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PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

„Je řečeno: 
‘Nebudeš pokoušet Pána, 
svého Boha!’“ 
Když ďábel dokončil 
všechna pokušení, 
opustil ho 
až do určeného času.

Lk 4,13

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, 
abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; 
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme 
do tajemství Kristova vykupitelského díla
 a stále opravdověji z něho žijeme. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 91  Buď se mnou, Pane, v mé tísni
1: Dt 26,4-10                                      2: Řím 10,8-13                                              Ev. Lk 4,1-13 
Ordinárium: latinské č. 509.    
příště Olejníkovo č. 502
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí     22. února     Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Dnešní svátek se týká památky první biskupské katedry Kristova náměstka. 
Zprvu jejím místem bylo syrské hlavní město Antiochie a teprve později pře-
sídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus. Svá-
tek v Římě slavený od IV. století v den 11. února souvisí s tradicí, že v ten den 
se Petr ujal správy římského biskupství. Biskupský stolec je symbolem učitel-
ského, kněžského a pastýřského poslání. Petrův je k tomu navíc znamením 
jednoty církve, založené na apoštolech. 

PASTÝŘSKÝ LIST K PRVNÍ NEDĚLI POSTNÍ 2010
 Milovaní bratři a sestry, vstupujeme do postní doby, která má být dobou intenzivněj-
šího duchovního života. Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku – Velikonoce. 
Současně chceme dnes zahájit delší přípravu na výročí 1150 let od příchodu svatých Cy-
rila a Metoděje. Víme, že oslava cyrilometodějských výročí před 150 lety znamenala vel-
ké náboženské i národní probuzení. Před padesáti lety byla tichým, ale mocným povzbu-
zením pro utlačenou církev. I dnes můžeme toto výročí využít k oživení církve v nových 
podmínkách. Cílem naší přípravy je tedy takové oživení a prohloubení naší víry, aby z ní 
měla užitek i občanská společnost, která potřebuje obrodu.
 V pastoračním programu přípravy, který vyhlásila biskupská konference, je jmenová-
no pět základních bodů, které se týkají obrody a prohloubení křesťanského života a také 
dokončování již začatých děl. Jsou pojmenovány takto: 1. Písmo svaté, 2. Homilie, 3. Ka-
techeze, 4. Plenární sněm, 5. Zbožnost. Na všech budeme pracovat tak, jak komu příslu-
ší. Dnes zahajujeme přípravu na výročí počátku našeho křesťanského a kulturního života, 
který je spojen s dílem soluňských bratří. Do cyrilometodějského výročí zbývají nece-
lé čtyři roky. Tuto dobu rozdělíme na necelý vstupní rok a následné tříletí.Vstupní rok, 
tj. tento, chceme věnovat Písmu svatému a učit se naslouchat Božímu slovu, které našim 
předkům zpřístupnili slovanským překladem svatí bratři Cyril a Metoděj. Dnes se může-
me radovat z nového vydání Písma svatého určeného především odborníkům s názvem 
Jeruzalémská bible. Během přípravy vyjde i liturgický překlad, na který jste zvyklí z koste-
la. Všem věřícím doporučujeme, aby zvláště v tomto roce často otevírali Písmo svaté, pře-
devším evangelia. Tak budeme blízko Kristu, svému mistru, 
budeme mu naslouchat a jako učenliví žáci se budeme snažit 
uvádět jeho slova v činy. Nabídneme vám různé biblické pro-
gramy, například způsob společného čtení Písma v malých 
společenstvích, kde se můžeme učit Božímu slovu správně 
naslouchat a porozumět i vzájemně se povzbudit duchovní-
mi zkušenostmi s Boží mocí v jeho slově. V této zkušenosti 
s Písmem svatým budeme pokračovat i v dalších letech.
 Tříletí opřeme o to, co křesťana charakterizuje, tj. co nám 
sv. Cyril a Metoděj přinesli a čemu nás učili. Nikdo z nás se 
křesťanem nenarodil. Křesťanem se z Boží milosti každý stal. 
Stalo se tak ve křtu, a proto se budeme zabývat těmi sliby, 
které při něm ACO 2010/ 01 Příloha č. 2 strana 4 zazněly 
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a které každoročně o Velikonocích obnovujeme. První rok věnujeme svátosti křtu, druhý 
biřmování a třetí svátosti eucharistie. Křesťan nežije dva oddělené životy – běžný civilní 
život a vedle toho život náboženských úkonů. 
 Žijeme jen jeden celistvý život. Jedině tehdy, když do každého okamžiku, každého po-
činu a slova pronikne Duch lásky, který k nám přichází ve svátostech, stáváme se pravými 
a také přesvědčivými křesťany. Teprve když se takový láskou prozářený a smysl dávající ži-
vot promítne do našeho okolí, můžeme mluvit o tom, že druhým přibližujeme samotného 
Boha, či spíše, že je přibližujeme k Bohu.
 Půst je doba příhodná pro nový začátek, pro práci na sobě, pro vlastní posvěcování 
i odříkání. V tom smyslu doporučujeme i zapojení do Postní almužny pořádané Chari-
tou. Přejeme vám, abyste dokázali pokud možno denně si udělat chvilku ztišení, na kterou 
se budete těšit, chvilku setkání s Ježíšem, kdy v duchu usednete k jeho nohám jako jedni 
z učedníků a přečtete si několik řádků z evangelia. Přijměte je jako adresovaná právě vám 
a pokuste se osobně Pánu odpovědět. Možná při tom vzniknou otázky, možná něčemu ne-
porozumíte. Pak to vezměte jako výzvu k dalšímu hledání. Tak půjdeme za Kristem spo-
lečně a věříme, že už velikonoční oslava našeho vykoupení a Kristova vítězství bude pro 
nás novým obdarováním. Na společnou cestu všem ze srdce žehnáme. 
 Váš arcibiskup Jan a ostatní biskupové Čech a Moravy

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zá-
břeh, vás zve 

 na přednášku doc. Th Dr. Gorazda J. Vopatrného, 
Th .D., vedoucího Ústavu východního křesťanství Husit-
ské teologické fakulty UK v Praze, na téma KELTSKÉ 
KŘESŤANSTVÍ. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. 
února v 18.00 v Katolickém domě, Sušilova 38, v Zábře-
ze.

 na přednášku prof. Františka Kunetky, Th .D., ve-
doucího Katedry liturgické teologie Cyrilometodějské 
teologické fakulty UP v Olomouci, který dříve působil 
jako kaplan i v Zábřeze, na téma KŘESŤANSKÁ INI-
CIACE. PODNĚTY A PERSPEKTIVY. Přednáška se 
uskuteční v pondělí 15. března v 18.00 v Katolickém 
domě, Sušilova 38, v Zábřeze.                   Jana Nováková

Orel - jednota Zábřeh zve všechny své členy a přízniv-
ce na VÝROČNÍ SCHŮZI, která se uskuteční v neděli 28. 
února ve 14 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.

FARNOST SVÉBOHOV. KPH Svébohov si Vá s dovoluje srdečně pozvat na koncert 
Brněnského kytarového kvarteta, který se koná v neděli 21. února 2010 v 19.00 hodin 
v Obecním domě ve Svébohově. Hrají Michal Hrubý, Michal Hutyra, Martin Lindtner, 
Martin Weisner, kteří uvedou skladby Luigi Boccheriniho, Leo Brouwera, Michaela Prea-
toriuse, Andrewa Yorka a dalších autorů.



4

UČÍCÍ SE CÍRKEV
 Svátost smíření, někdy též svátost pokání, obvykle známá 
a označovaná jako svatá zpověď je jednou ze sedmi svátostí 
ustanovených Kristem, jejímž prostřednictvím křesťan vyzná-
ním vlastních hříchů může dojít smíření s Bohem a církví.
 „Materiálem“, látkou svátosti pokání je hřích, zvláště těž-
ký hřích. Ten je především urážkou Boha, přerušením sty-
ku s ním, ztrátou milosti posvěcující v duši, toho největšího 
daru, který nám Bůh dal při křtu svatém a našim úkolem bylo 
jej uchovávat. Věřící hříchem „zarmoutil Ducha Božího“ (Ef 
4,30), „znesvětil chrám Ducha svatého“ (1. Kor 6,17), „opustil 
lásku, kterou zprvu měl“ (Zj 2,5).
 Kdo může odpouštět hříchy? Už v době Ježíšova působe-
ní vznikl spor mezi Ježíšem a lidmi přítomnými při uzdravení 
ochrnutého. Zákonící považovali Ježíšovo: „Synu, odpouštějí se ti hříchy“ za rouhání, neboť 
poukazovali na to, že hříchy může odpouštět toliko Bůh a Ježíše považovali jen za normál-
ního člověka. Aby Ježíš ukázal, že je víc než člověk, že je Bůh a že tedy má právo odpouštět 
hříchy, uzdravil nemocného, což opravdu může udělat toliko Bůh. „Abyste však věděli, že 
Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - řekne ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi 
své lože a jdi domů!“On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žas-
li a chválili Boha. (Mar 2,10-12)! Pouze Bůh odpouští hříchy. Protože Ježíš je Boží Syn, říká 
o sobě: „Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ (Mar 2,10) a vykonává to božskou 
mocí slovy: „Odpouštějí se ti hříchy“(Mar 2,5; Luk 7,48). Ba víc, z moci své božské autori-
ty dává tuto moc lidem. První den po sobotě, když se Ježíš po svém vzkříšení setkal se svý-
mi učedníky řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, 
komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“. (Jan 20,13-23).
 Ježíš svěřil výkon moci rozhřešovat hříchy apoštolské službě. Apoštolové ji předali bis-
kupům a biskupové kněžím – spojeným s hlavou – Petrem, papežem. Těm svěřil Kristus 
„službu usmiřovat“ (2. Kor 5,18). Apoštol je tedy vyslán „ve jménu Krista“ a sám Bůh skrze 
něho hříchy odpouští, ba i prosí: „Smiřte se s Bohem!“ (2. Kor 5,20). Tato moc je součás-
tí „moci klíčů“ udělené apoštolům slovy: „Cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i na nebi; 
a cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi“ ((Mat 18,18). Mocí klíčů se tato moc 
nazývá vzhledem k slovům Páně řečeným Petrovi: „Dám ti klíče království nebeského.“ (Mat 
16,19).
 Během své veřejné činnosti Ježíš nejen odpouštěl hříchy, ale také ukázal i účinek toho-
to odpuštění. Hříšníky, jimž bylo odpuštěno, znovu začlenil do společenství Božího lidu, od 
kterého je hřích vzdálil, nebo dokonce je z něj vyloučil. Jasně to dokazuje skutečnost, že Je-
žíš připouští hříšníky ke svému stolu; dokonce sám u jejich stolu sedí. Toto gesto vyjadřuje 
ohromujícím způsobem Boží odpuštění a zároveň návrat do lůna Božího lidu. Tím, že Pán 
dává apoštolům podíl na své vlastní moci odpouštět hříchy, udílí jim také pravomoc smiřo-
vat hříšníky s církví. Protože hříšník nejen, že uráží hříchem Pána Boha, ale také se prohře-
šuje proti společenství církve, neboť svým hříchem porušuje svatost „snoubenky“ – církve 
s Kristem „ženichem“. Každá svatá zpověď má tedy společenský charakter. Má jej i ta nej-
tajnější, ve zpovědnici zastrčené v nejodlehlejším koutku. Tento společenský charakter sou-
kromé, ušní zpovědi je důležitější než všeobecné vyznání hříšnosti před sebevětším počtem 
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lidí, jak se to děje na začátku mše svaté slovy: „Vyznávám se........“ Smíření s církví je neod-
lučitelné od smíření s Bohem i se svými bližními. 
 Kristus ustanovil svátost pokání pro všechny hříšné členy své církve, především pro ty, 
kteří upadli do těžkého hříchu po křtu a ztratili tak křestní milost a zasadili ránu církevní-
mu společenství. Těmto nabízí svátost pokání novou možnost obrátit se a znovu získat mi-
lost ospravedlnění. Církevní otcové mluví o této svátosti jako o „druhém břevnu spásy po 
ztroskotání, zaviněném ztrátou milosti“. Tato svátost se také nazývá „uzdravením, léčením 
duše“. 
 Ptali se jednou G.K. Chestertona, anglického myslitele a konvertity proč vstoupil do řím-
ské církve. Odpověděl: „Má první, podstatná, třebas z části neúplná odpověď jest – abych se 
zbavil hříchů, neboť žádné jiné náboženství doopravdy nehlásá, že zbavuje lidi hříchů.“
Jaká to milost, dobrota Boží, že jsme dostali možnost očistit se, napravit, co jsme ze své leh-
komyslnosti pokazili a tak opět vyjít na cestu radostného společenství s Bohem, církví i svý-
mi bližními – a tím se vrátit na cestu do nebeské vlasti.   P. Antonín Pospíšil

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ  3. část
 Jan vystudoval dvě univerzity a dokázal vždy poradit lidem, kteří 
ho žádali o radu. Každá jeho rada byla nejen učená, ale i dobrá, protože 
vycházela z jeho vztahu ke Kristu. Často musel řešit hádky mezi souse-
dy navzájem. 
 Arcibiskup si nerozuměl s novým králem Václavem IV. Králi to-
tiž vůbec nezáleželo na tom, aby lidé měli dobré kněze ve farnostech 
a aby všichni přišli do nebe. Viděl jen to, jak získat více majetku a více 
moci. Chtěl rozhodovat i o tom, kdo se stane knězem a do které farnos-
ti půjde. Měl v úmyslu zrušit kláštery a na fary dosadit své přívržence. 
Nikdo z poddaných si netroufal říkat tak mocnému králi, že dělá něco 
špatně, že by se měl napravit, že nemá právo rozhodovat o věcech, kte-
ré má na starosti arcibiskup. Ale arcibiskup to tak nechtěl nechat. Po-
třeboval k sobě nutně někoho, kdo by rozuměl zákonům a věděl, jak se 
postavit zlomyslným plánům krále. Takovým vzdělaným a odvážným 
člověkem byl právě Jan Nepomucký. 
Když se lidé mezi sebou hádají, Pán Ježíš je z toho smutný. Křesťané si mají navzájem odpouš-
tět, a ne se spolu nebavit a nekamarádit. Vždy, když se Jan Nepomucký dozvěděl, že se něko-
mu ubližuje, měl odvahu vystoupit a postavit se proti tomu. To by měl dělat také každý správ-
ný křesťan. Např. když uvidíme, že se někomu posmívají nebo ubližují (slabšímu spolužákovi, 
starým lidem) máme přispěchat na pomoc. Protože to není vždy jednoduché, musíme prosit 
Pána Boha o odvahu. 

JIŘÍ GRYGAR: PROČ VĚŘÍM V BOHA? 
Vztah k Bohu je pro věřícího křesťana důvěrně osobní záležitostí, 
o níž se většinou ostýchá vyjadřovat veřejně; ne snad proto, že by se 
obával perzekuce či posměchu jako v dobách bojovně ateistické tota-
litní společnosti, ale z toho důvodu, že si je dobře vědom, jak nesnad-
né je popsat stav vlastního nitra běžným lidským jazykem a jak ne-
sdělitelné jsou osobní prožitky, střádající se během vlastního života 
- života nezaměnitelného a jedinečného v celých dějinách vesmíru. 
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ČERVENOVODSKO       ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 14. února: Červená Voda 1.672; domov důchodců sv. Zdislavy 187; Mlý-
nický Dvůr 190; Jakubovice 190; Písařov 817 Kč. Dar: Písařov (na oltář) 500 Kč.
 Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 ZMĚNA MŠE SVATÉ: v pondělí 22. února nebude mše sv. v Písařově a ve středu 24. 

února nebude v Červené Vodě.
 SETKÁNÍ SENIORŮ bude ve čtvrtek 25. února v Červené Vodě na faře po mši 

svaté.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Jakubovicích ve čtvrtek 25. února v 17 hodin u Ju-

renků.
 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v Červené Vodě, kterou povede 

P. Jiří Šlégr – národní ředitel Papežských misijních děl, bude 1. neděli 
postní 21. února (bude sloužit i mše svaté). Program na faře: 14.30 hod. 
– postní promluva, 15.15 hod. – přestávka, 15.30 hod. – misijní beseda, 
16.15 hod. – přestávka, 16.25 hod. – misijní růženec a možnost svátosti 
smíření a v 17 hod. – závěrečné požehnání. Přijďte dobře začít a prožít 
postní dobu!                                                                       P. Pavel Vágner

ŠTÍTECKO      ŠTÍTECKO      ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14. února 2010: Štíty 2.040; Cotkytle 800; Horní Studénky 
750 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

KŘÍŽOVÉ CESTY. V neděli 21. února ve 14.30 hod. povede ve Štítech po-
božnost křížové cesty růžencové společenství. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 14. února 2010: Lubník 790; Tatenice 920; Hoštejn 3.180; Kosov 470 Kč. 
 Pán Bůh zaplať  P. Jaroslav Přibyl
 ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: od 1. do 8. března nebudou ve všední dny nikde slouženy 

mše svaté. Místo neděle 7.března budou mše s nedělní platností v sobotu 6. března a to: 
Hoštejn 16.30 hod., Tatenice 18.00 hod., Lubník 16.30 hod. (v Kosově a na Koruně nebude 
mše svatá). V naléhavých případech se v tyto dny obracejte: z Hoštejna a Kosova na ŘKF 
Zábřeh 583 414 531 a z Lubníka a Tatenice na ŘKF Rychnov na Moravě 603 332 031. 
    P. Jaroslav Přibyl
 VÍKENDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO 

MLÁDEŽ. Od 12.3.2010 do 14.3.2010 zveme mládež 
od 13-ti let na duchovní obnovu konanou v Tatenici. 
Začínáme v pátek společnou večeří, ukončena bude 
nedělním obědem (kolem 14-15 hod.). S sebou spa-
cák, teplé oblečení, Bibli, potřeby na psaní. Přihlásit se 
můžete do 10. 3. 2010 na tel 775 339 868, nebo na mail 
jitka.meda@seznam.cz.                           Jitka Veiglerová
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LOŠTICKO      LOŠTICKO      LOŠTICKO

DOLŮ NEBO NAHORU? „Vrhni se se dolů“ , praví ďábel v evan-
geliu Ježíšovi a získáš obdiv a slávu (srov. Lk 4.13). Nabídka, která 
je nám denně předkládána a každý z nás si musí vybrat. Buďto se 
spustit dolů, anebo se povznášet výš.
 Řecký hrdina Herkules stál na rozcestí. Stály před ním dvě dív-
ky a první mu říká: „Pojď se mnou. Půjdeme pohodlnou cestou 
dolů. Všechny plody, které visí kolem té cesty jsou tvoje, nic nemáš 
zakázáno.“ On se ptá: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděla: „Rozkoš. Ně-
kteří mi říkají hřích.“
 Tu přistoupila druhá a říká: „Herkule, nevěř jí. Ona říká, jak 
půjdete, ale neříká ti, kam dojdete. Když půjdeš stále dolů, skon-
číš v bažině. Já ti neslibuji lehký život. Půjdeš úzkou, strmou ces-
tou nahoru. Ale jak je to krásné, jednou pozvednout srdce ke slunci 
a vidět panoráma světa.“ On se ptá: „A kdo jsi ty?“ Odpověděla: „Já 
jsem Ctnost.“ Herkules se dal cestou namáhavou, cestou ctnosti a proto se proslavil. 
 Kristus nám dává příklad, jak je třeba jednat. Není to vůbec lehké ale způsob jeho ře-
šení je vždy ta správná volba. Přeji Vám všem i sobě od Pána sílu k volbě náročné cesty, 
k volbě nahoru a ne dolů! 
 Pro povzbuzení: „Lépe je klopýtat po cestě, než si pyšně vykračovat mimo cestu" 
  ( sv. Tomáš Akvinský , + 1274 )
 

MISIE V KUNOVICÍCH. Misijní tým ve dnech 26. 2. - 7. 3. 2010 bude prožívat druhý 
postní týden v Kunovicích. Do této slovácké farnosti u Uherského Hradiště zavítají na 
pozvání místního duchovního otce s programem lidových misií. Vyprošujme jim hodně 
darů Ducha svatého, aby s jeho pomocí pozvedali věřící k Bohu blíž. Děkujeme Vám za 
modlitby.   P. Pavel Kavec CM ( více o nás na www.farnostlostice.cz )

MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO

Sbírky z neděle 31. ledna: 7. a 14. února: Mohelnice: - ; 4980; 4.984; Úsov 482; 884; 668; 
St. Loučka - ; 455; 290 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.   P. Petr Šimara

   

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY MORAVY A SLEZSKA – KON-
FERENCE. Na 30. dubna připravuje Farní muzeum Zábřeh konfe-
renci „Drobné sakrální památky Moravy a Slezska“, která proběhne 
v Arcidiecézním muzeu Olomouc. Konference je otevřená také k ak-
tivní účasti formou přednášky všem, kdo se zabývají historií, obno-
vou či oživením drobných sakrálních památek, a chtěli by se o své 
zkušenosti podělit s ostatními. Vedle samotného setkání je cílem 
akce upozornit na význam těchto památek jako součásti kulturní-
ho dědictví národa důležitého také v duchovní rovině, v posvěcování 
člověka a krajiny. Více informací na webových stránkách: http://rkf-
zabreh.rps.cz/dsp. RNDr. et Mgr. František John, Ph.D.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 14. ÚNORA 2010: Zábřeh 9.260; Jedlí 1.800; Svébohov 1.600; Kláš-
terec 1.400; Zvole 3.310 Kč. 
Dary: Zábřeh – na likvidaci lepry 500, na kostel sv. Barbory 1.000; Zvole - Haiti 2.000 Kč.  
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
TUTO NEDĚLI 21. ÚNORA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA „HALÉŘ SV. 
PETRA.
POSTNÍ ALMUŽNA. Svatý otec Benedikt XVI. nás vybízí, abychom 
se vrátili ke starobylé Postní praxi, kdy křesťané při postní kázni mys-
leli na lidi v nouzi. Postní almužna je naší odpovědí k obnově postní 
praxe. V naší diecézi jsem pověřil Arcidiecézní charitu, aby postní al-
mužnu opět připravila. Nejde o sbírku, ale především o postní úsilí. 
Je mnoho možností k odříkání (např. mlsání, alkohol, cigarety, káva, 
televizní programy či brouzdání po internetu, kritika bližních, dodr-
žování diety, cvičení atp.). Děkuji vám za spolupráci s Arcidiecézní 
charitou i místní charitou a doufám, že tato postní almužna přinese hodně duchovních 
plodů.  (převzato a zkráceno z ACO) arcibiskup Jan
P.S. V našem děkanátu koordinuje postní almužnu Oblastní charita Zábřeh (viz minulé 
FI). Pokud jste si neodnesli z kostela domů postní schránku na Popeleční středu, můžete 
si ji vzít v kostele kdykoliv. 

VÝZVA: V letošním roce uplyne sto roků od zalo-
žení spolku Metoděj. Prosíme pamětníky, součas-
né i bývalé členy a sympatizanty, kteří by jakým-

koli způsobem mohli a chtěli přispět ke zdokumentování činnosti spolku za toto uplynulé 
období, aby se nám ozvali nebo nás osobně kontaktovali. 
  Předem děkují Emilie a Petr Janů. Tel. 731 626 502

ZÁBŘEŽSKÁ KRONIKA. V rámci doplnění bílých míst 
v našem archivu a kronikách prosím o vaši pomoc. Pokud 
máte doma nějakou dokumentaci nebo osobní vzpomínky 
z let 1964 – 1989 byli bychom vděčni za jejich poskytnutí. 
Rovněž fotografi e Zábřeha, jak ho už neznáme, především 
však církevních objektů, kostelů, kaplí a podobně. Pořídíme 
kopie a v pořádku vrátíme. Děkujeme předem.  

  Milada Krobotová. 
P.S. Materiály prosím předejte v kanceláři fary paní H. Lexmanové

Charita Zábřeh aktuálně pro potřeby svých klientů nevyužije a farnosti nabízí: 
 ubytování pro 2-4 lidi (např. studentky) v zařízeném rodinném domě v cen-

tru Zábřeha; samostatný vchod. Podrobnější informace na 583 414 029
 pronájem rodinného domku 2+1 v Lukavici, topení na pevná paliva, teplá 

voda. Podrobnosti na tel. 739 433 182.


