatého Pavla“. Proto kněží zábřežského děkanátu nabízejí svým věřícím možnost pouti
na místa, kde sv. Pavel prožíval poslední měsíce svého života
a kde zemřel mučednickou smrtí. Během pouti navštívíme nejen tradiční místa (baziliky, historické památky) ale také místa, na kterých byl podle tradice sv. Pavel v Římě vězněn (kostel
San Paolo alla Regola, Santa Maria via lata, mamertinské vězení) a popraven (klášter trapistů Tre Fontane).
Při návštěvě baziliky sv. Pavla za hradbami, kde se nachází původní hrob sv. Pavla, budeme mít možnost získat plnomocné
odpustky. Organizaci pouti svěřili kněží děkanátu cestovní
agentuře AWER TOUR s.r.o., se kterou mají dobré zkušenosti.
Průvodcem pouti bude P. Vratislav Kozub, který v Zábřeze působil v letech 2004 – 2006.
Jako duchovní doprovod bude přítomen místoděkan P. Jaroslav Přibyl.
Děkanátní pouť se uskuteční v termínu od 10.5. – 16.5.2009, cena 8.000 Kč (doprava, 4x
ubytování se snídaní). Při cestě se krátce zastavíme v ASSISI. Ještě stále se můžete přihlašovat v kanceláři CA AWER TOUR s.r.o., u paní Lenky Hamplové, tel. 731 626 506.
Srdečně zvou kněží děkanátu
Hledáme dobrovolníky, kteří by nám chtěli pomáhat ve velikonoční době
modlitbou za farnosti, ve kterých hoří paškál vyrobený v chráněné dílně
Palonín. Tato služba je pro kohokoliv z nás, zvláště pak pro ty, kterým ubývají fyzické síly a chtěli by přesto pomáhat druhým. Pokud se chcete zapojit
do této služby, ozvěte se prosím na telefonní číslo 736510816 nebo řekněte
svému knězi.
Markéta Horáková, pastorační asistentka
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POSTNÍ VRBA
Ke zdobení postní vrby si od druhé neděle postní (po splnění úkolu z příslušného týdne) vezme každý připravenou ozdobu (motýlka nebo mašličku) a upevní ji na vrbovou větvičku. Úkoly jsou připraveny: 1. pro malé děti až
do druhé třídy; 2. pro děti od třetí do deváté třídy; 3. pro mládež
a dospělé; 4. pro nemocné;
Úkoly pro první postní týden
Kategorie 1: pečlivě si uklízej hračky ve svém pokoji.
Kategorie 2, 3, 4: snaž se smířit s někým, s kým máš spor a modli se zato.
Úkoly pro druhý postní týden
Kategorie 1a 2: modli se každý den za jednoho člena své rodiny (maminku, tatínka,
dědečka, babičku…)
Kategorie 3 a 4: modli se každý den za pokoj ve své rodině.
Úkoly pro třetí postní týden
Kategorie 1: vezmi si z košíku kartičku s obrázky a seřaď protikladné dvojice. Jednu
situaci si vyber a snaž se splnit obtížnější situaci (např. místo sladkosti chléb, četba
místo televize)
Kategorie 2, 3 a 4: modli se za všechny lidi, kteří věří horoskopům a jsou pověrčiví.
Úkoly pro čtvrtý postní týden
Kategorie 1 a 2: pomodli se s rodiči a sourozenci křížovou cestu
Kategorie 3 a 4: pomodli se křížovou cestu (např. z kancionálu)
Úkoly pro pátý postní týden
Kategorie 1: Namaluj obrázek pro babičku nebo dědečka nebo nemocného.
Kategorie 2: Modli se za své nevěřící kamarády.
Kategorie 3 a 4: Modli se za své nevěřící známé
Úkoly na šestý postní týden
Kategorie 1 a 2: odepři si sladkost a věnuj ji někomu ze svých blízkých.
Kategorie 3 a 4: promysli si každý den sebezápor, který přinese úsporu, a tu věnuj
jako dar potřebným. (úkoly najdete také na nástěnce v kostele sv. Bartoloměje)
katecheté
NOVÝ KŘESŤANSKÝ WEB PRO DĚTI. Pastorační středisko při Arcibiskupství
pražském spouští v rámci internetových stránek Víra.cz nový projekt, který je určen zejména dětem, ale i všem ostatním, kdo s dětmi pracují. Projekt vznikl jako
reakce na zvýšenou poptávku po informacích a materiálech v internetovém prostředí pro děti.
Na adrese http://www.deti.vira.cz jsou k dispozici stránky, které obsahují omalovánky, rébusy, kalendáře a různé tvořivé nápady (např. výroba svíček, šablony
k malování na sklo aj.), dále i Bible pro
děti a obrázkové příběhy s omalovánkami
ke každé liturgické době. Materiály jsou
volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšiřována.
Převzato z ACAP

3

UČÍCÍ SE CÍRKEV – Trvání a konečná spása Izraele
Jestliže Boží působení v našich životech nazveme mikročinností, případ židovského národa ve světových dějinách můžeme nazvat makročinností Boží. Národ židovský je národ podivuhodný. „Věčný Žid“, hledající své místo i poslání na všech
koncích Země, vítězící i porážený, milovaný i nenáviděný
a při tom nemající nikde klid a pohodu (příslušníků židovského národa je celkem asi 13 miliónů, z toho v Izraeli jich žije
asi 5 miliónů). Je to Boží národ, národ vyvolený a jeho země je
„Země zaslíbená“, „Země svatá“ – a přece zkrápěná stále krví.
Bohem milovaná a udržovaná, ale i Bohem trestaná!
Jak k tomu došlo? A proč? Třeba začít od počátků lidských dějin, tedy od ráje. Tam první lidé, naši prarodiče – Adam a Eva
zhatili krásný plán Boha s člověkem, oklamáni ďáblem dali
mu přednost a důvěru před svým Stvořitelem a jeho příkazem. A tak kromě svých přirozených darů ztratili navždy pro sebe i pro své potomky, tedy pro celé lidstvo, to nejdůležitější
a nejcennější – věčnou blaženost ve společenství s Bohem. Bůh je láska a láska je vynalézavá. Bůh hned po pádu lidí pojal plán, jak lidstvo zachránit. „Přijde na svět žena, která bude
mít dítě a to dítě vykoupí svět a uvede lidstvo v harmonii s Bohem „(Iz. 9,5).
Uplynula dlouhá tisíciletí, než nastalo uskutečňování Božího plánu. Bůh volá od Perského zálivu kolem roku 1800 před Kristem Abrahama, vede jej do země na pobřeží Středozemního moře, a tuto zemi jemu i jeho potomkům zaslibuje jako Boží dar. A přidává příslib,
že z jeho beder, z jeho života, vyjde potomek předpovězený v ráji, který přinese požehnání
všemu lidstvu. To se uskutečnilo v roce 753 od založení města Říma, roku jedna našeho letopočtu, kdy se z ženy, zaslíbené v ráji, z Panny Marie narodil syn, Bůh v lidském těle, druhá
Božská osoba, Ježíš Kristus. Národ, kterému dal počátek Abraham a z něhož se narodil Ježíš,
Vykupitel, Mesiáš, je národ židovský – Izrael = Bojovník Boží (v zápase anděla s Jákobem,
dostal národ Judeje toto nové jméno – Izrael). Dějiny Izraele nejsou nikterak krátké, píší se
už téměř 4000 let. Na území daném Izraeli Bohem – menším než rozloha naší Moravy, na
území většinou kamenitém a pouštním, žil tento podivuhodný národ svobodně jen asi 500
roků, jinak pod mocí cizích, velkých národů, které ho ničily, případně vyhnán, v cizině.
Ale přesto si tento národ po 4000 letech zachoval vědomí své národnosti, náboženství,
jazyka, vlasti i touhy po ní, své kulturní tradice a náboženských zvyků. Ale nejpodivuhodnější je fakt, že mocné, silné a početné národy, které v minulosti malý a bezmocný Izrael
ničily, pokořovaly a vyvražďovaly, jako Asyřané, Babyloňané, Chetité... dávno už skončily
v propadlišti dějin, ale tento národ je stále zde a přes svou malost a slabost je stále mocným
a to, co se děje v Izraeli, se odráží i v ostatním světě. Na národě židovském je podivuhodná jedna skutečnost. Všechny kmeny a národy, které se usadily v Římě, se časem s Římany
smísily. Židé jediní nepřinesli do Říma žádnou novou modlu, ani obraz, ani podobu toho,
co je nahoře a trvali úporně na kultu svého neviditelného Boha, jehož pouhé jméno nesměli ani vyslovit. Když přesídlí Čech, Němec do Ameriky, v druhé, třetí generaci už je Američanem, ale Žid je všude stále Židem. Minulý rok jsme slyšeli senzační zprávu, že v daleké Indii, v jednom zapadlém koutku se našel po 2700 letech malý národ Židů, kteří tam
byli přestěhování králem Nabuchodonozorem roku 700 před Kristem. Ač nepatrný počtem
a stále bit, přesto lidstvo tomuto národu vděčí za to, že mu odkázal to nejcennější: víru
v jednoho Boha a Desatero Božích přikázání. Naplňují se tak slova řečená Hospodinem Abrahamovi: „. . . a ve tvém potomstvu dojdou požehnání národy země“ (Gen 22,18).
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 3/2009

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Jak probíhala animátorská polovíkendovka v Tatenici
Co je to duchovní obnova + reakce některých účastníků těchto setkání
Pozvánky na duchovní obnovy, 7. arcidiecézní setkání mládeže
Interděkanátní ﬂorbalový turnaj
Nekatolické církve na Zábřežsku: Českobratrská církev evangelická

Animátorská polovíkendovka: 20. – 21. 2. 2008 Tatenice
Tož, to bylo tak…Jednoho pátečního odpoledne, no
spíš v podvečer, vyrazila skupina mladých lidí, kteří si
říkají animátoři zábřežského děkanátu, z nádraží v Zábřehu vlakem směr Česká Třebová. Asi po 15 minutách
všichni vystoupili na mostě mezi tunely, tedy na zastávce v Tatenici. Od zastávky je čekal krátký pochod až
na faru, která se měla stát jejich prozatímním domovem. Přivítal je místní farář, P. Jaroslav Přibyl, který už
je všechny netrpělivě a s napětím očekával. Nastal odpočinek, vybalení, zabydlení se a různé další kratochvíle před začátkem programu. Zhruba v 18.00 dorazila místní animátorská posila a pak už se začalo plánovat a dělat různé další oﬁciality. Plánovalo se a vymýšlelo spoustu zajímavého a akčního, aby měla zábřežská (a nejen ta) mládež pestrý výběr na další půlrok. Průběžně s tím se
jedlo a pilo, zkrátka dobře se jim tam při tom žilo. Pak přišla zajímavá přednáška, o které se
zmiňujeme níže.
Druhého dne, časně zrána, měla být mše svatá. Po krátkém zdržení, které bylo způsobeno sněhovou nadílkou, mše svatá proběhla. Krásné zahájení sobotního dne, spojeného s poučným výkladem otce Jaroslava o kostele sv. Jana Křtitele.
Všechno pak probíhalo na faře, a to pokračováním toho, co se v pátek nestihlo. Tedy hlavně
se snědly buchty, dopil čaj a taky se i něco dalšího vymyslelo. A že nemůže být animátorská
víkendovka bez her? Hrálo se až do oběda. Hlavně stolní a jiné pokojové hry. Po výborných
bramborácích, které byly na oběd, se všechno uklidilo, všichni se sbalili, sebrali svých pět švestek a vyrazili opět na zastávku mezi tunely, kde nastoupili do vlaku a odjeli domů. Takže tak,
již k tomu není co dodat. A co z toho všeho vylezlo, uvidíte sami ;-)
Václav Polák
Nejvíce obohacující, tedy alespoň pro mě, byla na naší animátorské polovíkendovce přednáška paní doktorky Krausové na téma – „Pokušení“. Nenazvala bych to ani přednáškou, ale
zamyšlení nad tím, jak člověk reaguje, když uvidí něco, o čem ví, že by to neměl dělat, protože
je to špatné. V této době žijeme ve světě plném hříchu a pokušení a je těžké tomuto prostředí odolat. Paní Krausová nás animátory poprosila, abychom si sedli do kroužku a doprostřed
místnosti dali malý stolek, na který položila malé jablíčko, které představovalo hřích-něco zlého. A po celý večer nám pantomimicky představovala, jak se člověk může zachovat, když chce
okusit toto ovoce. Později jsme i my mohli zahrát, jaké známe situace, když po něčem toužíme...mít něco i když víme, že je to špatné. Stejně jako Adam a Eva, kteří chtěli být jako Bůh,
sníst ovoce ze stromu poznání, z kterého to měli zakázané. Myslím si, že se všem přednáška
líbila. Odnesli jsme si z ní něco poučného pro svůj život.
Marta Krmelová
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DUCHOVNÍ OBNOVA – REKOLEKCE
Popeleční středou, nám začala doba postní. Doba přípravy na Velikonoce. Hodně lidí si dává různá předsevzetí a snaží se tuto dobu prožít tak, aby se zase o kousek přiblížili Bohu. Duchovní obnova je jednou
z mnoha možností, jak obnovit svůj vztah s Bohem, zastavit se v ruchu
všedních dní, načerpat novou sílu a hlavně připravit své srdce pro Vzkříšeného Pána. Co napadne mladého člověka nad těmito slovy a jakou mají
zkušenost mladí lidé našeho děkanátu s duchovními obnovami? Zeptala
jsem se jich na pár otázek a tady je výběr z jejich odpovědí:
Co se Ti vybaví pod pojmem duchovní obnova?
,,Duchovní obnova je prostor, kdy člověk ztiší svou mysl, otevře své
srdce Bohu a naslouchá hlasu, který v běžném životě bývá přehlušován
vším možným. Je zastávkou, kdy se člověk může zpomalit, zrekapitulovat
dosavadní životní pouť a různými způsoby zakusit Boží blízkost – v modlitbě, ve zpovědi, při mši svaté, při promluvě, setkání a sdílení s druhými…“
,,Ztišení, zklidnění, přiblížení se k Pánu, zamyšlení se nad sebou, získávání nových vědomostí a zkušeností o duchovních věcech a věcech víry
…“
,,Pod pojmem duchovní obnova se mi vybaví den nebo více dní prožitých s Pánem a sám se sebou. Je to možnost ujasnit si své problémy, prohloubit svůj duchovní život, načerpat novou energii a sílu do dalšího života, ale i vyřešit své problémy s odborníkem či knězem.“
,,Duchovní obnova = zamyšlení se nad svým vztahem k Bohu, oprášení všeho, co člověk stihne v běžném shonu zapomenout, obnova svých
postojů, názorů a tak...“
,,Potlačení všeho ostatního k zintenzivnění duchovních vjemů.“
,,Pod pojmem duchovní obnova se mi vybaví pocit ‚úlevy v duši‘ a dobrý pocit z poznání
něčeho nového nebo pochopení něčeho nejasného.“
,,Máš nějakou zkušenost s duchovní obnovou?“
,,Mám, za rok se snažím alespoň jedné se zúčastnit a když mi to nevyjde, tak o prázdninách
probíhá Charismatická konference, která je také takovou duchovní obnovou…“
,,Ano, dvakrát ročně se duchovní obnovy účastním a pokaždé to je pro mě povzbuzení začít
na sobě více pracovat a být víc zapálen pro víru.“
,,Na jedné jsem byla v Rajnochovicích.“
Doporučil bys duchovní obnovu svým kamarádům a proč?
,,Když člověk chodí do práce, do školy, tak se tam setkává se svými kamarády. Má ale hodně starostí – připravit se na další hodinu, přečíst si látku na písemku a na popovídání s kamarády už není moc času. Proto se kamarádi domluví, že se spolu třeba sejdou a v klidu si popovídají. Myslím, že i ve vztahu k Bohu, je potřeba občas ,,spolu někam zajít“ a osobně si v klidu
pohovořit o tom, co v ruchu všedních dní, nestihneme probrat. Duchovní obnova je k tomu
skvělou příležitostí.“
,,Určitě ano, protože to v člověku dlouho zanechá stopu, vrací se domů s úplně jinou náladou (samozřejmě lepší :-)), je klidnější a nenechá se rozhodit věcmi, které mu vždy vadily, …
(alespoň na sobě jsem si těchto věcí všiml).“
,,Určitě, člověk se dozví mnoho nových věcí, získá hodně podnětů k zamyšlení, spoustu
věcí si ujasní a načerpá nové síly.“
,,Určitě bych doporučila – je to moc dobrá zkušenost, načerpání nových sil a uvědomění si
kde to vlastně jsem a co to tady vlastně dělám, možná i dost velké povzbuzení do budoucna...“
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Jak taková obnova probíhá?
Většinou každá duchovní obnova má své téma, a to člověka provází celou duchovní obnovou. Začíná se modlitbou, pak následuje promluva toho, kdo obnovu vede (kněz, nebo člověk,
který má zkušenosti s vedením duchovních obnov), po promluvě je čas k rozjímání – záleží na
člověku, jak tento čas chce prožít – procházka, adorace, sdílení s druhými… po zamyšlení následuje další povídání a po něm opět čas k zamyšlení. Během průběhu duchovní obnovy je možnost ke svátosti smíření a osobnímu rozhovoru s knězem. (Osobní rozhovor není zpověď, člověk s knězem při rozhovoru může probrat různé problémy, které ho trápí a s čím si třeba neví
rady v osobním životě). Duchovní obnova bývá zakončena mší svatou.

POZVÁNKY NA DUCHOVNÍ OBNOVY:
Postní duchovní obnova na Přístavu v Rajnochovicích
Termín: 13. 03. 2009 – 15. 03. 2009, cena 300 Kč, duch. obnovu
povede P. Tomasz Wójciak, CP na téma: „Utrpení Ježíše Krista je
největší zázrak Boží lásky.“ Praktické informace: S sebou si krom
obvyklého spacáku, přezůvek a něčeho malého do společné kuchyně, přibalte i Bibli a něco na poznámky. Akce je pro starší 15
let. Během víkendu je samozřejmostí i silentium – mlčení, kdo
tedy máte problémy vydržet chvíli zticha, zvažte svou účast. ;-), více informací:
http://ado.cz/mladez/
Postní duchovní obnova pro mládež v našem děkanátu (jednodenní)
Termín: 21. března 2009 v Zábřehu, začátek v 8.45 v sále Základní umělecké školy (naproti kostelu), kdo neví, kde to je, tak ať čeká v danou dobu před kostelem.
Duchovní obnovu povede otec František Petrík na téma: ,,Zapři sám sebe, vezmi
svůj kříž a následuj mě.“
DALŠÍ AKCE:
7. Arcidiecézní setkání mládeže.
Motto: ,,Máme naději v živém Bohu.“ (1Tim 4, 10)
Srdečně Tě a Tvé kamarády zveme na setkání mladých naší
diecéze s otcem arcibiskupem Janem a otcem biskupem Josefem na „Květnou sobotu“ 4. dubna 2009 do Kroměříže.
Sejdeme se u příležitosti oslavy XXV. Světového dne mládeže, vyhlášeného papežem Benediktem XVI. Na co se můžeš těšit: katecheze otce arcibiskupa Jana, besedy a přednášky se zajímavými hosty P. Jaroslav Němec, SDB – Žít doopravdy, P. Antonín
Krasucki, OP – Odpuštění, P. Jan Balík – Máš na víc!, jáhen Pavel Šupol – svědectví víry a života zpěváka Jeremyho Campa + video-prezentace křesťanské hudební
scény, Besedy a přednášky se zajímavými hosty, workshopy: IN! - workshop plný
nápadů pro holky, výtvarné dílny, tvořivé aktivity a další... Možnost adorace, svátosti smíření, rozhovoru s knězem, mše svatá s otcem biskupem Josefem, setkání se starými i novými kamarády. Po celou dobu setkání nám bude hrát a zpívat
schola ADORARE.
Mládež z našeho děkanátu pojede vlakem. Bližší informace sledujte ve Farních informacích.
Redakce
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Interděkanátní ﬂorbalový turnaj. OREL, jednota Zábřeh a kaplani pro mládež děkanátů Svitavy, Šumperk a Zábřeh zvou děti
a mládež na ﬂorbalový turnaj. Turnaj se uskuteční v sobotu 14.
března v tělocvičně ZŠ na Sušilově ulici v Zábřeze (za Katolickým
domem). Soutěž bude probíhat v kategorii: mladší žáci (zvlášť hoši
a děvčata), starší žáci (zvlášť hoši a děvčata) a dorost. Více informací na nástěnkách nebo u kněží. Jednotlivá družstva se mohou hlásit
do středy 11.3.2009 u P. Jindřicha Peřiny (jindrich.perina@atlas.cz,
mobil 604 980 955)

Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří do rodiny
církví, které vzešly z reformačních snah 15. a 16. století. V českých
zemích byl živý odkaz mistra Jana Husa, jenž vyzýval bohatou a mocnou středověkou církev k původní apoštolské prostotě. Mezi různými proudy husitství se časem utvořila skupina věřících, pro něž byla
důležitá snaha o ryzí život víry. (1457) Zpochybnili do té doby platné
rozdělení na šlechtu, duchovenstvo a laiky, začali si říkat bratři a sestry a svou církev nazvali „Jednota bratrská“. Navázali rozhovor s německými a švýcarskými reformátory a plně se zapojili do renesanční kultury. Výsledkem byl mj. i první překlad Písma svatého do češtiny z původních jazyků, tzv. Bible kralická.
Po bitvě na Bílé hoře (1620) se v celé Evropě, katolické i protestantské, prosadil nesnášenlivý přístup ke křesťanům jiného vyznání. Evangelíci, husité i bratří, odcházejí
z Čech a Moravy do ciziny. Místy však přežívaly skryté hloučky tajných evangelíků,
posilované kazateli a knihami ze zahraničí. Svobodné konání bohoslužeb umožnil až
císař Josef II. tolerančním patentem. (1781) Dřívější Jednota bratrská však obnovena
být nesměla, podle světového vzoru vznikly dvě církve: luterská („augšpurského vyznání“ s kontakty v Německu a na Slovensku) a reformovaná („helvétského vyznání“
s kontakty ve Švýcarech, Uhrách a Skotsku. Na Zábřežsku přítomna ve Svébohově.)
Obě církve se spojily v roce 1918 do ČCE.
V současnosti se k církvi hlásí asi 90 tisíc členů v 230 farnostech, nazývaných sbory. O sbor se stará volený výbor (staršovstvo) s laickým správcem (kurátorem). Věřící
si na určitou dobu volí duchovního správce (faráře), muže i ženy. Obdobně jsou voleni
představitelé v oblastech (seniorátech) i na celocírkevní úrovni. Nejvyšším představitelem církve je synodní senior za kazatele (nyní Joel Ruml) a synodní kurátor za laiky (nyní kurátorka Mahulena Čejková). Církev má hojné kontakty k sesterským církvím v zahraničí. Pečuje také o krajany v českých evangelických sborech na Ukrajině,
v Chorvatsku, Rumunsku a Srbsku.
Pro zbožnost českobratrských evangelíků je důležitá znalost Bible. Nejvýraznější
součástí bohoslužeb je proto kázání, také ostatní vzdělávání dospělých i dětí se odvíjí
od biblického výkladu. V našem společenství slavíme dvě svátosti – křest a večeři Páně
(eucharistie). Křtíme malé děti, zároveň uznáváme rozhodnutí rodičů nedat dítě pokřtít a umožnit mu křest v dospělosti. Večeři Páně vysluhujeme s obyčejným chlebem
a vínem všem věřícím křesťanům. Od počátku je pro život církve velmi důležitý společný zpěv. Písňové bohatství kromě vlastní tvorby čerpáme ekumenicky i od jiných
církví.
Jiří Tengler
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Pokračování ze strany 4
Židé jsou národ Bohem vyvoleným, milovaným, chráněným, ale i trestaným. Co židovský národ dopustil, si připomínáme teď, v době postní. Za Kristův kříž a nedodržení svého
poslání, tento národ stále trpí. Proto ta podivuhodná historie malého národa putujícího po
světě jako „Věčný Žid“ a nikde nemající klidu. Je to náhoda a nebo důkaz, že Bůh je a že Ježíš Kristus byl Božím synem? To druhé je pravdivé! Můžeme se ptát, jak by asi tento národ
žil a vypadal a jak by se utvářely dějiny světa, kdyby své poslání splnil a Ježíš Kristus by se
narodil a působil v národě svém a pokojném...
V poslední době je mezi Židy silné hnutí tak zvaných Mesiášských Židů. Dnes je jich v Izraeli asi 3500 ve 40 různých sborech. Jen v samém Jeruzalémě je 7 různých mesiášských sborů. Tato skupina se nechce považovat za židy a nehlásí se ani k žádné křesťanské větvi. Věří
jak ve Starý, tak i v Nový zákon a uznává Ježíše jako Mesiáše. Přitom její příslušníci praktikují některé starozákonní rituály, např. obřízku. Vedle židovských svátků slaví i Vánoce
a Velikonoce, nechávají se křtít. Věří, že Ježíš je Mesiáš, který přišel a který znovu přijde.
Ještě možná bude vhodné vysvětlit pojem „Věčný Žid“. Podle starobylé legendy byl mezi
Židy, kteří se posmívali Ježíšovi, když upadl pod křížem jeden, který byl nelítostnější než
všichni ostatní. Když pozdvihli nesmrtelného, umírajícího, udeřil ho rukou do zad a zvolal:
„Vzhůru, vzhůru, jdi, rychle!“ Ježíš se obrátil a hledě na něj pravil: „A ty budeš chodit, dokud se nevrátím.“ A Žid, postavil na zem synka, kterého měl v náručí, odešel a od té chvíle chodí po cestách, nezastavuje se dlouho na jednom místě, ne déle než tři dny a nemůže
umřít... Má to být obraz celého židovského národa...
P. Antonín Pospíšil

BIBLICKÉ POSTAVY (březen 2. část) – Jidáš Iškariotský
V biblických postavách se dnes setkáváme s člověkem, ze kterého bychom si příklad
brát neměli. Jidáš Iškariotský patřil mezi apoštoly. Přesto to byl to on, kdo Pána Ježíše zradil. Jak se mohlo stát, že člověk, který žil tak blízko Ježíše a bezprostředně zakoušel jeho
lásku, mohl zradit? K apoštolům se Jidáš přidal na pozvání Pána Ježíše s rozhodnutím následovat jeho příklad. Postupně však přestává Pánu Ježíši naslouchat a jeho hlavním zájmem se stávají peníze.
V evangeliích je napsáno, že Ježíše prodal kněžím za 30 stříbrných.
Je také tím učedníkem, který v Betánii protestuje proti zbytečnému
plýtvání drahocenným olejem. Apoštolové jej ustanovili za správce
společných peněz (pokladníka), ale on si tajně bral peníze sám pro
sebe.
Největší slabostí Jidáše byla láska k penězům a majetku. Protože si
svou slabost nepřiznal a nebojoval s ní, nakonec byl schopen zradit samotného Boha.
Jak jsem na tom s láskou k majetku já? Když dostanu něco nového,
třeba kolo, dokáži je půjčit kamarádovi? Nemám rád třeba počítač
víc než Pána Boha (raději hraji hry – a nejdu na mši svatou)? Majetek a peníze nejsou špatné, ale člověk se musí mít na pozoru, aby
měl vždy nejprve rád Pána Boha, pak všechny své blízké a až potom všechno ostatní. Jidáš se oběsil, protože byl zoufalý z toho, co
udělal. Nevěřil v Boží lásku a milosrdenství. Kdyby šel hned s lítostí za Pánem Ježíšem a odprosil ho, Ježíš by mu odpustil.
Pokud se něčeho zlého dopustíme, hned se utíkejme do odpouštějící náruče Boží.
Bez soutěžních otázek
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 1. března: Červená Voda 1.560; domov důchodců sv. Zdislavy 157;
Mlýnický Dvůr 200; Jakubovice 283; Písařov 642 Kč.
Sbírky na Haiti za únor: Červená Voda 1.610; Mlýnický Dvůr 69; Jakubovice 68;
Písařov 116 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
BIBLICKÁ HODINA bude v Jakubovicích ve čtvrtek 12. března v 17 hodin u Jurenků.
SETKÁNÍ SEINORŮ bude ve čtvrtek 12. března v Červené Vodě po mši svaté.
P. Pavel Vágner

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

BIBLICKÁ HODINA. Ve středu 11. března od 19.00 hod. bude na faře v Postřelmově biblická hodina. Všichni jsou srdečně zváni.
Neděle 15. března je třetí v měsíci, bude mimořádná sbírka, tentokrát na odvod arcidiecézi - v Postřelmově (minule 6624 Kč) a v Chromči (minule 2200 Kč).
O SBÍRCE NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ SE VYBRALO: Postřelmov 6.057 Kč, Chromeč 2.380 Kč, Sudkov 1.320 Kč, Lesnice 1.252 Kč, Dlouhomilov 2.611 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírka z neděle 1. března: Štíty 1.770; Cotkytle 800; Horní Studénky 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
KŘÍŽOVOU CESTU v neděli 15. března ve 14.30 hod. povedou biřmovanci 2008
a skauti.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 1. března: Mohelnice 5.4575, Úsov 838, Studená Loučka 255.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírka z neděle 28. února: Lubník 1.580; Tatenice 1.520; Hoštejn 1.600; Kosov
1.530 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
KŘÍŽOVÉ CESTY: Lubník – ve všední den půl hodiny přede mší svatou (většinou středa v 16.00) a v neděli 14.00 hod.; Tatenice – pátek v 17.00 hod. přede mší
svatou; Hoštejn – pondělí, úterý , středa, pátek, neděle v 19.00, čtvrtek v 17.00 hod;
Kosov – pondělí 17.30 hod.
DUCHOVNÍ OBNOVA. V době od 3. do 5. dubna 2009 proběhne na faře v Tatenicích duchovní obnova pro mládež od 14 let. Sejdeme se v pátek v podvečer při
společné večeři, ukončení bude v neděli po obědě. Cena pobytu 200 Kč. S sebou:
přezůvky, spacák, Bibli, psací potřeby, hygienické potřeby. Přihlásit se můžete do 24.
března 2009 na tel. 775 339 868 nebo na mailu: jitka.meda@seznam.cz.
Jitka Veiglerová
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírka z neděle 22. února: Loštice 7. 233, Moravičany 8.650 Kč.
Milým dárcům milodárcům ať odplatí Pán!
BOŽÍ PAMĚŤ. Jednoho deštivého březnového odpoledne vezla matka v autě svého osmiletého syna. Jela opatrně, mokrá silnice byla kluzká. Najednou syn, který seděl na
zadním sedadle, prohlásil: „Víš, mami, něco mě napadlo.“ Matka se zvědavě ptá: „A co
to je ?“ „Ten déšť je jako hřích a stěrače jsou jako Bůh, který ho z nás smete.“ Když matka překonala údiv, zeptala se: „Všiml sis, že kapky nepřestávají padat? Co to podle tebe
znamená ?“ Dítě nezaváhalo a říká: „My hřešíme dál a dál a Bůh nám pořád odpouští.“
K zamyšlení: Neexistuje žádná kniha, do které by se naše hříchy zapisovaly. Bůh nevede účetní knihy ani záznamy. Vidí nás takové, jací právě teď jsme, a zahrnuje nás nepochopitelnou láskou. Díky, Bože, že tomu tak je! A propos: Mám v postním programu
přípravu ke sv. smíření? Bůh čeká. Chce mi odpustit. Mám zájem?
P. Pavel Kavec

SKONČILA INSTALACE VARHAN V ROVENSKU.
V listopadu 2008 zakoupila farnost pro kapli
v Rovensku varhany. Během ledna a února je
„postavil“ Petr Strakoš s Markem Kozákem
a teď už čekají na slavnost, která se uskuteční ve středu 25. března, kdy je požehná olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. -red-

NOTY PRO VARHANY
U příležitosti valné hromady jednoty
Musica sacra (7. 3. 2009) budou prezentovány, resp. uvedeny na trh další dva díly ediční řady Varhanní preludia: POSTNÍ a VELIKONOČNÍ. Publikace uvádí na každou postní či velikonoční píseň z Kancionálu několik
krátkých preludií, a to v různých stupních technické náročnosti a v různých kompozičních stylech. Třicet praktikujících varhaníků z několika diecézí vytvořilo pro každou
z nich cca 90 kompozic, které jsou nahrány na přiloženém CD. Brož., cena jedné publikace včetně CD 190,- Kč. Publikace jsou k dostání v kanceláři jednoty MUSICA SACRA,
Grohova 14, 602 00 Brno v pondělí 9–12 hod., ve středu 9–12 hod., 13–15 hod. a v pátek 9–12 hod., zde se rovněž v uvedené době přijímají objednávky osobně nebo na tel.:
549 251 008, e-mail: musicasacra@musicasacra.cz, www.musicasacra.cz. Ve volném prodeji je možno publikace zakoupit v prodejně DONUM, Brno, Petrov 9.
POCHOD PRO ŽIVOT. V sobotu 28. března 2009 se bude v Praze konat již 9. ročník. Od
posledního Pochodu pro život bylo zraněno dalších 25 tisíc matek a stejný počet dětí před
narozením usmrceno. A to i kvůli lhostejnosti a mlčení mnoha z nás, kteří jsme takovému
osudu unikli. Bezohledný zákon nadále umožňuje, aby byly další a další ženy k zabíjení
svých dětí nuceny, a tak hluboce zraňovány. Mše svatá v 13 hod. v kostele sv. Jiljí, Husova 8,
Praha. Pochod od 14 hod. Vnucená volba není volbou! Více:http://prolife.cz/?a=4&id=519
Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00 Praha 5, e-mail: info@prolife.cz
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SBÍRKY z neděle 1. března: Zábřeh 12.110; Jedlí 1.900; Svébohov 2.000; Klášterec 1.475;
Zvole 2.950 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti (z Gymnázia Zábřeh – 2.A) 180; na kostel sv. Barbory 6.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
ŽÁDOST Z MÍROVSKÉ VĚZNICE. Pan Tomáš Kobza, který pravidelně dojíždí do věznice
Mírov, se na Vás obrací s prosbou. Jeho „klienti“ ho požádali o sehnání: čehokoliv... učebnic, sešitů, textů ve francouzštině, a stejně tak čehokoliv z oboru kynologie (týkající se psů)
a knih, nebo jiných dokumentů o otci Piovi. Pokud byste mohli tyto materiály věnovat vězňům, předejte je prosím na faře v Zábřeze.
Redakce
Centrum pro rodinný život zve na setkání lidí v obtížných životních situacích. Zveme osamělé, ovdovělé, svobodné i rozvedené v sobotu 14. 3. 2009
od 10.00 do 13.30 hod., do budovy arcibiskupské kurie, sál II. patro, Biskupské nám. 2, Olomouc. Program: Kdo byl apoštol Pavel a v čem může
být i dnes aktuální? Vzdělávací a zvětší části praktická práce s Biblí, zaměřená na osobní přístup k textu. Programem provede P. Doc. Petr Chalupa
a PhDr. Marie Klašková. Po předchozí telefonické domluvě lze zajistit souběžný program
pro děti. Pořádá Centrum pro rodinný život v Olomouci, tel.: 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz

NABÍDKA AKCÍ STŘEDISKA ELJON VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ PRO ROK 2009
Duchovní cvičení pro dívky, termín: 15.–22. 8.,
lektor: P. Jiří Šlégr, sestry boromejky. Toto duchovní cvičení je určeno pro dívky ve věku 19–27 let.
Hlavním tématem bude „Povolání k životu Lásky“.
Duchovní obnova pro manželské páry, termín:
10.–13. a 17.–20. 9., lektor: P. Jiří Šlégr. Právě pro
vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat poklady s tím spojené, je určena
tato akce. Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple jako obvykle nebude chybět.
Duchovní obnova pro manželské páry, termín: 1.–4. 10., lektor: P. Jiří Veselý, salesián.
Tento víkend je vhodný pro ty, kdo mají chuť a touhu prožít v prostředí hor setkání s Bohem a se sebou samými.
Adventní víkend ticha, termín: 27.–29. 11., lektor: P. Jiří Šlégr. Adventní čas je plný tajemství a očekávání. Vydejme se společně na cestu za tajemstvím, které s sebou přinesl
a stále přináší sám Ježíš Kristus.
Přihlášky a více informací získáte na www.eljon.cz, info@elojn.cz nebo na telefonech
499 523 852, 732 580 154. Petr Erlebach, správce, Středisko Eljon, Špindlerův Mlýn 33,
543 51, tel. + fax 499 523 852, mobil 732 580 154.
V litovelském muzeu je výstava o díle malíře Františka Flasara (1903-1989), který v roce
1974 vymaloval jedelský kostel. Jeho otec pocházel z Jedlí. Muzeum v Litovli (www.muzeumlitovel.cz) je otevřeno od středy do neděle od 9 hodin do 16 hodin. Výstava trvá do 15.
března.
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