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6. 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

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce;
dej nám svou milost, ať žijeme tak,
abychom byli tvým důstojným příbytkem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 32 Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí
1: Lv 13,1-2.45-46
2: 1 Kor 10,31 – 11,1
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

Popřej mi sluchu, Bože,
rychle mě zachraň!
Buď mi ochrannou skálou,
opevněnou tvrzí k mé záchraně,
vždyť ty jsi má skála a má tvrz,
pro své jméno mě povedeš
a budeš řídit.
vstupní antifona
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ze záchrany
Ev. Mk 1,40-45

SBÍRKA „SVATOPETRSKÝ HALÉŘ“
Drazí bratři a sestry, příští týden, v neděli 22. února, se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“. V roce 2008 se
při ní v České republice vybralo více než 12 milionů korun. Za tuto
štědrost vám patří dík nejen od Svatého otce, ale i od nás, biskupů.
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 válečných 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 budou potřebovat. Svatý otec v děkovném
dopise velmi ocenil toto gesto účasti na jeho pastoračním úsilí a všem dárcům uděluje
apoštolské požehnání.
Vaši čeští a moravští biskupové
SENIOŘI ve Svébohově se sejdou v úterý 17. února 2009 v 17 hod. v klubovně. Hostem
bude mohelnický trvalý jáhen Mgr. Josef Michalčík. Srdečně zveme. Marie Šanovcová

SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 18. února.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš, děkan
VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO KURZU. Tuto středu 18. února 2009
v 16 hod. se v Katolickém domě v Zábřeze uskuteční, ve spolupráci
s Moravskoslezskou křesťanskou akademií, přednáška „SVATÝ PAVEL
- APOŠTOL NÁRODŮ“. Přednášet bude doc. Petr Chalupa, Th.D., který vyučuje na katedře biblických věd CMTF v Olomouci. Přednášející
se zabývá také praktickou prací s biblí v rámci aktivit Českého katolického biblického díla a popularizací výsledků odborného bádání. Přednášet bude společně se svojí kolegyní z Biblickeho díla, PhDr. Marií Klaskovou. Srdečně zveme nejen pravidelné účastníky přednášek, ale také Vás všechny, kteří chcete
sv. Pavla více poznat a porozumět mu. P. Chalupa doporučuje všem účastníkům přednášky, aby si sebou donesli Písmo svaté! S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík
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 (a vylosování soutěže s účastí autora obrázků) budou mít rodiče možnost seznámit se s katechetou a informovat se o průběhu výuky náboženství
v prvním pololetí.
P. Jindřich Peřina a katecheté
Orel - jednota Zábřeh zve všechny své členy a příznivce na VÝROČNÍ
SCHŮZI, která se uskuteční v neděli 22. února ve 14 hod. v Katolickém
domě Zábřeh.
 Ústředí Orla pořádá pro Orly seniory setkání na Velehradě ve dnech 20. - 22. dubna. Je nutno se přihlásit do 22. února na tel. 605 536 270 nebo jednatelce Orla Janě
Kubíčkové, Jiráskova 25. Cena je pouze 370 Kč na stravování.
HYNČINA. V neděli 22. února budeme slavit ve 14.30 hod. mši svatou v kostele
sv. Stanislava v Hynčině.
P. Jindřich Peřina
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NOVÁ SLUŽBA CHARITY

 Charita Zábřeh připravuje pro své pacienty a klienty, nemocné a osamělé
seniory novinku.
Jedná se o službu tísňového volání, které je možné využít v případech, kdy
si člověk potřebuje přivolat pomoc (upadne, zhorší se jeho zdravotní stav, do
jeho domácnosti vnikne cizí osoba apod.) případně, když chce překonat svoji
samotu a popovídat si. Přes náramek upevněný na ruku může jednoduše přivolat službu konajícího pracovníka Charity, nebo komunikovat s blízkým členem rodiny.
V jednání je také možnost nabídky rozhovoru s duchovním.
V našem děkanátu bude současně také testován nový systém mobilního plánování terénních služeb, zaznamenávání průběhu služby a jednoduššího vyúčtování. Nový systém
bude u nás testován jako pilotní projekt pro celou Charitu ČR. Podle našich zkušeností
a výsledků bude následně rozšířen i do ostatních oblastí. Projekt bude slavnostně zahájen
a představen v úterý 17. 2. 2009 za přítomnosti otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.
V případě zájmu o tuto službu či bližší informace volejte 736 509 430.

MŠE SVATÁ S ARCIBISKUPEM JANEM

Poté, bude v úterý 17. února v 17 hod. arcibiskup Jan Graubner celebrovat mši svatou v děkanském kostele sv. Bartoloměje.
 Charita Zábřeh hledá ve farnostech děkanátu vedoucí/ho pečovatelské služby. Náplní práce je organizačně vést středisko, řídit terénní práci 9 zaměstnanců služby. Nástup možný ihned na plný pracovní úvazek. Podrobnější informace najdou zájemci na
webu www.charitazabreh.cz.
Jiří Karger

Diamantovou svatbu

oslaví v sobotu 21.února v kostele sv. Bartoloměje při mši svaté

Jan a Marie Navrátilovi ze Zábřeha.
Přejeme jim do dalších společných let hojnost Božího požehnání.

KATOLICKÝ DŮM
 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme v závěru plesové
sezóny na TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES, který se uskuteční v pátek 20. února od 20. hodin v Katolickém domě v Zábřeze. 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, tel.. 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
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – Úcta k duši druhého – pohoršení
Základní, největší přikázání dané samotným Bohem je: „`Miluj Hospodina, Boha svého,
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ a druhé je mu podobné „Miluj
svého bližního jako sám sebe“. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci
(Mt 22,37-39). Boha máme milovat nade všecko, bližního jak sebe samého! Jestliže tak
nečiníme prohřešujeme se proti největšímu přikázání proti lásce, která je základem všech
ostatních ctností a našich povinností. Projevovat lásku můžeme různým způsobem. Naproti tomu je často velmi těžkým hříchem proti blíženecké lásce pohoršení, i když si ho mnozí
lidé ani neuvědomují.
Co je vlastně pohoršení? Je to postoj nebo chování, které navádí druhé k páchání zla. Je to
snaha učinit druhého horším. Na pohoršení se můžeme dívat z dvojího hlediska.
Ze strany toho, kdo tento skutek koná, buď proto, že sám je špatný, anebo má alespoň zdání špatnosti v očích toho, kterého uvádí do hříchu. Člověk může takto pohoršovat dvojím
způsobem: buď přímo, úmyslně působit zhoubně na mravní život druhého (to je ďábelské
jednání), nebo nepřímo se pohoršuje ten, který sice nezamýšlí svým jednáním druhého
kazit, ale má předvídat, že jeho jednání může mít zhoubný vliv na duši druhého.
Uveďme nejčastější případy pohoršení aktivního. Klení – zvláště před mladými. Donášení,
kterým vznikají sváry a rozbroje. Vydávání a šíření tisku, knih, časopisů, které působí
škody na duši. Řeči proti mravnosti, neslušné, nemravné vtipy, zvláště od osob, které mají
u druhých autoritu. Přátelství s osobami, jejichž život je mravně podezřelý. Schůzky s osobami podezřelými z nečestných skutků. Malování, vystavování nemravných obrazů, soch.
Nemravná divadla, filmy, scény v televizi, tance… Nemravný šat žen (nahoře níže a dole
výše).
Pohoršení pasivní působí ten, který posloucháním, pozorováním a napodobováním druhého se sám stává mravně horším. Také je známo pohoršení farizejské, pokrytecké, u těch
lidí, kteří hledají špatný úmysl v jednání druhého jen proto, aby se mohli pohoršovat. Pramenem tohoto pohoršení je zloba srdce.
Svět, který se odrodí víře a náboženství a vnáší do společnosti ateismus, liberalismus a další podobné ismy, dopouští se často pohoršení druhých svými pochybnými zákony, které
přímo nebo nepřímo ztěžují a prakticky znemožňují křesťanům jednání ve shodě s Božím
přikázáním. (Například v otázkách: antikoncepce, potratů, homosexuality, registrovaného partnerství, euthanasie…) Těžké pohoršení dávají ti, kteří podle přirozenosti nebo ze
své funkce mají učit a vychovávat druhé, které však urážejí, vysmívají se víře, docházce
do náboženství, do kostela…, jak to bylo běžné za doby komunismu (často jen kvůli své
kariéře a prospěchu). I Ježíš to vytýká farizeům a zákoníkům a přirovnává je k dravým
vlkům v beránčím rouše (Srov. Mt 7,15)! Vinni pohoršením jsou také ti, kteří zakládají
společenské instituce, či společenská sdružení, např. proti Židům, Romům, věřícím… a vše
za podpory zmanipolovaného veřejného mínění, reklamou…., a tak odvracejí od mravních
hodnot v národě. Také podnikatelé se často dopouštějí pohoršení, když vydávají příkazy,
které navádějí k podvodu. Kdo užívá moci, kterou má k dispozici takovým způsobem, že
nutí druhého jednat špatně, je vinen pohoršením a je odpovědný za zlo, které přímo nebo
nepřímo podporoval.
Pohoršující člověk se dopouští tolika hříchů proti lásce, kolik je lidí, kteří se jeho špatným
skutkem pohoršili. Málokdo si to plně uvědomuje. Nejedna duše zahyne a ztratí věčnou
blaženost jen proto, že na ni působila zloba pohoršení.
Způsobená křivda pohoršení volá po odčinění a dané pohoršení je třeba, pokud to člověku
lze, napravit. Ale napravit je úplně bývá nemožné. Pohoršení dané jednotlivcům je třeba
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napravit slovem a hlavně příkladem. Je-li to pohoršení veřejné, pak je třeba také veřejného
odčinění ve formě odvolání a podobně - podle okolností. Tam, kde nestačí lidská snaha,
je třeba utíkat se k Bohu o pomoc a radu a pokorně to odčinit pokáním. Pro pochopení
pohoršení a jeho závažnost, budeme jistě souhlasit s Ježíšem Kristem, který mluvil o pohoršení s tak velkým důrazem. „Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve
mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské
hlubiny. Běda světu, že svádí k hříchu! (Mt 18,6-7)
P. Antonín Pospíšil

BIBLICKÉ POSTAVY (únor 3. část) - POSEDLÝ Lk 8, Mk 5

Pán Ježíš se s učedníky přeplavil do Gerasy. Když vystoupili z lodě, přišel
k nim muž, který byl posedlý zlými démony. Neměl na sobě žádné oblečení. Nikdo ho nedokázal spoutat okovy ani řetězy. Chodil po horách a bil
sám sebe kamením. Pán Ježíš chtěl tohoto člověka osvobodit od démona,
a tak jej zbavit jeho utrpení. Démon v něm poznal Božího Syna a křičel
na něj: „Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha nejvyššího?“ Ježíš se ho zeptal,
jak se jmenuje. On odpověděl: „Legie, protože je nás mnoho.“ Démon jej
prosil, ať je nevyhání, ale ať jim dovolí vejít do zvířat, která byla opodál.
Ježíš jim to dovolil. Zlí duchové vešli do zvířat, která se pak vrhla do moře
a utopila se. Jak to pastýři uviděli, lekli se a běželi do města a vesnic v okolí
a všude o tom vyprávěli. Když Pán Ježíš s apoštoly usedal do loďky, aby
se odplavili, přišel k němu ten člověk, který byl předtím posedlý a prosil ho, aby směl jít
s ním. Pán Ježíš mu řekl: „Je důležitější, abys zůstal ve svém kraji u své rodiny a hlásal zde,
jak se Bůh nad tebou smiloval.“ I my možná někdy toužíme zvěstovat Boží lásku až na
konec světa. Ale když se pořádně zamyslíme nad svým životem, možná si uvědomíme, že
naše místo je v našich rodinách a mezi přáteli a spolužáky, se kterými žijeme. Tam máme
šířit evangelium. Nemusíme to vždy dělat tak, že budeme jen mluvit o Pánu Bohu, ale stačí
být radostní a přátelští ke všem lidem ve svém okolí.
1. Kde žil posedlý z Gerasy? a) doma u rodičů; b) v jeskyních; c) potloukal se po ulicích
2. Kam chtěli jít démoni z posedlého? a) do stáda vepřů; b) do nějakého jiného člověka
c) do stáda antilop
3. Co řekli Ježíšovi lidé z Gerasy? a) aby s nimi zůstal; b) poděkovali mu;
c) aby od nich odešel

POSTNÍ MINISTRANTSKÝ VÍKEND „NĚMČICE NAD HANOU“. MINISTRANTI
POZOR, ve dnech 27. 2. – 1. 3. 2009 se uskuteční ministrantský víkend na faře v Němčicích nad Hanou. Odjezd v pátek 27. 2., sraz
v 15.30 hod. na nádraží v Zábřeze. Přihlášky, které jsou k dispozici
u otce Jindřicha, je třeba odevzdat nejpozději do středy 25. února
(osobně P. Jindřichovi). Cena 400 Kč (ubytování, doprava, strava, návštěva aquaparku). Bližší informace u kaplana (mobil: 604 980 955).
P. Jindřich Peřina
V sobotu 21. února 2009 zvu všechny ministranty zábřežských farností ve věku od 6
do 15 let na MINISTRANTSKÝ FLORBAL. Sejdeme se v Orlovně v Rovensku v 18
hodin. Nezapomeňte si vzít vhodné oblečení a obutí, něco k pití a 10 Kč jako příspěvek
na pronájem sálu. Pokud to ještě neumíte, nevadí, máte příležitost začít a současně
příjemně strávit večer s kolegy v ministrantské službě.
P. Jindřich Peřina
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 8. února: Červená Voda 1.720; domov důchodců sv. Zdislavy 35; Mlýnický
Dvůr 170 (+ z betléma 90); Jakubovice 443; Písařov 625 Kč. Dar: Písařov 300 Kč.
„Stojanovské Pán Bůh zaplať“.
 MŠE SVATÁ V KAPLI V JANOUŠOVĚ bude poprvé v neděli 22. února v 16 hodin.
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

postřelmovsko

postřelmovsko

 Ve středu 18. února je ve farnosti Lesnice adorační den, rozpis adorujících je v kostele.
 V sobotu 21.února bude v Postřelmově od 8 hod. modlitební večeřadlo a mše svatá ke cti
Ducha Svatého. Všichni jsou srdečně zváni.

Farnost Dlouhomilov, kostel Všech svatých 22. března 2009, v 11.00 hod.

Během mše svaté vystoupí spojené sbory CARMEN z Mohelnice a Komorní sbor sv. Bartoloměje ze Zábřeha pod vedením Karla Ozorovského a Jiřího Nováka a doprovodí liturgii
mše svaté duchovními pravoslavnými zpěvy ruských autorů: Bortňanského, Čajkovského,
Rachmaninova, Štěpánova a Burmatina. Jako ordinárium zazní části Missy brevis Zdeňka
Lukáše.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 8. února 2009: Mohelnice 4.769, Úsov 4.338, Studená Loučka 445 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
SETKÁNÍ SENIORŮ se koná v úterý 24. února 2009 v 14.00 hod. na faře. Všichni jsou
zváni.
OHLASY. Ve čtvrtek 29. ledna 2009 se k Mohelnickému betlému vypravila skupina poutníků z loštické farnosti. Vše bylo předem domluvené s administrátorem P. Pavlem Kavcem,
který poutníky přivedl do boční kaple sv. Anny kostela sv. Tomáše Becketa v Mohelnici,
kde je Mohelnický betlém umístěn. Téměř dvacítce poutníků o historii betlému pověděl
správce P. Nenkovský a samozřejmě
přímo na místě zodpověděl i na několik zvídavých dotazů. Na závěr této
návštěvy jsme se všichni s poutníky
pomodlili a rozešli se s příslibem, že
za rok se zde určitě zase setkáme. To
již betlém bude s největší pravděpodobností rozšířen o další pohybující
se figurky. Takže se nejen loštičtí, ale
i všichni ostatní, kteří betlém navštíví mají zase na co těšit.
Správce betlému - Pavel Nenkovský
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 8. února: Štíty 2.460; Cotkytle 500; Horní Studénky 800 Kč
Vše dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

lošticko

lošticko

lošticko

POZVÁNKA. Zveme Vás na digitální projekci vzpomínek z naší pouti po Svaté zemi
v říjnu roku uplynulého. Slezina zájemců propukne v zasedačce OÚ Moravičany
v neděli 22. 2. od 14 hod. Jste srdečně zváni! Po skončení akce je možné zakoupit si DVD
z pouti do Izraele...
(Pastorační rada ŘKF Moravičany)
MORBIDNÍ, ALE PRAVDIVÉ! Jeden člověk se procházel přírodou a zahlédl jiného člověka stojícího u stromu, jak něco dělá s provazem. Jeden konec si uvázal jako oprátku
kolem boků a pokoušel se přehodit druhý konec přes silnou větev. „Co to děláte?“ zeptal
se první muž zvědavě. „Věším se,“ odpověděl druhý. „Tak to si musíte uvázat uzel kolem
krku,“ napověděl mu první. „To jsem už zkoušel,“ vykřikl druhý, „ale to bych se udusil.“
UVAŽUJME! Mnoho lidí by chtělo vykonat velké, pozoruhodné, významné a rozhodující věci. Mnozí z nich však nijak netouží po tom, aby nesli také jejich následky. Každé
rozhodnutí, zvláště to velké, důležité a rozhodné, má své následky. Moudrost života
spočívá ve zvážení důsledků činů, k nimž se rozhodujeme. Nebojme se vzít na sebe
zodpovědnost. Za sebe a za ty druhé, bez kterých nemůžeme naplnit své životní poslání. Zkusme v těchto dnech Bohu poděkovat za ty, kteří „nám lezou na nervy“, ale bez
kterých bychom sotva vyplnili to, co Bůh od nás žádá. A propos: Budu se s vámi taky
modlit. Zvláště za ty, kteří mají se mnou ještě trpělivost.
P. Pavel Kavec CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 8. února: Lubník 600; Tatenice 1.850; Hoštejn 1.700; Kosov 1.200 Kč.
Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
OHLASY. Vánoce dozněly a zůstaly jen vzpomínky, radost z dárků a zbyla jen chudší
peněženka. Vzpomněla jsem si na spolužačku Jiřinku, která byla jiná než my. Její otec
byl strojvůdce u státních drah, každý měsíc plat, doma kousek pole a 2 krávy. Tak se
jim žilo lehčeji než nám. Ale Jiřinka byla skromná, zamilovala si spolužačku Lidušku, se
kterou se učily i hrály. Přišly Vánoce, tak také napsaly Ježíškovi svá přáníčka. Najednou
tu byl Štědrý večer. Děvčata se těšila, že uvidí zlaté prasátko. A dárky? Jiřinka dostala
všechno, co si přála, s Liduškou to však bylo horší. Tatínek byl nemocný, jako hasič
měl zaprášené plíce a pobíral malý důchod, a maminka pomáhala u sedláků na poli.
Tak si žili skromně s dalšími sourozenci. Ale maminka uměla vytvořit krásné prostředí.
Všichni se sešli u stromečku a zazpívali si koledy. Tatínek je všechny objal a řekl: „Děti
moje, jsme chudí, ale mám vás, mám všechno na světě.“ Jiřinka se přišla podívat, co
nadělil Ježíšek Lidušce. Když viděla, že nic, tak se rozplakala, běžela domů a nemohla
to pochopit. Ale Ježíšek nezapomněl, jen se opozdil. Liduška našla u dveří košík plný
dobrot. Ořechy, jablka, sklenici medu, sklenici sádla, bochník chleba, vánočku, pro každého upletené ponožky a palčáky ze starých svetrů. Ale to věděla jen maminka Jiřinky.
Všichni se pak sešli v kostele na půlnoční mši svaté, kde nakonec celým kostelem znělo:
„Tichá noc, přesvatá noc…“
Anežka Šimečková
(dlouholetá tatenická farnice i farní hospodyně, nyní v domově v Lanškrouně)
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Sbírky z neděle 8. února: Zábřeh 9.280; Jedlí 1.700; Svébohov 1.650; Klášterec 1.320;
Zvole 3.940 (Lukavice 9. února 310); Postřelmůvek 530 Kč. Dary: Zábřeh – Haiti 300;
na kostel sv. Barbory z Postřelmůvka 1.000 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
S hospodařením farnosti Zábřeh za druhé pololetí roku 2008 se můžete seznámit
v zasklené nástěnce kostela sv. Bartoloměje.

Humanitární sbírka šatstva a vybavení domácností

Charita Zábřeh ve spolupráci s městy Zábřeh a Mohelnice pořádá jednorázovou humanitární sbírku oblečení, obuvi, lůžkovin
a domácích potřeb.
Sbírka se v Zábřehu uskuteční ve dnech 18. 21. února 2009. Zájemci mohou svůj dar donést na zcela nové sběrné místo. Vzhledem
k tomu, že objekt bývalé Městské knihovny
je již prodán do soukromých rukou, pronajala si Charita k provedení sbírky část železničního nákladního skladiště v sousedství sídla
firmy Hevos a čerpací stanice Slovnaft. Vzhledem k tomu, že odsud bude výtěžek materiální
sbírky nakládán přímo do vagónů, dojde ke značnému ulehčení práce; odpadne několikeré
přerovnávání krabic a pytlů s dary. Vypůjčený objekt je také snadno přístupný a v jeho sousedství lze výjimečně - na krátkou dobu vykládky - zaparkovat osobní auta.
V Mohelnici se sbírka uskuteční ve dnech 18. – 20. února 2009, sběrným místem je tradičně
sídlo charitních služeb na Zámecké 11 – objekt bývalé speciální školy na sídlišti naproti
Komerční bance.
Dobrovolníci budou dary občanů přijímat ve všední dny vždy od 9 do 17 hodin a v sobotu
pak od 9 do 12 hodin.
Letos podruhé bude na sběrných místech umístěna zapečetěná pokladnička. Dárce budeme žádat o dobrovolný finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s konáním sbírky.
Konečným příjemcem vysbíraného materiálu bude Diakonie Broumov. Pracovníci tohoto
občanského sdružení si shromážděný materiál odvezou v následujícím týdnu.
Největší zájem je o následující „sortiment“: letní a zimní oblečení, obuv (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, peří, péřové a vatové
přikrývky, polštáře a deky, domácí potřeby: černé a bílé nádobí,
skleničky. Přijímáme pouze věci, které budou zabaleny do igelitových pytlů nebo kartonových krabic tak, aby se nepoškodily
transportem. V žádném případě nejsme schopni přijmout věci,
které se mohou transportem zničit a dále ledničky, televize, nábytek, počítače. Obecně by náš dar měl být takovým, aby neurazil
důstojnost příjemce – tedy darovat bychom měli pouze to, čím bychom byli sami rádi obdarováni. Tato sbírka je však částečně výjimkou z těchto pravidel – broumovská Diakonie je schopná dále
ekologicky zpracovat i již nenositelné šatstvo a starý textil (z látek
se mimo jiné vyrábí i tkanina pod asfaltové komunikace).
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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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
SVATÁ BARBORA ZÁBŘEH informuje /4/
Vážení farníci,
předkládáme Vám účetní závěrku hospodaření občanského
sdružení sv. Barbora za rok 2008.
Příjmy dosáhly celkové výše 1 851 511 Kč a tvořily je především
dotace a výnosy ze sbírek a darů. Na opravu a rekonstrukci
kostela byly vynaloženy náklady v celkové výši 942 765 Kč.
A. příjmy a dotace:
- dotace z ministerstva kultury České republiky
- dotace MÚ Zábřeh

628 000
500 000

B. výnosy ze sbírek a darů
- vyhlášená veřejná sbírka
- převod z výnosu kasičky v kostele sv. Bartoloměje
(od 30.6.2002 do 30.6.2007 – převedeno 29.11.2007)
- sbírky na opravu z pokladničky v kostele sv. Bartoloměje
(za období 07/2007 – 31.12.2008)
- 2x výtěžek z vyhlášené sbírky v kostele sv. Bartoloměje
(1.1.2008 – 28 640 Kč; 20.6.2008 – 16 150 Kč)
- ostatní dary na opravu kostela za 01-12.2008
příjmy celkem

44 790
199 404
1 851 511 Kč

VÝDAJE:
- běžné výdaje (elektřina, ověřování dokumentů)
- oprava varhan (radiační ošetření)
- elektroinstalace (I. etapa)
- stropní podhledy (oprava ploch, podhledy, štuky)
- odvodnění kostela (kanalizace, sanační opravy)
výdaje
celkem

4 372
9 163
4 968
899 958
24 304
942 765 Kč

Stavy na účtech a v hotovosti 31. 12. 2008
- běžný účet
- spořící účet
- sbírkový účet
- pokladna v hotovosti
Zůstatek k dispozici

20 000
839 253
38 410
11 083
908 746 Kč

celkem

78 946
308 906
91 465

V letošním roce jsme předložili v termínu do 30.1.2008 žádost o dotaci z programu
Olomouckého kraje na záchranu chráněných památek ve výši 500 tis. Kč.
Tento program je podmíněn spoluúčastí na financování ve výši 50%.
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Plán oprav na rok 2009
Z dotačních prostředků, o které žádáme a které jsou podmíněny spoluúčastí bychom chtěli zrealizovat:
1. Sanační omítky
- provedení venkovních sanačních omítek soklu včetně dokončení izolací kostela a pochůzkového chodníku
- odstranění vnitřních navlhlých a solemi zasažených omítek a následně s dostatečným
časovým odstupem provést vnitřní sanační omítky Termín do září 2009
Rozpočet nákladů: 329 899 Kč vč.DPH
2. Rekonstrukce oken - jedná se o celkovou opravu, rekonstrukci a zrestaurování oken,vnitřních předoken a sítí. Termín do 30.9.2009
Rozpočet nákladů: 204 623 Kč vč.DPH
3. Výroba a výměna vchodových dveří a dveří do sakristie - stávající dvéře jsou neopravitelné a tvoří hlavní prvek zabezpečení kostela. Termín do 31.10.2009
Rozpočet nákladů: 176 298 Kč vč. DPH
4. Oprava varhan a jejich reinstalace zpět na kůr - varhany jsou ve stavu značné destrukce a jejich zpětná instalace zpět na kůr řeší problémy s jejich skladováním.Termín do 30. 11. 2009
Rozpočet nákladů: 327 500 Kč vč. DPH
Na všechny výše uvedené dílčí akce máme zajištěnu veškerou schvalovací dokumentaci
(NPÚ Olomouc, Stavební úřad Šumperk oddělení památkové péče, Stavební úřad Zábřeh)
Z vlastních zdrojů bychom chtěli dále v roce 2009 uskutečnit:
5. Opravu nosných konstrukcí kůru včetně celkové opravy kůru
6. Elektroinstalace - osvětlení, příprava na elektrické vytápění, protipožární zabezpečení,
elektronické zabezpečení proti vloupání, el. rozvody na ozvučení kostela
7. Přístavba nové sakristie - podmíněno schválením orgány státní památkové péče
Naše záměry a stanovené cíle jsou jistě vysoké. Chceme udělat v letošním roce hodně
kroků k navrácení „Barborky“ k účelu, pro který ji naši předkové vybudovali, aby sloužila
široké škále liturgických potřeb a aby současně byla vizitkou všech zábřežských farníků.
Děkujeme všem, kteří nás v minulém roce podporovali radou, finančně a nebo ochotně přiložili ruce ke společnému dílu. Věříme, že nám zachováte přízeň i v letošním roce. Upřímné Pán Bůh zaplať!
Za občanské sdružení Dr. Alois Frank (za řídící výbor) a Josef Klimek (za dozorčí radu)
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