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5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem
a přinášeli hojný užitek. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 147 Chvalte Hospodina, který uzdravuje
1: Job 7,1-4.6-7
2: 1 Kor 9,16-19.22-23
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,
zaslouží si chvály.
Hospodin buduje Jeruzalém,
shromažďuje rozptýlené z Izraele.
Uzdravuje ty, jimž puká srdce,
– a jejich rány obvazuje.
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ty, jimž puká srdce.
Ev. Mk 1,29-39

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 10. února
Památka sv. Scholastiky, panny
Středa 11. února
Panny Marie Lurdské
Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd
Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Lurdy
podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň
i Světovým dnem nemocných.
 Mše svaté v Zábřeze ve středu 11. února v 9.40 a v 17.30 hod. Večerní mše svatá
bude slavena za naše zdravotníky a nemocné.
 Ve čtvrtek 12. 2. od 19 hod. se sejdou na faře v Zábřeze katecheté.
P. Jindřich Peřina
 Ve čtvrtek 12. 2. nebude v Zábřeze večerní mše svatá pro rodiče a děti (prázdniny).
P. František Eliáš
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. Představení dětí ve farnosti Zvole proběhne
tuto neděli 8. února při mši svaté v 10.15 hod., v Zábřeze v neděli 15. února v 8.30 hod.
P. František Eliáš
HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY.
Ve čtvrtek 19. února proběhne při dětské mši svaté kontrola
brožurek, a kdo bude mít všechny obrázky (v tomto pololetí je posledním obrázkem Bartimaios, str. 21) bude po mši svaté zařazen
do slosování o hodnotné ceny. Komu obrázky v brožurce ještě chybí, má
možnost získat jakýkoliv obrázek při každé mši svaté kromě neděle.
P. Jindřich Peřina
Pozvání rodičů dětí, které navštěvují náboženství ve farnostech spravovaných ze Zábřeha. Katecheté srdečně zvou rodiče dětí chodících do náboženství ve farnostech
spravovaných ze Zábřeha na mši svatou pro děti a rodiče ve čtvrtek 19.února v 17.30
hod. Po mši svaté budou mít rodiče možnost seznámit se s katechetou a informovat se
o průběhu výuky náboženství v prvním pololetí.
P. Jindřich Peřina a katecheté
LIGA PÁR PÁRU NABÍZÍ ženám pomoc v porozumění řeči vlastního těla
a efektivní a zdravou metodu plánování rodičovství. Chcete pochopit biorytmus ženské plodností? Zveme vás v pátek 13. února v 19 hod. ke Kolčavům do Dubicka na opakované první setkání kurzu symptotermální
metody PPR. První setkání je zdarma a nezavazuje k účasti na celém kurzu. Přijďte v páru i jednotlivě.
Těší se na vás L + M Kolčavovi, tel. 583 449 284.
POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Všechny ctitele sv. Cyrila a Metoděje a zvláště pak
všechny členy Spolku Metoděj zveme na poutní zájezd, jehož cílem je starobylý Velehrad. Při této pouti si připomeneme výročí úmrtí sv. Cyrila (+14.2.869) a budeme
si vyprošovat přímluvu světce jehož jméno máme v názvu sdružení. V autobuse jsou
stále ještě volná místa. Přihlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel.
583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel.
583 415 434. Odjezd v neděli 15. února v 6.45 hodin z Valové, cena 250 Kč (pro členy
Spolku Metoděj 200 Kč) splatná v autobuse.
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MAŠKARNÍ PLES. Všechny příznivce tance a dobré nálady
zveme v závěru plesové sezóny na tradiční maškarní ples, který
se uskuteční v pátek 20. února od 20. hod. v Katolickém domě.
Melodie k tanci i poslechu zahraje populární hudební formace POSTYLION. V průběhu plesu se představí taneční skupina
AKCENT, bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější masky… Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si zakoupit místenku v předprodeji u paní Ramertové
v prodejně EDITON, Žižkova 43,
583 416 340 a určitě přijďte.
Rádi Vás uvítáme.
 Na sobotu 21. února zveme všechny děti a jejich rodiče na dětský
maškarní karneval. Začátek ve 14. hodin. Vstupné dobrovolné.
Nejenom seniory zveme na úterý 24. února na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin.
Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

PO STOPÁCH APOŠTOLA PAVLA
Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. by Vás
ráda pozvala na poutní zájezdy pořádané v rámci roku svatého Pavla:
 ASSISI – ŘÍM děkanátní pouť v termínu od 10.5. – 16.5.2009,
cena 8 000 Kč (doprava, 4x ubytování se snídaní). Průvodce zájezdu P. Mgr. Vratislav Kozub, duchovní doprovod P. Mgr. Jaroslav
Přibyl.
 Severní Řecko – TURECKO malý okruh (Soluň, Filipy, Trója,
Efes, Laodicea, Pamukale, Hierapolis, Kolosy, antiochie, Ikonium,
Lystra, Perge, Antalya). Diecézní pouť v termínu 18.5. – 26.5.2009, cena 19 700 Kč
(kombinovaná letecká, autobusová a trajektová doprava, 8x ubytování s polopenzí).
Průvodce zájezdu P. Martin Mojžíš.
 TURECKO - Řecko – Itálie (Řím) velký okruh (Antalya, Perge, Lystra, Ikonium,
Antiochie, Kolosy, Hierapolis, Pamukale, Laodicea, Efes, Trója, Filipy, Soluň, klášter
Meteora, Atény, Korint, Mykény, Patras, Bari, Řím). Diecézní pouť v termínu 26.5. –
8.6.2009, cena 29 700 Kč (kombinovaná letecká, autobusová a trajektová doprava, 13x
ubytování s polopenzí). Průvodce zájezdu P. Martin Mojžíš.
 TURECKO s biskupem Mons. Pavlem Posádem 15.6. – 23.6.2009, cena 19 700 Kč
(kombinovaná letecká, autobusová a trajektová doprava, 8x ubytování s polopenzí).
Průvodce zájezdu P. Martin Mojžíš.
Více informací v CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, Tel. 583 418 297, mob.
731 626 506.
Lenka Hamplová
ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH. Příjem úmyslů - intencí vložených do slavených mší je možný obvykle v pondělí a v sobotu ráno (jindy podle možností).
P. František Eliáš
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – ANDĚLÉ
Pravda víry o andělích je doložena jasným svědectví
Písma svatého – Starého i Nového zákona, podobně i tradicí všech dob. Tuto pravdu vyvozuje i sv. Tomáš Akvinský. Na základě přirozeného rozumu, a to z myšlenky, že
nejhlubším smyslem stvoření bylo, aby svět zobrazoval
dokonalost a Božskou harmonii. O Boží moudrosti svědčí kámen krystalizačními zákony, květina svými vegetačními schopnostmi, zvíře svým pohybem a svým pudem,
člověk svou rozumností, svobodou... Mezi hmotnou tělesností člověka a plností Boží duchovnosti rozevírá se jakási
zdánlivě prázdná propast. Věrouka naplňuje tuto zdánlivou prázdnotu světem, který je tvořen nehmotnými, čistě
duchovými bytostmi, které mají rozum a vůli, ale těla nemají. Pro tyto bytosti se ustálilo
označení andělé, řecky angelos. Jsou celým svým bytím Boží služebníci a poslové, kteří
slouží při uskutečňování Božích záměrů. Andělé nemají křídla, jejich znázorněním se
naznačuje rychlá ochota andělů k plnění Božích rozkazů.
Když Bůh stvořil anděly, byli zprvu všichni svatí, přirozeně blažení a nesmrtelní.
Byli obdařeni milostí posvěcující, která byla základem jejich nebeské blaženosti. Byli
však podrobeni zkoušce vztahu k Bohu, svému Stvořiteli. Jaká to byla zkouška se přesně neví. Má se za to, že poznali, že se budou muset – oni tak vznešené, duchovní bytosti – klanět a sloužit hmotnému tělu, byť to bude Bůh v lidském těle. Část andělů to ve
své pýše neunesla a „nebeskými prostorami“ zaznělo: „Nebudeme sloužit.“ Kdo z nich
v této zkoušce obstál a rozhodl se v souladu s Boží vůlí, byl odměněn patřením na Boha
a na jeho slávyplnou nebeskou blaženost. Kdo se rozhodl proti vůli Boží, byl potrestán
věčným zavržením a stal se démonem, ďáblem, satanem – a bylo stvořeno peklo. Obojí úděl – andělů blažených i zavržených – je deﬁnitivní, nezměnitelný. (My lidé máme
možnost v průběhu času dobré rozhodnutí pokazit a naopak rozhodnutí špatné napravit.) Svatých andělů je nesmírně mnoho, podobně i vzpurných, říká se, že padla jedna
třetina stvořených andělů. Církev učí, že jsou tři andělské hierarchie, z nich každá opět
obsahuje tři řády. Nám je spíše znám výraz „devět kůrů či sborů andělských“.
Prvním úkolem dobrých duchových bytostí je vědomá oslava Boha a služba jeho záměrům, což se pak druhotně projevuje v péči o pozemské lidstvo. Tato péče o lidi není
pouze péčí v globálním, všeobecném smyslu, ale týká se jednotlivců. Zde mluvíme o andělech strážných. Chovají se k nám přátelsky, ochraňují nás na duši i na těle, povzbuzují
nás k dobrému a prosí za nás u Boha. Anděla strážného mají i církevní a světské instituce, země a národy. Viz zjevení Panny Marie ve Fatimě (Mariiným zjevením předcházela
zjevení anděla Portugalska a anděla Míru, který učil děti klanění Eucharistii a podruhé
jim podal Tělo a Krev Páně).
Duchové zlí se k nám naproti tomu chovají nepřátelsky. Pokoušejí nás ke hříchu
a hledí nám uškodit na duši, na zdraví i na majetku. Dnes se však ďábel neprojevuje ani
tak negativními skutky, jako např. posedlostí nebo hrůznými jevy a činy. To by bylo ve
svých důsledcích spíše na škodu celkové strategii démonického světa. Raději působí nenápadně a ve skrytu vnukáním špatných myšlenek a žádostí, které vedou k odpadu od
víry, k smyslnosti, k nepřátelství, k rozpadu rodin, nespravedlnosti... a hlavně vedou lidi
k přesvědčení, že ďábel a ani peklo neexistuje.
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ZaMlada

Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 2/2009

V tomto čísle na Vás čeká:
 Prezentace o celosvětovém setkání v Sydney
 Přehled křesťanských časopisů
 Don Bosco v Postřelmově
 První díl nového seriálu o nekatolických církvích na Zábřežsku: Apoštolská církev

14. února – svátek sv. Valentina, patrona zamilovaných
Zamilovat se (možná trochu jinak). Každého dne se někde musíme zamilovat – do někoho, do něčeho, do nějakého okamžiku, události, věty. Každého dne musíme dovolit,
aby naše srdce změklo. Jinak se bude naše srdce nevyhnutelně zatvrzovat. Budeme upadat do cynismu, zahořklosti,
strachu a beznaděje. Právě v tom je velká část světa polapena, a ani o tom neví.
Svět se tak dlouho snoubil se smrtí, že smrt nazývá životem. Pokouší se vykouzlit si život falešnými vzruchy, pořádáním oslav tam, kde není co slavit.
Musíme vytvořit a objevit slavnosti srdce, místo, o němž víme, že se v něm můžeme radovat, místo, z něhož se můžeme vydávat. Jestliže nejsi připraven své myšlenky a emoce dávat a pouštět, totiž „odpouštět“, budeš pouze brát. Nicméně jedinou cestou, jak zakusit radost, je vydávat se realitě. Radost přichází až tehdy,
když se svým bližním půjdeš onu míli navíc a každého dne budeš předně nabízet
sebe sama. Pros Pána, aby ti dal milost zamilovat se. Pak teprve bude tvé vidění
správné, neboť jen tehdy, když jsme zamilovaní, jen tehdy opravdu chápeme. Jen
tehdy, když jsme se sami realitě vydali, můžeme realitu ve skutečnosti i přijímat.
Je to nekonečné mystérium Trojice, vyjadřované každým aspektem tohoto světa:
dokonalé dávání se rovná dokonalému přijímání.
(Richard Rohr)

PREZENTACE O CELOSVĚTOVÉM SETKÁNÍ V SYDNEY
Prezentace probíhala v neděli 18. ledna odpoledne v sále ZUŠ Zábřeh. Prezentaci si přichystal Pavel Walter ze Štítů a skládala se ze dvou částí – z promítání a komentáře fotek a v druhé části se s námi Pavel podělil o mnoho postřehů,
vnitřních zážitků a myšlenek. Kromě fotek nám přinesl i batoh s různými praktickými věcmi, které dostali všichni účastníci setkání např. pláštěnka, texty z Bible v angličtině, růženec, různé brožurky o Austrálii,
škrabošku na oči atd. Tímto mu moc děkujeme za krásně strávené nedělní odpoledne a také za jeho svědectví, o které se s námi
dělil v příloze Farních informací. Přejeme mu, ať i nadále dokáže
jít cestou, kterou mu Pán připravil a svědčit všude tam, kde je to
třeba.
redakce
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MALÝ PŘEHLED KŘESŤANSKÝCH ČASOPISŮ
Nevíte, co za dárek k narozeninám, ke svátku či jen tak pro radost pro své děti, vnoučata, kamarády…? Přinášíme malou inspiraci – křesťanské časopisy pro děti a mládež. Bližší informace k objednání u kaplana pro mládež otce Jindřicha Peřiny.

TARSICIUS
Je měsíčník pro kluky a jelikož nejčastější možností, jak se kluci mohou zapojit do
služby v církvi, je ministrování, tak je určen především ministrantům. Časopis Tarsicius obsahuje duchovní slova biskupů, reportáže, rozhovory se zajímavými osobnostmi,
křížovky, luštěnky, komiksy, zajímavosti ze světa počítačů, aut a sportu, články na duchovní témata apod.
Více na: www.tarsicius.cz

ČASOPIS IN!-DÍVČÍ SVĚT, vznikl jako odpověď na dlouhodobé naléhání děvčat
a lidí pracujících s mládeží. V nabídce běžných dívčích časopisů chyběl takový, který by
v děvčatech vhodnou formou podporoval jejich přirozenou potřebu vzájemného sdílení, touhu dosáhnout něčeho velikého, potřebu obstát se ctí v běžném životě, být krásné, vybrat si správné přátele a budoucí partnery, pěkně se oblékat a být „in“ co se týká
duchovního života. Ctižádostí vydavatelů je, aby se všechny články, ať už pojednávají
o módě, nebo vztazích, rozhovory s výjimečnými, nebo oblíbenými lidmi, posilovaly
ve čtenářkách etické a mravní zásady. Snaží se ukázat model moderního děvčete nebo
ženy, která si je vědoma své hodnoty, nezaměřuje se jen na sebe a rozvíjí všechny vlastnosti, kterými je obdařena nejen ke svému prospěchu, ale i k užitku ostatním. Nejvíce
čtenářek je ve věku od 12 do 16 let. IN! spolupracuje s odborníky všeho druhu. S psychology se zaměřením na dospívající, s duchovními, s lékaři, módními ﬁrmami, vizážisty a odborníky na rodinnou problematiku. Děvčata oceňují, že IN! je moderní časopis, který jim pomáhá vyznat se v nich samých a objevovat zajímavé osobnosti, které je
oslovují svým aktivním a tvůrčím postojem k životu.
Více na: www.in.cz
MILUJTE SE!
Milujte se je katolický časopis soustředící se na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti
v oblasti křesťanství, věrouky a poznání Bible. Je českou odnoží stejnojmenného časopisu, který původně vznikl v Polsku a dnes vychází v celé řadě zemí. S podporou
Hnutí pro život jej vydává Res claritatis o. s., záštitu mu poskytli Sestry Matky Terezy,
Misionáři Obláti Panny Marie Neposkvrněné a Fatym. Je úzce spojen s křesťanským
hnutím Čistá láska a zpravodajem Společenství čistých srdcí. První číslo vyšlo v červnu 2007, vychází čtyřikrát za rok a jeho šéfredaktorem je katolický kněz Pavel Zahradníček. Část textů je převzata z polské mutace, část je od českých autorů.
Více na: www.milujte.se

NEZBEDA

Tento časopis je pro děvčata a chlapce ve věku od 8 do 12 let. Časopis obsahuje stálé
rubriky: rozhovory se známými i méně známými lidmi, komiksy (životopisy svatých,
Otík, Kamarádi), příběhy a povídky nejen ze života, humor, pro bystré hlavy, kapitoly
z Nového zákona, povídání o přírodních a technických zajímavostech, povídání o událostech v církevním roce (Velikonoce, Vánoce, liturgie...), kultura a dějiny, fotoseriály,
listárnu, občasné přílohy: soutěže, vystřihovánky, betlémy, prázdninová čtení, pohlednice, plakáty
Více na: www.volny.cz/nezbeda.zlin
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Don Bosco v Postřelmově
Když se řekne „Don Bosco“, všem se vybaví děti, mládež. Svátek tohoto světce, který si v liturgickém kalendáři připomínáme
31. ledna, slavíme i v naší postřelmovské farnosti, samozřejmě jak
jinak než s dětmi.
Při loňské slavnosti (v roce 2008), která probíhala na postřelmovské faře, nepřálo dětem ani organizátorům počasí, které bylo
značně nejisté. I tak ale na děti čekaly nejrůznější soutěže a hry,
které byly zaměřeny jak na praktické znalosti důležitých částí Písma svatého, tak na rozvoj jejich motorických dovedností. Celé odpoledne bylo zakončeno velkým farním tanečním karnevalem, do
kterého se mohli zapojit a taky zapojili, i rodiče. Proč taky ne, když v této době bývá plesová sezóna ? Občerstvení zajišťovala ﬁrma „Co kdo dá“, která přežívá převážně také díky
rodičovským darům v podobě sladkostí, buchet, chlebíčků a dalších dobrot.
Letošní slavnost svátku tohoto světce byla provázena poděkováním za vyslyšení modliteb za zimní počasí, které dětem i organizátorům opravdu přálo. Proto se vyrazilo do terénu – na kopec na Dlouhou. Děti si z domu přinesly sáňkařské náčiní (sáně, boby, igelit,
lino… zkrátka všechno, na čem by se teoreticky dal sjíždět kopec). Nechyběla ani interaktivní soutěž pro procvičení paměti i svalů a samozřejmě teplý čaj. Následovala velká sněhová bitva typu „všichni proti všem“ a po vyčerpávajícím odpoledni a už skoro za tmy se
unavené, i když jistě spokojené děti i vedoucí, vraceli domů.
V očích dětí naší farnosti má slavení svátku Dona Boska jistě dobrou pověst a bylo by
jistě na místě tuto, řekněme už tradici, každoročně dodržovat. Vždyť Ježíš si je zavolal
k sobě a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“ (Lk 18,16).
Robert Poisl

Plesová sezóna v plném proudu, pár postřehů z Tříkrálového plesu
Už jsou to čtyři roky, co mládež ze Štítů a Horních Studének přišla s nápadem uspořádat ples. Nakonec se z toho stala tradice a letos tu byl farní tříkrálový ples číslo čtyři. Datum padlo na sobotu 3. ledna, a tak to byl skutečně ideální začátek plesové sezóny.
Tradičně se ples konal v Horních Studénkách. Na účastníky čekal bohatý program:
předtančení (klasické i latinskoamerické tance a také břišní tanec), velký úspěch sklidila diodová show. Hudební doprovod zajišťovala skupina Menhet, a kdo si koupil lístky do
tomboly, mohl vyhrát první cenu - tanec s otcem Stanislavem Suchánkem.
Letošní ples byl výjimečný velkou účastí,
protože nás navštívili
chorvatští skauti, kteří trávili v Herolticích
zimní prázdniny, a ples
byl pro ně příjemným
zpestřením. Celý ples
měl skvělou atmosféru
a to díky dobré přípravě pořadatelů a všem,
kteří přišli.
Hanča Kristková
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V lednu proběhl týden modliteb za jednotu křesťanů. V návaznosti na tento týden nás napadlo postupně se seznámit s církvemi, které působí v Zábřehu. Kde mají tyto církve své kořeny, kdy se schází a co je náplní jejich setkávání. Jako první jsme oslovili Katku Pohankovou
z Apoštolské církve.

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve a řadí se k tzv. letničnímu hnutí.
Toto hnutí se u nás objevilo poprvé v roce 1905 ve Slezsku, kde po svých modlitbách
mnozí křesťané prožili stejnou zkušenost, jako Ježíšovi učedníci na letnice – sestoupil
na ně Duch svatý a oni mluvili v jiných jazycích. Postupně našli podobné skupiny křesťanů v dalších městech. Tyto skupiny se spojily a byl založen spolek nazvaný Rozhodní křesťané letniční. Během nacistické okupace a poté v dobách komunismu se letniční
křesťané museli uchýlit do ilegality. Státem povolenou a registrovanou církví se stali až
v lednu roku 1989 pod názvem Apoštolská církev.
V Zábřehu působila od března 1989 malá misijní stanice sboru Apoštolské církve
v Olomouci, odkud sem jezdili služebníci a pomáhali v rozvíjení skupinky. Ta se brzy začala rozrůstat a roku 1996 už byla přeměněna v plnohodnotný sbor Apoštolské církve.
Dnes máme 56 dospělých členů, ale na bohoslužbách nás bývá více díky dětem a pravidelným i nepravidelným návštěvníkům. Nemáme zatím vlastní budovu, a tak se scházíme každou neděli v 9 hodin paradoxně ve velkém sále Katolického domu. Jednou za
měsíc máme místo dopolední bohoslužby odpolední evangelizační shromáždění nazvané
Čas pro tebe.
Kromě společného nedělního shromáždění se scházíme také přes týden v různých
skupinkách. Jednou z nich je i skupinka mládeže. Ta se schází téměř každý pátek v 17.30
hod. v naší klubovně v Katolickém domě. Bývá nás tam kolem patnácti mladých lidí od
14 do 25 let. Nejmladší členové se ještě předtím účastní kratších schůzek dorostu, které
jsou zaměřené právě na jejich věkovou kategorii a problémy, které v tomto období mladý křesťan prožívá. Na schůzkách mládeže se společně modlíme, chválíme Pána písněmi, povzbuzujeme se tím, co pro nás Bůh v uplynulém týdnu udělal, a zamýšlíme se nad
slovem, které si pro nás připravují vedoucí. Kromě těchto pravidelných schůzek jezdíme
také na různé další akce, třeba na intenzívní duchovní soustředění, ale také na lyže, na
hory nebo na vodu. Pravidelně se samozřejmě účastníme celostátního Sjezdu mládeže
Apoštolské církve a také evangelizačního festivalu Namax. Tento festival, který pořádá
sdružení Image33, se koná každý rok v jiném městě a mladí křesťané, kteří tam přijedou,
se podílí nejen na programu, ale také na praktické službě – úklidu města. Zároveň je to
dobrá příležitost říct zvědavým občanům něco o Ježíši.
Katka Pohanková

Modlitba za svornost
Děkujeme ti Bože,…za tvou Otcovskou lásku, která v lidstvu, rozděleném nesváry, stále působí a probouzí ochotu ke smíření.
A prosíme tě, Otče svatý…, daruj nám svého Svatého Ducha, ať odstraňuje, co nás dělí a vede
nás cestou svornosti. Ať činí tvou církev znamením jednoty a nástrojem pokoje.
(z II. eucharistické modlitby ,,O smíření“)
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Pokračování ze strany 4
Ježíš Kristus je středem andělského světa. Celý jeho život od vtělení po nanebevstoupení je obklopen klaněním a službou andělů. Andělé oznamují zvěst o jeho vtělení, pějí
chvalozpěv při Kristově narození: „Sláva na výsostech Bohu...“ Andělé ochraňují Ježíšovo dětství – útěk do Egypta, obsluhují ho na poušti, dodávají mu síly ve smrtelné úzkosti
v Getsemanech i na kříži, oznamují Kristovo vzkříšení, a při Kristově druhém příchodu
na zem jej budou doprovázet a sloužit mu při jeho soudu.
Stejně se těší z tajemné a mocné pomoci andělů celý život církve. Církev se v liturgii spojuje s anděly, zvláště v překrásném zpěvu po prefaci: „Svatý, svatý, svatý Pán Bůh
zástupů...“ Církev také často vzývá anděly o pomoc: „V pokoře tě prosím, všemohoucí Bože: Přikaž svému svatému andělu, ať ji přenese na tvůj nebeský oltář před tvář tvé
božské velebnosti...“ Zvláště dojemná je prosba při pohřebních obřadech: „Ať andělé
doprovázejí do ráje...“
Od dětství až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a jejich přímluvou. Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu.
Křesťanský život má již zde na zemi ve víře podíl na blaženém společenství andělů a lidí
sjednocených v Bohu. K osobním modlitbám, kterými oslovujeme anděly patří modlitba
těch nejmenších „Andělíčku můj strážníčku“, všichni ostatní se pak modlí, řekli bychom
„úřední“ modlitbu „Anděle Boží, strážce můj...“ A v dnešní době triumfu zlého ducha na
všech stranách společnosti, pak modlitbu, kterou zavedl už v minulém století papež Lev
XIII. na ochranu světa církve proti úkladům ďáblovým: „Svatý Michaeli, archanděli...!“
P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (únor 2. část)
SETNÍK. Příběh představující postavu NZ nás tentokrát zavádí do vojenského prostředí. Ve větších židovských městech byly posádky římského vojska.
V Kafarnau byl jeden setník – velitel římské posádky a ten měl otroka, na kterém mu velmi záleželo. Tento otrok jednou onemocněl. Setník již něco zaslechl o Pánu Ježíši a jeho mocných skutcích, ale cítil se být nehodný k němu přijít. Proto poslal své služebníky. Ti Ježíši předali vzkaz a prosili, aby přišel. Ježíš
se vydal na cestu. Když už byl blízko, setník k němu poslal další služebníky se
vzkazem: „Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden abys vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude
zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému
´jdi´, tak jde; jinému ´pojď sem´, tak přijde; a svému otroku ´udělej to´, tak
to udělá. Když to Pán Ježíš uslyšel, podivil se a řekl zástupu kolem: „Tak velkou
víru jsem u nikoho ze Židů neviděl.“ Když se poslové vrátili do setníkova domu, otrok byl
zdráv. Pán Ježíš si vždy cení víry. Mnohokrát, když uzdravoval řekl: „Tvá víra tě uzdravila.“
Je důležité, abychom v Boha nejen věřili, ale také Bohu důvěřovali.
1. Co chtěl setník z evangelia po Ježíšovi?
a) uzdravit dceru; b) uzdravit služebníka c) aby mu ukázal nějaký zázrak
2. Jak se zachoval Pán Ježíš?
a) splnil jeho prosbu; b) vyhnal ho; c) řekl, že si to ještě rozmyslí
3. Kde se to stalo?
a) v Jeruzalémě; b) v Kafarnau; c) v Betlémě
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 1. února: Červená Voda 1.422; domov důchodců sv. Zdislavy 82;
Mlýnický Dvůr 280; Jakubovice 376; Písařov 620 (+ z betléma 836) Kč.
Sbírky na Haiti za leden: Červená Voda 652; Mlýnický Dvůr 138; Jakubovice 481;
Písařov 211 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
 BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 9. února v 17 hodin na faře,
v Červené Vodě ve středu 11. února v 18.15 hodin na faře, v Jakubovicích ve čtvrtek 12. února v 17 hodin u paní Altové.
 PASTORAČNÍ RADA farnosti Červená Voda bude v pátek 13. února v 19 hodin na faře, v Písařově v pondělí 16. února v 17 hodin na faře.
 SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH v domově důchodců sv. Zdislavy bude
opět po roce udělována v sobotu 14. února při mši sv. ve 14.30 hodin. Připravte se
na ni přijetím svátosti smíření!
P. Pavel Vágner
POZVÁNÍ NA POUŤ - Společenství seniorů vás zve na pouť do
Slavkovic – do prvního a zatím jediného chrámu Božího milosrdenství v Česku a také na Zelenou Horu – památku zapsanou
v knize UNESCO v úterý 24. března. Odjezd autobusu z Červené Vody bude v 7.30 hodin. Cena 150 Kč. Přihlásit se můžete
u paní Kubitové na čísle 737869214 do neděle 15. března.
Marie Kubitová
Dne 8. února se dožívá 50 let

Ing. Josef Straka z Jakubovic.
Mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a do dalších let Boží požehnání přeje
manželka, děti, maminka, farníci z Jakubovic a P. Pavel Vágner.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 Ve středu 11. února je biblická hodina v 19.00 v Postřelmově na faře. Všichni
jsou zváni.
V neděli bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 4322 Kč),
v Chromči (minule 2200Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí.
P. Vladimír Jahn

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 1. února 2009: Mohelnice 6.209, Úsov 481, Studená Loučka 297 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 1. února: Štíty 2.850; Cotkytle 480; Horní Studénky 1.000 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
LAST MINUTE !! Děkujeme Vám všem, kteří jste kladně a promptně reagovali na
naše pozvání na pouť do Itálie, kterou plánujeme na letošní květen. Poutní zájezd je
již plně obsazen. Částku 8.750 Kč, prosím, uhraďte do konce měsíce února. Loštičtí poutníci paní Věrce Malíkové, moravičanští panu Ing. Hrubému a ostatní osobně
nebo složenkou na adresu Pavel Kavec, Moravičanská 22, 789 83 Loštice. Prosíme taky
o přesnou adresu a rodné číslo kvůli pojištění. Případné dotazy na tel. 583 445 043,
mobil 723 723 728.

VALENTÝNSKE PERLIČKY

 V Německu měli anketu v jednom ženském časopise. Anketní
otázka zněla: Kterou větu má žena nejraději? Téměř všechny odepsaly: „Nejraději jsem, když mi manžel řekne – mám tě rád!“ Ale
tato odpověď nezískala první cenu. Tu získala odpověď: „Co já slyším nejraději? Když nám v postýlce začne v noci plakat děťátko
a když já, utahaná chci k němu vstát, abych ho obsloužila a tu mi
můj manžel řekne: „Lež, prosím tě, máš toho dost, já to obstarám...
To mám nejraději.“ Cítíme, že je to správná volba. Jenom říkat – mám tě rád – a nepřinášet oběti v běžném životě - to by bylo málo. Přeji vám všem lásku OBĚTAVOU.
 Kněz přišel navštívit nemocného. Muž leží v čistém lůžku a jeho žena vypravuje:
„Byli jsme oddáni začátkem války. Manžel narukoval a byl těžce raněn. Od té doby leží
35 let jako lazar...“ „Otče, praví nemocný. Ona ze mně, jako z muže nikdy nic neměla.
Denně děkuji Bohu za dvě věci : za víru v srdci a svatou ženu vedle sebe.“ A žena říká:
„Otče, my jsme tak šťastni, že jsme si zůstali věrni !“ Tolik příběh.
Přeji vám všem lásku VYTRVALOU.
P. Pavel Kavec CM

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 1. února: Lubník 1.880; Tatenice 1.000; Hoštejn 1.100; Kosov 370 Kč.
Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
 ADORAČNÍ DEN. Čtvrtek 12.února je adoračním dnem farnosti Tatenice. Výstav Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. (po dobu adorace příležitost k svátosti smíření), mše svatá za obnovu rodin a duchovní povolání
v 17.30 hod.
 MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA MŠE SVATÉ. Ve čtvrtek 12. února nebude mše svatá
v Hoštejně, ale bude místo toho v pátek 13. února v 17.30 hod.
 SETKÁNÍ NAD BIBLÍ bude v sobotu 14.února v 19.30 v Tatenici na faře (list Římanům 7 a 8 kap.)
P. Jaroslav Přibyl
FARNOST ZVOLE. Ve čtvrtek 19. února se v 17.00 hod. na faře ve Zvoli bude konat
přednáška paní Marie Mléčkové POSTNÍ DOBA V RODINĚ. Přednáška přinese nápady a tipy, jak do postní doby dobře vstoupit a jak ji dobře prožít. Srdečně všechny
zveme.
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SBÍRKY z neděle 1. února: Zábřeh 8.520; Jedlí 1.300; Svébohov 1.500; Klášterec 2.080;
Zvole 3.070; Postřelmůvek 900 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000; Rovensko –
na varhany 4.550 (sbírky na varhany 10.000,-); Zvole – na farnost z Jestřebí 8.000, na Haiti
1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: ze Zábřeha byla dne 31. ledna 2009 předána částka 3.850 Kč.
Všem dárcům vyslovuji upřímné „Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková
MAŠKARNÍ PLES. Orel Rovensko srdečně zve na ostatkový maškarní ples s pochováváním basy v sobotu 14. 2. 2009 do Orlovny. K tanci
a poslechu hraje Fofrovanka, začínáme přesně ve 20.00 hod. V průběhu večera ukázky standardních a latinskoamerických tanců, očekáváme vystoupení neznámého hosta večera. Bude připravena tombola
a speciality domácí kuchyně. Masky mají slevu na vstupném. Zvou
pořadatelé

IX. PLES CHARITY ZÁBŘEH
Tradiční, v pořadí již devátý společenský večer Charity Zábřeh se uskuteční v pátek 13. února 2009 ve
20.00 hodin v Katolickém domě. Společná zábava
vždy přinesla něco dobrého lidem v rozličné nouzi –
výtěžek byl každoročně použit na dobročinný účel.
V posledních dvou letech putoval zisk na výměnu
oken v centru denních služeb pro lidi s mentálním
postižením a psychickým onemocněním a na nákup čtyř kusů speciálních polohovacích postelí. Postele jsou zapůjčovány do rodin, kde se naši pracovníci ve
spolupráci s rodinnými příslušníky starají o těžce nemocné pacienty.
Obdobně je zaměřen i náš letošní záměr. Aby naše péče o tyto lidi byla co nejkvalitnější a abychom jim ulehčili trápení, je výtěžek našeho letošního plesu určen na nákup antidekubitních systémů. Střídavě se nafukující části matrace dokáží odlehčit pokožce a svalovým tkáním u lidí, kteří jsou trvale upoutání na lůžko. Nevznikají tak nevratné defekty
– proleženiny.
Vzhledem k vysoké pořizovací ceně (za kus přibližně cca 27.000 Kč) ale nemáme možnost si toto vybavení k léčení a prevenci těžších stupňů dekubitů pořídit bez přispění dárců. Aby byl efekt společenského večera co největší, požádali jsme o podporu pražskou Nadaci Divoké husy a ta se v rámci svého programu Beneﬁce s Divokými husami zavázala výtěžek celého plesu zdvojnásobit.
Bude nám tedy potěšením na plese uvítat i Vás, přijďte spojit příjemné s užitečným:
dobře se pobavit, poslechnout si kvalitní hudbu, „ošoupat“ taneční boty a protočit partnera
či partnerku po parketu; ochutnat kulinářské speciality a navíc s velkou pravděpodobností
vyhrát hodnotnou cenu v bohaté tombole. V rámci večera nás k tanci i poslechu pozve kapela Postylion ze Šumperka, efektní ohnivou show předvede skupina Meče blesky.
Předprodej vstupenek je zajištěn na sekretariátu zábřežské Charity (Žižkova 15, Zábřeh), vstupenky je možné si zde přímo zakoupit nebo závazně zamluvit – Martin Damborský, tel 583 412 587, email: zabreh@caritas.cz.
Na setkání s Vámi se těší kolektiv zaměstnanců Charity Zábřeh.
Jiří Karger - ředitel
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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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