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7. 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

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože,
abychom vždycky poznávali, co se ti líbí,
a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli.
Skrze tvého Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
ŽALM 41

Amen

Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě.

1: Iz 43,18-19.21-22.24b-25

2: 2Kor 1,18-22

Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku,
v nemoci sejme z něho veškerou slabost.
Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou,
uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě
Žalm 41,3-5
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Ev. Mk 2,1-12

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
STŘEDA 25. února
POPELEČNÍ STŘEDA
Mše svaté na Popeleční středu: Zábřeh v 9.40 a v 18.00 hod.;
Jedlí 16.00; Klášterec 16.30; Svébohov 18.00; Zvole 18.00 hod.
(svátost smíření od 15.00 hod.)
V DOBĚ POSTNÍ BUDOU KŘÍŽOVÉ CESTY v Zábřeze vždy
v pátek a v neděli v 15 hod. Společenství, která se chtějí podílet na vedení křížových cest, se mohou hlásit ve farní kanceláři, případně se zapsat do zbývajících kolonek na rozpisu křížových cest na nástěnce kostela sv. Bartoloměje. P. František Eliáš
HYNČINA. Tuto neděli 22. února budeme slavit ve 14.30 hod. mši svatou v kostele sv.
Stanislava v Hynčině.
P. Jindřich Peřina
Orel – jednota Zábřeh zve všechny své členy a příznivce na VÝROČNÍ
SCHŮZI, která se uskuteční tuto neděli 22. února ve 14.00 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, Zábřeh. Cena je pouze 370 Kč na stravování.
 Setkání s podávajícími eucharistii při mši svaté bude ve čtvrtek 26. 2. 2009 v 18.30
hod. na faře v Zábřeze.
P. František Eliáš
LIGA PÁR PÁRŮ NABÍZÍ ženám pomoc v porozumění řeči vlastního těla
a efektivní a zdravou metodu plánování rodičovství.
Zveme vás v pátek 27. února v 19 hod. ke Kolčavům do Dubicka na druhé
setkání kurzu symptotermální metody PPR. Ještě máte možnost ke kurzu
se připojit. Přijďte v páru i jednotlivě. Těší se na vás L + M Kolčavovi, tel. 583 449 284.
POUŤ DO MALETÍNA. V neděli 1. března budeme tradičně putovat ke sv. Mikuláši do
Maletína. Mše svatá bude slavena ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
FARNOST JEDLÍ. V  sobotu 7. března přijede na pastorační návštěvu
k sestrám boromejkám Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. Slavnostní mši svatou budeme slavit ve farním kostele sv.
Jana Křtitele v Jedlí v 10.00 hod.
P. František Eliáš
KATOLICKÝ DŮM
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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LA SALETTE 2009. Letos stejně jako loni, ve stejnou dobu
14. – 22. srpna 2009, se vydáme na poutní místo La Salette
ve Francii. První autobus se naplnil během několika dnů,
takže jsme se rozhodli, vypravit autobusy dva a nabídnout
dalším poutníkům možnost zúčastnit se. Tentokrát máme
ještě volné jedno i dvoulůžkové pokoje. V ceně do 7.000 Kč
je částka za ubytování, dopravu, polopenzi a pojištění.
Přihlásit se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze na tel. čísle 583 414 531 (pondělí,
středa, čtvrtek) u Hany Lexmanové.
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

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. Ing. 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. Více informací v CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh;
Tel. 583418297, mob. 731626506 Lenka Hamplová
NAD MYŠLENKAMI APOŠTOLA PAVLA – postní rekolekce pro
katechety, které se uskuteční na Velehradě od 13. do 15. března.
Přednáší otec biskup Mons. Pavel Posád.
Kontakt: Poutní dům Stojanov, Salašské 62, 687 06 Velehrad, tel.
572 571 531, e-mail: velhrad@stojanov.cz
redakce
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – Povinnost k pravdě
Dnes se pokusíme osvětlit, co znamená úcta k pravdě, život v pravdě
a jaké jsou prohřešky proti pravdě. Jako základ hodnocení sebe i druhých můžeme použít ctnost pravdivosti. Pravdivost je shoda tvrzení se
skutečností. Tento pojem hraje primární úlohu ve filosofii, vědě, právu
a náboženství i teologii. „Pravdivé je říci o něčem, co je, že to je, a o něčem,
co není, že to není.“ (Aristoteles). „Pravda je shoda skutečnosti s poznáním.
(Veritas est adaequatio rei et intellectus.)“ (Tomáš Akvinský). Pravda je tedy ctnost, která
vede člověka k tomu, aby byl ve svém životě i v řeči takovým, jakým ve skutečnosti je.
Pramenem každé pravdy je Bůh. „O pravdě hovoří můj jazyk, mým rtům se svévole hnusí“.
(Přísloví 8,7) Boží pravda se zcela zjevila v Ježíši Kristu, který je plný milosti a pravdy.
„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“. (Jan 1,14)
Člověk od přirozenosti touží po pravdě. Má povinnost ji ctít i dosvědčovat. Být pravdivým vůči druhým lidem je tedy morální povinnost člověka. Jelikož je člověk tvor společenský, je dlužen být pravdivý vůči druhému, bez toho nemůže lidská společnost solidně
existovat.
Vzájemná důvěra, která se opírá o předpoklad pravdivosti, je naprosto nutná. Připomíná
to i svatý Pavel: „Mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla!“ (Ef 4,25).
Důležité je, abychom ve světě vydávali svědectví o pravdě. Vzorem nám může být sám
Kristus. Ten prohlašuje před Pilátem: „…Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět,
abych vydal svědectví pravdě“ (Jan 18,37). Ani křesťan se nesmí stydět veřejně vyznávat
našeho Pána (2Tim 1,8), být svědkem evangelia a závazků z toho vyplývajících!
V situacích, ve kterých se po křesťanu žádá, aby veřejně vyznával svou víru, má tento
povinnost jednoznačně tak činit slovy i skutky. Součástí tohoto vyznávání je i činná účast
na životě církve a farnosti. Nejvyšší svědectví vydané pravdě víry je mučednictví. Je to
svědectví, které sahá až k smrti, k oběti vlastního života. Svou obětí vydává svědectví
i o zemřelém a zmrtvýchvstalém Kristu, s nímž je spojen láskou. Vydává dále svědectví
o pravdě víry a křesťanském učení, ale též o své statečnosti pro víru!
Porušování pravdy se děje mnoha způsoby. Je to především KŘIVÉ SVĚDECTVÍ. Tvrzení
odporující pravdě. Veřejně pronesené je zvláště závažné. Je-li proneseno před soudem,
stává se křivým svědectvím. Je-li učiněno pod přísahou, je to KŘIVÁ PŘÍSAHA.
Respektování dobré pověsti osob nedovoluje chování ani žádné slovo, které může způsobit druhému nespravedlivou škodu. Jde především o OPOVÁŽLIVÝ ÚSUDEK. Kdo,
byť i mlčky, připustí jako pravdivou nějakou mravní vinu u bližního bez dostatečného
důkazu, dopouští se opovážlivého úsudku. Při NACTIUTRHÁNÍ jde o slova vynesená
bez objektivně platného důvodu (vyjevení tajných prohřešků druhým osobám, které je neznají). POMLUVA je tvrzení odporující pravdě, která škodí dobré pověsti druhých a dává
příležitost k mylným úsudkům o nich. Nactiutrhání i pomluva ničí dobrou pověst a čest
druhého a urážejí ctnost spravedlnosti a lásky. Je třeba se také vyhnout jakémukoliv slovu nebo chování, které je LICHOCENÍM, POCHLEBNICTVÍM nebo PŘITAKÁVÁNÍM
a druhé povzbuzuje nebo utvrzuje v jejich špatných skutcích a v jejich zvráceném chování.
Tyto nectnosti jsou těžkým proviněním, jestliže jimi někdo podporuje neřesti nebo těžké
hříchy. Touha být přátelskými, být užitečnými neospravedlňuje dvojakost v řeči, snahu být
druhému milý nebo dosáhnout nějakých výhod. CHVASTOUNSTVÍ nebo VYCHLOUBÁNÍ je také proviněním proti pravdě. Podobně i IRONIE, která se snaží znevážit někoho
tím, že posměšně a zlovolně zkresluje některý rys jeho povahy nebo chování.
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Místní organizace KDU – ČSL Zábřeh

http://mo-zabreh.kdu.cz

90 let křesťanské politiky v Zábřeze a na Zábřežsku.

Máme-li si připomenout počátky působení křesťanské politiky v Zábřeze a na Zábřežsku, je třeba zavzpomínat, co těmto počátkům předcházelo.
Již na konci 19. století, přesně ve dnech 8. a 9. září 1894 je svolán první křesťansko-sociální sjezd český do Litomyšle. Na něm byla ustavena Křesťansko-sociální strana. Na Moravě došlo k ustavení této strany ve dnech 3. a 4. září 1899 na I. křesťansko-sociálním sjezdu na Velehradě. Do jejího čela byl zvolen Mons. Jan Šrámek. Další
významnou křesťanskou stranou byla strana Katolicko-národní. Hned od počátku postupovaly obě tyto strany ve všech zásadních otázkách jednotně a dosáhly tak velkého
vítězství při volbách do Zemského sněmu – v roce 1906 i do Říšského sněmu v roce
1907. V obou volbách získaly třetinu mandátů. V důsledku vnitropolitických událostí
a zejména pak po vzniku samostatného Československého státu dochází 10. září 1918
v Brně ke sloučení obou těchto stran v jednu společnou a to Československou stranu
lidovou (ČSL).
A již 11. února 1919 se schází v Katolickém domě v Zábřeze ustavující schůze, na
které je založena Lidová jednota (tehdejší název pro místní organizaci) ČSL v Zábřeze. K tomuto datu má zábřežská organizace téměř 525 členů a je ustanoveno 5 odborů
– oblastí činnosti. Jen pro představu – při únorovém sčítání lidu v roce 1921 má Zábřeh i s již připojeným Krumpachem 5.389 obyvatel. Z toho je 2/3 české a 1/3 německé národnosti. Předsedou se stává Dr. Stanislav Langer – soudce u Okresního soudu
v Zábřeze, místopředsedou Hynek Klimek ze Zábřeha, pokladní Josef Jílek – domkař
v Krumpachu a jednatelkou sl. Alb. Reindlová – učitelka v Krumpachu. Hned od svého založení začíná zábřežská organizace vyvíjet za velké podpory svých členů rozsáhlou činnost. Jako příklad můžeme uvést poznámku o pořádání sociálního lidového
kurzu ve dnech 9.3. – 16.3.1919, kde byla probírána témata jako např. volební řád,
o ženské otázce, o zájmech rolníků, o zájmech živnostníků, otázka dělnická, rozluka
manželská apod. První den při zahajovací přednášce bylo přítomno 170 účastníků,
třetí den již 420 a pátý poslední den téměř 650 účastníků (zápis z výborové schůze ze
dne 26.3.1919).
Již za několik dnů po ustavení zábřežské místní organizace se schází z popudu
Dr. St. Langera dne 30. 3.1919 zástupci téměř 21 obcí bývalého okresu Zábřeh a zakládají okresní Lidovou jednotu (okresní organizaci) ČSL pro okres Zábřeh. Předsedou
této organizace je zvolen Dr. St. Langer, místopředsedou Josef Léhar z Rovenska, jednatelem se stává P. Fr. Kolář. Ve většině obcí Zábřežska jsou založeny místní organizace ČSL. Hned od svého začátku v důsledku značné aktivity jak ve městě, tak po celém
okrese zaznamenává ČSL i značný úspěch ve volbách. Při volbách do městského zastupitelstva 8. února 1920 získává 9 mandátů z 22 českých. Při volbách do Poslanecké
sněmovny 18. dubna 1920 v okrese Zábřeh získává ČSL 3.508 hlasů, socialisté 2.943
a agrárníci 2.591. ČSL pomáhá po celém zábřežském okrese drobným živnostníkům,
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dělníkům, domkařům, rolníkům, vysvětluje nové zákony a vyhlášky, které vstoupily v platnost se vznikem samostatné republiky, pořádá spoustu vzdělávacích akcí na
které zve přednášejí z Prahy i z Brna, spolupracuje s katolickou inteligencí. Dokáže se
i velmi důrazně ohradit proti pomluvám, které jsou proti ní šířeny ohledně spolupráce
s Němci, neváhá intervenovat ve prospěch svých členů neprávem nařčených až v Praze na ministerstvu vnitra. Veškerá činnost je nazírána pohledem křesťanským a heslo
„Vše pro Boha a církev, vlast a náš lid“ je tak uváděno v každodenní praxi.
V zápise z valné hromady místní zábřežské organizace ze dne 29. května 1921 se
můžeme například dočíst: „Naši příslušníci stále více jsou uvědomováni, vystupují sebevědomě, ukázněně. Lidová jednota stává se střediskem katolického hnutí. Mnoho
dokázalo a pakliže dnes hnutí odpadlické a kosteloborné se v Zábřeze zamezilo, patří
o to silná zásluha právě silné organizaci lidové v Zábřeze.“
Střediskem všech aktivit po okrese se tak stává okresní organizace se svým sekretariátem, do kterého 1. září 1921 nastupuje nový tajemník Fr. Přerovský – další výrazná osobnost v činnosti na okrese Zábřeh. Je uspořádán první okresní Lidový ples. Zábřežská okresní organizace má své silné zastoupení i v krajské organizaci v Olomouci,
její činnost a spolupráce začíná během několika roků přesahovat zábřežský okres. Poslední zápis z období první republiky je „Protokol o valné hromadě Lidové jednoty konané dne 9. června 1938 v Katolickém domě“. Spolková činnost tedy i působení ČSL
je již od května 1938, jak uvádí dobové zápisy, zcela ochromena a 10. září 1938 dochází
k obsazení Zábřeha německou armádou.
Veškerá činnost a značný vliv, kterého ČSL v Zábřeze a na Zábřežsku během první
republiky dosáhla, by nebyl možný bez obětavé práce desítek jejích členů, ať přímo ve
městě nebo ze širokého okolí. Při pročítání zápisů z celé řady jednání se s nimi konkrétně jmenovitě seznamujeme, dovídáme se o problémech, které řešili, o jejich postojích k celé řadě otázek, o nesmírném osobním nasazení, které je nám v dnešní době již
téměř zcela cizí. ČSL přímo v Zábřeze velmi úzce spolupracovala zejména se dvěma
organizacemi – byl to Spolek Metoděj a organizace Orla. Ve své činnosti si vzájemně
vypomáhali, což přinášelo užitek všem třem organizacím. Stěžejním místem činnosti
ČSL byl Katolický dům, značné podpory se jí rovněž dostávalo od kněží zábřežského
farního úřadu.
Veškerá činnost ČSL by nebyla myslitelná bez vůdčích osobností, které především
svým nasazením dokázali ostatní strhnout k nebývalé aktivitě. V první řadě je třeba
jmenovat Dr. Stanislava Langera, který stál u zrodu veškerého lidoveckého dění v Zábřeze. Byl soudcem u Okresního soudu v Zábřeze, vynikajícím organizátorem a velmi
dobrým řečníkem. Pracoval ve Spolku Metoděj, byl členem Orla, v Zábřeze obnovil
pěvecký kroužek, hrou na klavír doprovázel v Katolickém domě celou řadu akademií
a společenských událostí. V roce 1926 odchází na vlastní žádost ze Zábřeha do Brna
k Zemskému soudu. Zábřeh v něm ztratil jednoho z nejlepších pracovníků.
Dále je třeba jmenovat kněze P. Dr. Františka Koláře, který v Zábřeze působil jako
kaplan. Do Zábřeha přichází v září 1918 a krátce po svém příchodu začíná obnovovat
spolkový život, který byl během první světové války zcela zastaven. Jeho pole působnosti je obrovské. K povznesení duchovní správy a náboženského života oživuje Mariánskou družinu a Třetí řád sv. Františka. Farní charita pod názvem Ludmila se stává
skutečně činným spolkem. Z jeho iniciativy dochází ve farním kostele sv. Bartoloměje
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ke zřízení Lurdské kaple, je položena nová dlažba, zavedeno elektrické osvětlení, je
zřízena mřížová brána. Ve městě i po obcích organizuje mládež a jednotu Orla. Je vedoucím členem výboru ČSL, členem zastupitelstva města Zábřeha a nakonec zvolen
i starostou města. Aktivně pracuje pro Spolek Metoděj, má hlavní zásluhu na dostavění Katolického domu. Pod jeho vedením v ČSL dochází k založení Lidové zádruhy, obnovuje týdeník Nová severní Morava, později přejmenovaný na Severní Morava, stává
se jejím redaktorem a působí v něm až do roku 1938.
Třetí výraznou osobností v meziválečném období se v dění ČSL stává František
Přerovský, který působí ve funkci tajemníka okresního sekretariátu. Je jedním z nejbližších spolupracovníků P. Dr. Fr. Koláře. Od roku 1929 pracuje také v lidoveckém
týdeníku Severní Morava jako redaktor. S nesmírným nadšením a obětavostí organizuje po vesnicích celého zábřežského okresu lidovecké akce. Vše samozřejmě končí
příchodem německých okupantů v roce 1938.
Vážení přátelé, tímto článkem jsme Vám chtěli alespoň trochu přiblížit počátky a působení ČSL (dnešní KDU-ČSL) v Zábřeze a na Zábřežsku v meziválečném období první republiky tak, jak je zaznamenáno v kronice této strany, kterou s nevšedním zaujetím sepsal na základě autentických zápisů br. Jan Zíka, za což mu patří naše velké
poděkování.
Závěrem Vás všechny ze Zábřeha i širokého okolí srdečně zveme na slavnostní zasedání spojené s kulturním programem a s výroční členskou schůzí KDU-ČSL, která
proběhne ku příležitosti 90. výročí založení této strany v Zábřeze. Slavnost se uskuteční 7. března 2009 v Katolickém domě v Zábřeze a začíná v 13.30 hodin koncertem
dechové hudby na schodech Katolického domu.
Jménem výboru MO KDU-ČSL Zábřeh Jan Bartoš - předseda
OCENĚNÍ V LITOMYŠLI. Při příležitosti výročí 90 let od
vzniku ČSL převzal bývalý dlouholetý předseda MO ČSL
v Zábřehu bratr Jan Zíka od předsedy strany J. Čunka pamětní list. Zábřežská MěO KDU-ČSL, která je i dnes největší na
okrese Šumperk a jednou z největších i v rámci celého Olomouckého kraje, mu vděčí za udržení křesťanského politického povědomí svých členů v době komunistické totality do
roku 1989. Z dostupných pramenů sepsal kroniku zábřežské
organizace ČSL.
VÝSTAVA. U příležitosti oslavy trvání KDU-ČSL proběhne 7. března 2009 v Katolickém domě také výstava dobových materiálů. Prosíme ty z vás, jak ze Zábřeha, tak z širokého okolí, kteří vlastníte dobové materiály např. fotografie, zápisy, časopisy, noviny,
památeční předměty apod. z činnosti nebo
o činnosti ČSL, Spolku Metoděj a činnosti jednoty Orla o laskavé zapůjčení na tuto
výstavu. Informace u Ludmily Macákové
mob. 736 529 295. Předem děkujeme.
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ZPRÁVY Z ARCIDIECÉZE
K církevním pohřbům nepokřtěných osob. Na církevní pohřeb, jímž
podle liturgických knih církev vyprošuje zemřelým duchovní pomoc
a prokazuje úctu jejich tělům a zároveň živým dodává útěchu z naděje, mají právo pokřtění a katechumeni. Kdy je možné dovolit katolický pohřeb jiným křesťanům, řeší kánon 1183, §3 KKP, kdy je nutno
pohřeb odmítnout, řeší kánon 1184.
Pohřeb dětí, které zemřely před křtem, může dovolit farář. Stejně tak
zapůjčení kostela k pohřbu jiné církvi. Pohřeb jiných nepokřtěných se nekoná z kostela,
není dovolena žádná liturgie. Pokud si to pozůstalí přejí, je možné, aby se kněz pohřbu
účastnil v klerice či kněžském civilu, pronesl slova útěchy a povzbuzení, modlitbu. Jde
o zvláštní příležitost, kdy církev ukazuje i lidem vzdáleným, že Bůh miluje všechny a že
církev se dělí o duchovní bohatství se všemi, kdo je potřebují a o ně stojí.
Církevní sňatky mimo kostel. Svátost manželství se uděluje ve farním kostele. S dovolením ordináře nebo faráře místa je to možné i v jiném kostele nebo kapli. Ordinář může
dovolit sňatek i na jiném vhodném místě (kán. 1118 §2). Musí však k tomu být vážný důvod. Romantická touha po exotickém místě, například v přírodě, není dostatečným důvodem. Snoubence je třeba vést k tomu, že nejde jen o jeden mimořádný den v životě,
ale o začátek nové etapy života, která může skončit jen smrtí jednoho z nich. Celoživotní šťastné manželství předpokládá Boží pomoc, kterou budou čerpat z dalšího přijímání
svátostí a z modlitby církevního společenství. Proto i jejich sňatek se slaví v kostele, kde
se církev shromažďuje k bohoslužbám a kde se přijímají svátosti.
Autorská soutěž v rámci příprav na oslavy 1150. výročí příchodu C+M na Velehrad
(863)
Vyhlašuje ji matice velehradská na nové písně ke cti těchto svatých apoštolů. Je možno zaslat texty bez nápěvu (k předání ke zhudebnění renomovaným autorům), či je zhudebnit.
Soutěž je rozdělena do 4 kategorií: píseň do kostela s doprovodem varhan - pro společenství s doprovodem kytary - pro pěší poutníky, která by se dala zpívat bez doprovodu - mešní píseň.
Při tvorbě textu je třeba brát v úvahu řadu skutečností: že byli jmenováni patrony Evropy;
navázali na iroskotskou misii, která působila před nimi; v jejich díle pokračovali jejich žáci
sv. Gorazd a druhové; u ostatních Slovanů jsou uctíváni jako zakladatelé od počátku.
U mešní písně je ještě třeba přihlédnout k dalším požadavkům; přesnější informace na faře.
Průběh soutěže: Termín zaslání textů je 29.11.2009 (1. neděle adventní) na adresu: Matice
velehradská, Stojanovo nádvoří 206, 687 06 Velehrad, nebo <info@maticevelehradska.cz>.
Nezhudebněné texty budou rozeslány skladatelům k vytvoření nápěvů. 2010/11 budou písně předloženy k církevnímu schválení a nabídnuty farnostem i společenstvím.
Kritéria: nezveřejněný vlastní text, dodržení rozsahu, tématu, termínu, pravdivé údaje
o autorovi.
Cyklus přednášek. Ve snaze kompenzovat úsilí o legalizaci eutanazie v ČR uskuteční
v Brně cyklus přednášek zaměřených na etické aspekty terminální péče o nemocné.
13.2.2009 – Prof.Mudr. Květoslav Šipr, CSc. – MÁME ŘÍKAT NEMOCNÉMU PRAVDU?
13.3.2009 – Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, – TĚŽCE NEMOCNÝ A NADĚJE
Přednášky se konají v Centru dětských odborných zdravotnických služeb v Brně na Žerotínově nám. 6 (Bílá poliklinika, VI. poschodí) a začínají vždy v 18 hod.

8

Pokračování ze strany 4
Pokud zasáhne hodnoty a osoby, které mnozí spravedlivě ctí, nelze ironii obhájit.
Nemá to nic společného se svobodou slova, lidskými právy. PŘETVÁŘKA je chování,
kterým se snažíme dělat ze sebe někoho jiného, než ve skutečnosti jsme ( Herodes před
mudrci, Jidáš svým pozdravem a polibkem Ježíše).
Častým a mnohdy i těžkým hříchem je LEŽ. Spočívá v tom, že člověk říká nepravdu
s úmyslem klamat druhého. Otec lži je ďábel, který první lež vyslovil v ráji: „Jakže, Bůh
vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Hle, první lež a její důsledky trvají až dodnes.
Lež narušuje základní vztah člověka k pravdě a k bližnímu a tím narušuje i vztah člověka k Bohu, Pravdě samé.
Každé provinění proti pravdě a spravedlnosti ukládá povinnost odčinění, a to i tenkrát, když bylo viníkovi odpuštěno. Nelze-li provinění odčinit veřejně, je třeba učinit to
soukromě. Nelze-li škodu nahradit tomu, kdo ji utrpěl, tak jeho rodině anebo aspoň ve
jménu lásky - morálně. Vzít druhému lží čest je stejné jako krádež, a co je ukradeno, je
třeba vrátit - odčinit. Povinnost náhrady může být zrušena, byla-li prominuta poškozeným
- výslovně nebo mlčky. Povinnost náhrady může být na čas odložena u toho, kdo není fyzicky schopen náhrady, pokud by byl okamžitou náhradou sám mnohem více poškozen,
než by druhému pomohl, nebo se sám ocitl v nebezpečí ztráty cti a dobrého jména.
Právo na sdělení pravdy není bezpodmínečné. V konkrétních situacích je třeba zvážit, zda je vhodné odhalit pravdu tazateli. (zpovědní tajemství, služební tajemství, důvěrná sdělení, která mají být uchována pod pečetí tajemství).
Každý má dodržovat spravedlivou zdrženlivost ohledně soukromého života jiných
osob. Platí to jistě i o sdělovacích prostředcích, zvlášť u osob a hodnot, které jsou drahé, ano i posvátné jiným. Svoboda slova a lidská práva nejsou neomezená, mají také své
hranice – viz výše! „Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí rty, je prozíravý.“ (Přísloví 10,19); „Rána důtkami působí podlitiny, rána jazykem drtí kosti.“ (Sir 28,17);
„Mnozí padli ostřím meče, ale víc jich padlo za oběť jazyku.“ (Sir 28,18)
Je v zájmu zvláště nás, věřících křesťanů, abychom pro všestrannou pravdivost svých
slov i skutků (své, jasně řečené ano, ano – ne, ne) byli v úctě u lidí kolem nás a tím i vytvářeli úctu své církvi, která nás k tomu vychovává. Jen tak se budeme moci také podílet
účinněji na šíření Kristova evangelia v našem národě.
P. Antonín Pospíšil

BIBLICKÉ POSTAVY (únor 4. část) – PETR

Původně se jmenoval Šimon, byl ženatý a žil s rodinou v Kafarnau.
Živil se jako rybář. Měl bratra Ondřeje, kterého si Ježíš také vyvolil
jako apoštola. Petr měl Pána Ježíše rád a vždy pozorně poslouchal,
co jim vyprávěl. Jednou se Pan Ježíš apoštolů ptal, za koho ho lidé
pokládají. Oni odpovídali, že jedni za Jana Křtitele, jiní za Eliáše
nebo jednoho z proroků. Pán Ježíš se jich zeptal: „A za koho mě pokládáte vy?“ Všichni se po sobě dívali a nikdo nevěděl, co má říct.
Petr se ozval: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Pán Ježíš ho pochválil a dal mu příslib: „Ty jsi Petr (to je skála) a na té skále zbuduji svou
církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Víte děti, jak se jmenuje současný papež a ze které země pochází?
1. Kolikrát Petr zapřel Pána Ježíše? a) 1x; b) 2x; c) 3x
2. Jak se nazývá Petrův nástupce? a) papež; b) biskup; c) apoštol
3. Kde stojí největší chrám na světě, který je zasvěcený apoštolu Petrovi
a) v Římě; b) v Jeruzalémě; c) v Londýně
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 15. února: Červená Voda 1.677; domov důchodců sv. Zdislavy 277; Mlýnický Dvůr 100; Jakubovice 379 (na opravy); Písařov 622 Kč. Dar: Jakubovice 2.000 Kč.
„Stojanovské Pán Bůh zaplať“.
 MŠE SVATÁ NA POPELEČNÍ STŘEDU bude v Jakubovicích ve 14.30; v Písařově
v 16.00; v Červené Vodě 17.30 hodin. Popelec bude možné přijmout i v neděli.
 KŘÍŽOVÉ CESTY budou v postní době bývat: v Písařově v pondělí po mši svaté;
v Červené Vodě ve středu od 17 hod. na faře, ve čtvrtek po mši svaté, v pátek také po
mši svaté a v neděli v 15 hod.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Písařově v pondělí 23.února v 17 hod. u Pávků a ve
čtvrtek 26. února v 17 hod. u Jurenků
P. Pavel Vágner

postřelmovsko

postřelmovsko

 Na popeleční středu 25.2. bude mše svatá: v Lesnici v 16.30 a v Postřelmově
v 18 hod. s udělováním popelce. Popelec v Chromči, v Sudkově a v Dlouhomilově se
bude udělovat při nedělních bohoslužbách.
 Na popeleční středu nebude biblická hodina.
 V neděli 1.3. bude mimořádná sbírka na opravy kostela: v Lesnici (minule 2623 Kč),
v Sudkově (minule 750 Kč) a v Chromči (minule 2130 Kč) na opravy fary. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 15. února: Štíty 9.890; Cotkytle 1.000; Horní Studénky 850 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
 FARNÍ KNIHOVNA. Přijměte pozvání na neděli 22. února, po mši svaté, na setkání ve farní knihovně na faře ve Štítech. Budete mít možnost prohlédnout si uspořádání knih, vybrat a vypůjčit si titul a přesvědčit se o jednoduchosti půjčování.
Těší se na vás St. Bednářová
MODLITBA PŘED PŘIPOJENÍM K INTERNETU. Katolická církev na Slovensku má od
30.9.2008 oficiální modlitbu před použitím internetu, kterou
schválil bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav
Zvolenský. Zveřejňujeme její český překlad. Tato modlitba má
velký mediální ohlas. Zprávu o ní vysílala i Slovenská televize.
MODLITBA PŘED PŘIPOJENÍM K INTERNETU V  ČESKÉ
VERZI
„Všemohoucí věčný Bože, Ty jsi nás stvořil ke svému obrazu a nařídil
nám, abychom všechno dobré, pravdivé a krásné hledali především
v božské osobě Tvého jednorozeného Syna, našeho Pána, Ježíše Krista. Prosíme Tě, dej,
abychom, na přímluvu svatého Izidora, biskupa a učitele, na cestách internetem vedli
své ruce a oči k tomu, co je milé Tobě, a každého člověka, kterého potkáme, přijímali
s láskou a trpělivostí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 15. února 2009: Mohelnice 3.951, Úsov 814, Studená Loučka 320 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
zájemci o setkání jsou srdečně zváni.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM OVEČKA se schází vždy ve čtvrtek od 9.15 do
11.15 hod. na faře v Mohelnici. Děti můžete vzít s sebou. Program na březen:
5.3. Výroba velikonočních ozdob pomocí háčku I. - Lada Nátěstová
12.3. Jak předcházet konfliktům? manželé Novákovi, Praha
19.3. Výroba velikonočních ozdob pomocí háčku II.- Lada Nátěstová
26.3. Hudební výchova nejmenších - Zdenka Jásenská

lošticko

lošticko

lošticko

POSTNÍ INSPIRACE. Jednoho dne přivedla jakási žena svého malého synka k Mahátma Gándhímu ( 1869 - 1948 ) a požádala ho: „Řekni mu, ať nejí sladkosti, tebe poslechne.“
„Buď tak hodná a vrať se za tři dny,“ odpověděl Gándhí. Tři dny poté matka s dítětem
přišla znovu a Gándhí tomu chlapci řekl: „Přestaň jíst sladkosti!“ Žena se divila: „Proč
jsme museli čekat tři dny jenom na tohle?“ Gándhí odpověděl: „Protože před třemi
dny jsem ještě sladkosti jedl taky já...“
Teď slíbená inspirace: Jestli požaduješ od svých bližních, aby byli laskaví, trpěliví, dokonalejší, začni především sám od sebe... Záhy zjistíš, jak je to nesnadné. Pak budeš
ke svým bližním laskavější, trpělivější, dokonalejší... Přeji vám i sobě požehnanou
postní dobu!
MISIE VE FARNOSTI TROUBKY. Loštický misijní tým koná ve farnosti Troubky na
Přerovsku od 27. února do 8. března desetidenní misie. Pamatujme v rámci postního
období nejenom na naše misionáře, ale taky na všechny farníky zmíněného regionu!
Pán ať žehná jejich upřímné snaze po obnově!
P. Pavel Kavec CM

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 15. února: Lubník 850; Tatenice 740; Hoštejn 1.300; Kosov 430 Kč.
Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
JAK SI HOUSENKY PŘEDSTAVOVALY TO NEJKRÁSNĚJŠÍ . Jeden člověk se rozhodl, že
housenkám vylíčí, jaké to bude, až z nich budou motýli: „To se vznesete nad krajinu a uvidíte všechnu tu nádheru země. Uvidíte louky, rybníky, lesy pole, rozkvetlé sady, v dáli jezera, kopce a modravé vrcholky hor.“ Jenže housenky nic z toho nikdy neviděly, takže si to
ani nedovedly představit a dál žraly své lupení.
„Bude to prostě to nejkrásnější, co vůbec může být,“ nevzdával se ten člověk. Housenky
žraly lupení, pokyvovaly hlavami, jako že rozumí a když si to nejkrásnější zkoušely představit, vyšel jim z toho obrovský nedohledný lán zelí... A bylo naprosto nad jejich možnosti, aby pochopily, že existuje ještě něco krásnějšího než rovina porostlá zelím. A už vůbec
nechápaly, že význam zelí pro housenku je jen v tom, aby se mohla stát motýlem. Motýlovi
už zelí nic neříká. Také si nedokážeme představit věčnost a nebe. Ale můžeme alespoň pochopit, že to co teď máme, není cíl, ale jen prostředek.
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SBÍRKY z neděle 15. února: Zábřeh 10.090; Jedlí 1.750; Svébohov 2.150; Klášterec
1.855; Zvole 3.500 Kč. Dary: Zábřeh - Haiti 2.500; na farnost 4.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Charita Zábřeh děkuje všem, kdo svojí účastí, věcným darem nebo dobrovolnickou prací přispěli k úspěchu IX. společenského plesu. Společná
zábava ve vyprodaném Katolickém domě vynesla – po zdvojnásobení výtěžku benefice Nadací Divoké husy – přibližně 90.000 Kč. Umožní nám
tak nakoupit celkem tři kusy profesionálních antidekubitních systémů
pro lidi upoutané dlouhodobě na lůžko.
Jiří Korger, ředitel

Postní almužna

Nacházíme se před branami doby postní. Ta je pro křesťana dobou příprav na Velikonoce, ve které si má prohloubit svůj vztah k Bohu i k bližním skrze modlitbu, půst
a konání dobrých skutků. Právě půst je výrazem odhodlání změnit své jednání, špatné
postoje; vyjít ze svého sobectví. Půst je o „odumírání“ zakořeněným zlozvykům. Musí
to však vždy být odříkání si z podstatného důvodu – z lásky ke Kristu.
Jednou ze starobylých možností, jak se něčeho konkrétního zřeknout ve prospěch
druhých, je postní almužna. Chceme ji v této naší době znovuobnovit. Jako nástroj
hlubšího prožívání postní doby v našich rodinách nám bude o Popeleční středě nebo
o 1. neděli postní v kostele nabídnuta postní schránka s letáčkem.
Postní schránka slouží ke střádání peněz, které jsme
během doby postní svým sebezáporem ušetřili. Například
když omezíme spotřebu jídla, sladkostí, alkoholu, cigaret,
kávy, benzínu, ... Učíme se žít skromněji navzdory trendu celé okolní společnosti, které vládne konzum. Ušetřené
peníze přitom můžeme vhodit do schránky, kterou pak na
Květnou neděli vrátíme do kostela. Peníze následně použije církev prostřednictvím Charity ve prospěch potřebným.
Postní almužna není ani další sbírkou v pořadí a ani nechce brát farnostem peníze věřících, které jsou potřebné
na nezbytné opravy či provoz kostela. Do postní schránky
tedy prosím vhoďte jen to, co ušetříte na svých (zlo)zvycích a spotřebě domácnosti.
Nejde tu v žádném případě o množství sesbíraných peněz, ale o kvalitu prožívání nadcházející doby, které je schránka praktickou připomínkou.
Jiří Karger
Prosím o pomoc při hledání práce pro manžele ze Slovenska, kteří bydlí v Postřelmově
a přišli o práci z důvodu propouštění. Paní je vyučená švadlena a pán není doučen. Hledají jakoukoliv práci. V naší republice nemají nárok na žádné sociální dávky, na Slovensku se nemají kam vrátit. V případě návratu by jim dali děti do dětského domova.
Pokud někdo ví o volném místě, nebo je může zaměstnat, ozvěte se, prosím, na můj
telefon 736 509 435, nebo na telefon paní Boldiové 790 348 918.
Bc. Monika Hanušová – vedoucí Občanské poradny.
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