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6. neděle v mezidobí
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

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 119

Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

1: Sir 15,16-21
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: 1 Kor 2,6-10
příště latinské č. 509

Ev. Mt 5,17-37

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Nemyslete, že jsem přišel
zrušit Zákon nebo Proroky.
Nepřišel jsem je zrušit,
ale naplnit.
Amen, pravím vám:
Dokud nepomine nebe a země,
nepomine jediné písmenko
ani jediná čárka ze Zákona,
dokud se to všecko nestane.“

Mt 5,17-37

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM
KOSTELE V ZÁBŘEZE.
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POUŤ DO HORNÍCH STUDÉNEK ZA SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ A POŽEHNÁNÍM. Setkání u sv. Linharta v Horních Studénkách je každou
druhou neděli v měsíci, v únoru pak tuto neděli 13. 2. 2011. Od 14 hod.
bude adorace a možnost přijetí svátosti smíření. Svátostné požehnání
pak ve 14.30 hod.
P. Stanislav Suchánek.
Orel - jednota Zábřeh zve všechny své členy a příznivce na
VÝROČNÍ SCHŮZI, která se koná tuto neděli 13. února ve 14
hod. v Katolickém domě Zábřeh.
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 16.
února ke společné schůzi děkanátní rady. Mši svatou spolu s věřícími budou slavit
v 9.40 hod.
P. František Eliáš
Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh zve na přednášku profesora Jana Sokola, Ph.D., CSc. na téma „O rodině“.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 17. února v 17.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
Red.
SETKÁNÍ KATECHETŮ bude ve čtvrtek 17. února od 19.30 hod. na faře v Zábřehu.
		
P. František Dostál
POZOR ZMĚNA. Mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině bude slavena příští
neděli 20. února ve 14.30 hod.
P. František Dostál
MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE připravila na
středu 2. března při příležitosti 800. výročí narození sv. Anežky České přednášku plukovníka ve výslužbě pana Ing. Františka Valdštýna
„Anežka a Zdislava - souputnice života a víry“.
Red.
PROGRAM MATEŘSKÉHO
A RODINNÉHO CENTRA HNÍZDO
14. 2. AŽ 18. 2. 2011
Pondělí Internetová kavárnička, volná
herna pro děti
Uterý
Maminec- kampaň Národní
týden manželství - beseda na
téma Věrnost není slabost. Přijďte a vezměte s sebou svatební fotografie, svatební oznámení.
Středa Tvořivá dílna - dekorace do bytu . Tvoříme z bavlnek a vodního skla, materiál
k výrobě bude v Hnízdě.
Středa Cvičení pro zdraví a krásu s fyzioterapeutkou paní Jakešovou na velkých gymnastických míčích - od 18 do 19 hodin.
Čtvrtek Barvínek - cvičeníčko s říkadly pro nejmenší děti.
Pátek
Maminec - modlitby maminek společně s dětmi.
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KATOLICKÝ DŮM

v Především všichni příznivci osobitého zpěváka a hráče na
banjo, kytaru, či mandolínu Roberta Křesťana, by si neměli nechat ujít koncert připravovaný na úterý 15. února – 19.00 hod.
Tento populární autor písniček, jako je např. Panenka, či Podobenství o náramcích vystoupí v Katolickém domě v rámci turné
k 20. výročí kapely „Druhá tráva“. Jako předkapela se představí „domácí“ Madalen - tentokrát v sestavě v jaké v roce 2008 natočila své, prozatím poslední album „Na barvách“.
v Zimní putování s Metodějem. Po příznivých ohlasech na prázdninový cyklus jednodenních výletů, připravujeme i na jarní prázdniny zajímavou nabídku. Na středu 2.
března zveme děti i dospělé na návštěvu ZOO Ostrava a pohádkového sklepa strašidel
na výstavišti Černá louka. Sraz účastníků v hale vlakového nádraží v 08.10 hod., návrat
v 17.30 hod. Cena výletu pro děti nad 6 let je 320 Kč. Přihlášky nejpozději do 28. 2. na
telefonu 732 552 732 paní Hedrichová.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
STO LET KATOLICKÉHO DOMU. Do 26. února je v minigalerii Tunklův Dvorec instalována výstava fotografií a dokumentů ke stému výročí Katolického domu. Mimo
jiné, je možné zhlédnout i kopie dokumentů k navrácení Katolického domu po roce
1998. K tomuto výročí byla také vydána publikace „100 let Katolického domu“, kterou
za cenu 69 Kč můžete zakoupit v Ledňáčku, v „Patkově knihkupectví“ či v knihkupectví
paní Vítkové.
Mgr. Emílie Janů
OSTATKOVÝ MAŠKARNÍ PLES. Orel Rovensko Vás srdečně zve na OSTATKOVÝ
MAŠKARNÍ PLES, který se uskuteční dne 26. února 2011 od 20.00 hodin v sálu Orlovny. K tanci a poslechu hraje Fofrovanka Uničov, budou připraveny speciality domácí
kuchyně a v průběhu večera ukázky standardních, latinskoamerických tanců a akrobatické skupiny.
Josef Šincl
BLAHOPŘEJEME Ing. Rostislavu Balcárkovi,
který před nedávnem úspěšně ukončil studia na CMTF v Olomouci. Děkujeme
Pánu Bohu za to, že jej po dobu studií provázel a přejeme mu hojnost Božího požehnání a síly v dalším životě a zužitkování nabytých poznatků v životě farnosti
i v životě osobním. 		
S farníky ze Zvole blahopřeje P. František Eliáš

FARNOST DUBICKO

Liga pár páru. 1. setkání kurzu symptotermální metody PPR, zaměřené na přípravu
snoubenců je v pátek 18. února 2011 v 18.30 hod. u Kolčavů (583 449 284).

LA SALETTE 2011 – 14.- 23. srpna 2011.

V ceně zájezdu - max. 7.000 Kč (u jednolůžkových pokojů), je
doprava, polopenze a zdravotní pojištění. Hlásit se můžete přímo na faře v Zábřeze (583 414 531 nebo 731 626 509).
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UČÍCÍ SE CÍRKEV: VŠEVĚDOUCÍ BŮH

S odkazem na čtení, Sir 15,16 - 21
Co ví vševědoucí Bůh? Ví a zná všechno. Zná sebe i všechno skutečné mimo sebe. Zná
minulost i budoucnost, Bůh vidí dobro i zlo ve světě, i ve mně....a vše ostatní.
Boží poznání věcí a skutečností se ovšem v mnohém ohledu liší od poznání našeho. Bůh
nepoznává, nebo lépe řečeno, Boží poznávání se neuskutečňuje v nějakém postupném procesu, ale čirým, jediným aktem, činem. Stvořené bytosti, my lidé, naproti tomu poznáváme věci
a skutečnosti prostřednictvím postupných procesů a objevů. Viz bohatá škála školství!
Bůh poznává sebe a ostatní jsoucna či jevy jediným, věčným a bezprostředním vhledem. Snad by se to dalo trochu obrazně vyjádřit tak, že v jednom nepatrném bodě je obsaženo vše, co je, co bylo a co bude, všechna jsoucna, všechno dobré i zlé, dokonce každé rozhodnutí člověka... A Bůh to poznává jediným okamžikem pohledu. K poznání toho všeho
nepotřebuje Bůh tedy na rozdíl od nás lidí žádné zprostředkující „zrcadlo“, ve kterém by se
mu věci a události odrážely, ani žádný zástupný pojem nebo představu. Tato Boží nezávislost na vnějších jevech působí, že Boží poznání je nekonečné - bez jakéhokoliv omezení,
zcela vyčerpávající svůj předmět a naprosto neomylné.
Předmětem poznání je především Bůh sám; dále věci uskutečněné v minulosti, přítomnosti či budoucnosti i věci pouze možné. V zájmu úplné Boží svrchovanosti nade vším je
nutno předpokládat, že Bůh s neomylnou jistotou zná také věci a jevy, jejichž uskutečnění je
odvislé od svobodného rozhodnutí některé rozumové bytosti, ke kterému však nikdy nedojde... Toto naprosto jisté Boží předzvědění není v rozporu se svobodou lidské vůle. Bůh nás
k ničemu násilně nenutí. Avšak od věčnosti s neomylnou jistotou ví, jak se v určité situaci
zcela svobodně rozhodneme. Rozhodnutí samo je tedy naší věcí, kterou si ovšem Bůh zakalkuloval do svých odvěkých plánů. „Chceš-li, můžeš plnit přikázání a zachovávat věrnost
podle libosti. Vodu i oheň položil před tebe, vztáhni svou ruku, po čem chceš. Před člověkem je život i smrt a bude mu dáno, co si vybere“ (Sir 15,15-17).
Boží vědění neruší lidskou svobodu. Není tedy pravdivý fatalismus - Boží rozhodnutí ohledně věčného údělu všech lidí, jakoby Bůh rozhodl o některých lidech zcela sám, bez
přihlédnutí k jejich odpovědi na nabídku věčného osudu, že budou věčně zavrženi nebo
spaseni. „Neboť nesmírná je moudrost Hospodinova, je silný svou mocí a vidí všechno. Jeho
oči bdí nad těmi, kdo se ho bojí, žádný lidský skutek mu neunikne... Nikomu nenařídil jednat svévolně ani nedal nikomu povolení hřešit.“ (Sir 15,18-20).
Naproti tomu pelagianismus podceňuje Boží pomoc a tvrdí, že si člověk může věčnou
blaženost zasloužit dobrými skutky. Proti tomuto názoru silně bojoval svatý Augustin a
zdůrazňoval důležitou roli Boží milosti pro lidskou spásu.
Fakt, že souhrn ideí a poznání niterního života Božího představuje dokonale harmonický, souladný celek, se ve stvořeném světě projevuje uspořádaností světového řádu s jeho
poměrně stálými a neměnnými zákonitostmi.
Jelikož řečené je dosti vědecké (z pera prof. Wolfa v jeho knize Syntéza víry) je vhodné
vše vyjádřit jednodušeji, shrnout Tomáškovým katechismem:
Kdyby tě někdy napadlo, že jsi sám a proto můžeš dělat, co chceš, vzpomeň si: Nejsem
sám, Bůh je zde a vidí všechno! Jak bych mohl hřešit před Bohem, který všechno vidí a kterého nikdo neošidí? Bůh ví dopodrobna všechno, co se děje na světě. Ví, co si myslíme, čeho
si přejeme, co potřebujeme, co je pro nás nejlepší. Ví, co bude, když předpověděl mnoho
skrze proroky. Nikdy se v ničem nemýlí a nic nezapomíná. To všecko také proto, že Bůh je
také všudepřítomný.
P. Antonín Pospíšil
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 2/2011

CO SE PRO VÁS PŘIPRAVUJE?
Duchovní obnova s Tomášem Řehákem (1. – 2. 4. 2011). Krátce
před začátkem doby velikonoční pro vás připravujeme již tradiční
duchovní obnovu, která letos proběhne formou setkání s kazatelem
a lektorem křesťanské organizace ACET Tomášem Řehákem. Již od
roku 1995 navštěvuje školy a církve po celé republice a hovoří k mladým lidem na téma vztahy, AIDS a sexualita. I vy se s ním můžete
osobně setkat v sobotu 2. dubna. Takže neváhejte a využijte jedinečné příležitosti poslechnout si jeho přednášky s názvy „Partnerství, aneb
jak na to, když nevíš, jak na to“ a „Jak poznat Boží vůli“. Začneme už
v pátek 1. 4. 2011 mší svatou a adorací ve farním kostele v Zábřeze, po
které se přesuneme do Katolického domu na večer plný zábavných her.
Můžete také využít možnosti přespání. Blok přednášek začne v sobotu
ráno v 9 hodin. Bližší informace se dozvíte na plakátech. Doporučujeme
také osobní internetovou stránku Tomáše Řeháka www.tom.wbs.cz 		
www.tom.wbs.cz
Těší se na vás animátoři zábřežského děkanátu!
Poznej sám sebe na Přístavu (25. – 27. 2. 2011). Kdo jsem? Proč jsem na světě? Co
chci? Kam jdu? Co od života čekám? Jaké je moje životní povolání? Spousta (nejen)
mladých lidí si dnes klade tyto otázky. Abychom si na ně ale mohli odpovědět, musíme
znát sami sebe. Ztišme se, zastavme se na chvíli a pojďme zapřemýšlet, jaká je vlastně
naše cesta. Pojďme odpověď hledat v modlitbě, rozjímání, rozhovorech, hrách, workshopech a přednáškách. Pro všechny, kdo se nebojí nahlédnutí do svého nitra. Na akci
se přihlašujte nejpozději 7 dní předem na adrese pristav@centrum.cz, nebo čísle 573
391 156. Cena pro studenty je 300 Kč, pro pracující 400 Kč.
III. Diecézní fórum mládeže (4. – 6. 3. 2011). První březnový víkend máš možnost zúčastnit se v pořadí třetího fóra mládeže olomoucké diecéze, které bude
probíhat v prostorách arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Těžištěm
každého fóra jsou osobní setkání a rozhovory s biskupem a také rozhovory mladých lidí ve skupinách na vybraná témata. Bude zároveň příležitostí uskutečnit to, o čem hovoří Jan Pavel II.: „Církev má mnoho co říci
mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co říci církvi.“
Zváni jsou především mladí a to jako zástupci své farnosti. Předpokládá se tedy, že mají
přehled o životě a potřebách své farnosti a jsou v ní aktivní. Měli by mít také alespoň
16 let. Pokud chceš využít příležitosti k rozhovorům a ke vzájemnému obdarování, vyplň svou přihlášku (kterou si můžeš stáhnout na adrese www.ado.cz/mladez) zajdi za
svým farářem a přijeď.
Animátorská polovíkendovka (18. – 19. 2. 2011) Další setkání zábřežských animátorů
proběhne na faře v Červené Vodě. Na programu bude večerní adorace, mše svatá, hry a
také plánování děkanátních akcí. Nezapomeňte na spacák a buchtu ke společné večeři.
5

ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ LETEM SVĚTEM:
Ekumenická modlitba 25. 1. 2011. Na závěr ekumenického týdne (18. – 25. ledna) proběhla, jako každý rok, v zábřežském chrámu svatého Bartoloměje ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů. Rozdělenost církví bývá často opomíjena,
přestože je to závažný problém. Při těchto modlitbách všichni zúčastnění v jednotě vyznávají víru v jednoho Boha. Vždyť Kristus zbudoval na jedněch základech svou církev, kterou ani brány pekel nepřemohou.
Děkujeme sboru Carmen za hudební doprovod a všem, kdo se zasloužili o přípravu a
průběh bohoslužby.
(Míša a Štěpán)
v v v
BIBLICKÉ OTÁZKY: ,,Kde Bible mluví, mluvíme, kde Bible mlčí, mlčíme“
Každý den v našem životě je plný otázek, na které si často nedokážeme sami
odpovědět. A přitom je to tak snadné, protože všechny odpovědi můžeme
najít v Písmu… Nezávislé shromáždění křesťanů v Českých Budějovicích
nabízí stránky, které si berou za cíl poskytnout pomoc všem, kteří by rádi
lépe rozuměli myšlenkám z Bible. Nabízí také tipy těm, kdo se chtějí ve studiu Bible osamostatnit. Vše můžete najít na adrese www.slovobozi.cz

Z KNIHY KATEŘINY LACHMANOVÉ ,,KOTVA NADĚJE“

Jakou poslušnost od nás Bůh očekává? Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat
mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“ (J 14,23)
Co znamená odpuštění? Neboť se slituji nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy již nevzpomenu. (Žd 8,12)

Co nám Pán určitě neslíbil:

Neslíbil nám, že po obrácení už nikdy
nezhřešíme.
Neslíbil nám, že nikdy neonemocníme.
Neslíbil nám, že se nám zdaří všechno,
do čeho se pustíme.
Neslíbil nám, že nikdy nebudeme mít finanční
problémy.
Neslíbil nám, že nikdo z našich blízkých nepropadne žádné závislosti.
Neslíbil nám, že nás všichni lidé budou mít rádi.
Neslíbil nám ani, že alespoň vztahy s věřícími budou vždycky bez problémů.
Neslíbil nám, že nebudeme muset prožít pronásledování nebo ústrky pro svou víru v něho.
Neslíbil nám, že vždycky budeme mít v naší farnosti svatého kněze…..

Ale co nám tedy vlastně slíbil?

Slíbil nám, že naše hříchy nám budou odpuštěny, jakmile je vyznáme (Jan 1,9; Iz 1,18).
Slíbil nám, že uslyší a bude vyslýchat naše modlitby, pronášené s důvěrou (Mt 7,11).
Slíbil nám, že nezahyneme na věky a nikdo nás nevytrhne z jeho ruky (Jan 10,28).
Slíbil nám, že bude s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku (Mt 28,20).
Slíbil, že tomu, kdo bude hledat na prvním místě Boží království, bude on sám pomáhat pečovat o jeho každodenní starosti; nemusí se strachovat o zítřek (Mt 6,25–34).
Slíbil nám svůj pokoj i uprostřed soužení, která nám svět připraví (Jan 16,33).
Slíbil nám, že všechno bude napomáhat k dobrému těm, kdo ho milují (Řím 8,28).
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Občanské sdružení sv. BARBORA Zábřeh informuje 1/ 2011
Úvodem stručná rekapitulace nákladů vynaložených v roce 2010
Restaurátorské práce
- restaurování oltářního obrazu sv. Barbory
- restaurování dvou velkých andělů, architektury, dřevořezby
- restaurování pískovcového ostění vchodových dveří
- výroba zábradlí kůru
- výroba dveří a oken vč. zasklení a nátěrů
- oplechování střech, klempířské prvky (parapety, římsy, svody)
- oprava a rekonstrukce hromosvodů
Stavební a údržbové práce
- přístavba nové sakristie
- oprava původní sakristie, podhled kůru, výmalby, nátěry fasády
- elektroinstalace
- ostatní drobné náklady (el. energie, poštovné, doprava, ostatní) 1
Celkem
Na financování uvedených akcí se podíleli:
- dotací Krajský úřad Olomouc
- dotací Ministerstvo kultury ČR
- z vlastních zdrojů občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh

97 900 Kč
324 500 Kč
45 000 Kč
51 207 Kč
83 041 Kč
137 158 Kč
30 000 Kč
269 391 Kč
537 958 Kč
13 494 Kč
8 326 Kč
1 607 975 Kč
500 000 Kč
302 000 Kč
805 975 Kč

Výsledek našeho snažení je vidět na první pohled. Mnozí jste se také
mohli přesvědčit na vlastní oči. Za vším je veliké množství vynaloženého
úsilí a práce ať již viditelné a nebo skryté ve stovkách hodin, které bylo
potřeba do tohoto díla vložit.
Stojíme na začátku čtvrtého roku od zahájení celkové rekonstrukce a
opravy kostela sv. Barbory a v závěrečné fázi oprav, která bude patřit k
těm nejsložitějším.
Ne snad z pohledu celkového objemu prací, které je potřeba dokončit, ale
především z pohledu jejich profinancování.
Plány na rok 2011 a celkové náklady na dokončení opravy a mobiliáře kostela
Co tedy zbývá ještě dokončit a jaké jsou očekávané náklady:
- oprava dlažby v presbyteriu, v hlavní lodi, pod věží
815 244 Kč
- restaurování pískovcového prahu před presbyteriem a schodů pod kůrem
73 000 Kč
- restaurování svatostánku, menzy a dvou malých andělů
275 000 Kč
- restaurování obrazů Nanebevzetí P. Marie a Stigmatizace sv. Františka
187 000 Kč
- oprava stupňů před původním svatostánkem
38 496 Kč
- protipožární a zabezpečovací zařízení
39 961 Kč
- mobiliář - čtyři bloky po šesti lavicích
500 000 Kč
- elektrické vytápění lavic infratopidly
145 513 Kč
- zřizovací předměty pro sociální zařízení
24 467 Kč
- vybavení nové sakristie nábytkem
100 000 Kč
- osvětlení kostela, dokončení elektroinstalace
50 000 Kč
- ozvučení kostela
30 000 Kč
Celkem rozpočet na dokončení:
2 278 681 Kč
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Do této částky není zahrnuto vybavení bohoslužebného prostoru, které podmiňuje vysvěcení
kostela a uvedení do funkčního stavu.
Zatím jsme byli celkem úspěšní při získávání dotací z veřejných prostředků.
Na počátku z Městského úřadu v Zábřeze, později
z grantů a dotací z Ministerstva kultury a především z prostředků Olomouckého kraje.
Tyto finanční prostředky jsou ale přísně specifikované a mohou sloužit pouze na opravy a restaurování historického mobiliáře.
Nevztahují se a nesmí být použity na investice a
pořízení hmotného majetku jako je například vybavení kostela lavicemi, jejich vytápění, osvětlení
a elektroinstalace, ozvučení kostela, vybavení bohoslužebného prostoru obětním stolem, ambonem a sedes, stejně jako vybavení nové sakristie
nábytkem a původními zřizovacími předměty.
Snažíme se alespoň tam, kde to předpisy povolují, získat finanční prostředky z dotací:
- je podaná žádost na Krajském úřadě v Olomouci na částku 500 tis. Kč;
- čekáme na vypsání dotačního titulu Na záchranu památek Ministerstvem kultury.
- přes Olomoucké arcibiskupství byla v loňském roce podána žádost na dotaci z MK ČR
na zabezpečovací a protipožární zajištění kostela.
Dnes už víme, že se nepodaří získat dotaci z Ministerstva kultury na restaurování obrazů a
na restaurování svatostánku a menzy (odmítnuto pro snížení financování a restrikce v rámci rozpočtové politiky v České republice).
Konečné rozhodnutí jak bude vypadat plán oprav a restaurování na rok 2011 v jeho věcném, časovém a finančním vyjádření bude projednán a schválen do konce dubna 2011.
Letošní rok začínáme sice bez dluhů, ale s hotovostí pouhých 150 tis. Kč. V případě získání dotace z Olomouckého kraje v maximální výši tj. 500 tis. Kč se musíme podílet stejnou
částkou 500 tis. Kč vlastních zdrojů (financování 50 na 50%).
Hledáme proto cestu jak uskutečnit naše záměry.
Je možné řešit některé dílčí potřeby formou provizorií.
Víme však, že provizoria zůstanu provizorii a nebudou nikdy řádně dokončena.
Proto chceme naše dílo dodělat do posledního detailu a to tak, aby mohlo sloužit další desítky let a pro řadu dalších generací.
Obracíme se proto na Vás s velkou prosbou a žádostí o pomoc:
Chceme touto cestou oslovit vás farníky, podnikatele případně další, kterým to finanční situace dovoluje o jednorázovou individuální podporu a spolufinancování některých dílčích
částí dokončovacích prací na kostele, abychom společně naše dílo se ctí dokončili.
Obracet se můžete na Dr. Aloise Franka případně na Josefa Klimka, kteří Vám poskytnou
potřebné informace.
Děkujeme všem za pomoc při realizaci tohoto náročného díla a věříme ve zdárné dokončení všech prací. Pán Bůh zaplať!
Za občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh, o. s. Dr. Alois Frank a Josef Klimek
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24.MATKA TEREZA - OSLOVENÁ LIDSKOU BÍDOU.

Ve škole loretánských sester působila Matka Tereza nejprve jako
učitelka zeměpisu a dějepisu, později jako ředitelka. Vzdělávala se
zde děvčata z nejlepších kalkatských rodin. Prostředí školy bylo krásně upravené, školní dvůr zdobil uprostřed velký pěstěný trávník.
Škola a klášter, do kterého Matka Tereza přišla, ležel v jedné
z nejlidnatějších a nejšpinavějších čtvrtí, s továrnami a hromadami
odpadků. Zde žili ti nejchudší z chudých. Tady Matka Tereza na vlastní oči spatřila hrozivou lidskou bídu. V jejím životě nastal zvrat 24.
května 1946, kdy ji při cestě vlakem do Dárdžilingu, na svazích Himalájí uhodila do očí bída chudých a pocítila povolání zcela se věnovat službě chudým. Pochopila, že její místo v Indii není ve škole, ale
mezi chudými na ulici. Matka Tereza se obrátila na své představené
a žádala o možnost pracovat s chudými a nemocnými. K tomu však
potřebovala nejen souhlas představených, ale i svolení Svatého otce.
Spousta spolusester a přátel jí od jejího počínání zrazovali. Matka Tereza se znovu s důvěrou obrátila na Pána Boha. Mnoho se modlila,
aby plnila vůli Boží, ne svou. Svolení opustit klášter stále nepřicházelo. I představení hledali a modlili se, aby poznali, zda přesvědčení Matky Terezy je opravdu
Boží vnuknutí. Její duchovní vůdce jí zakazoval na to jen myslet, doporučil jí vše zcela odevzdat Bohu.
S důvěrou, trpělivě ale dychtivě čekala na konečné rozhodnutí. Dočkala se. Dostala souhlas. Mohla odložit hábit, opustit klášter, ale zůstat přitom řeholnicí. Měla tenkrát pouze tři
sárí a pětirupiovou bankovku (2,25 Kč).
Matka Tereza byla velmi oslovena lidskou bídou. Stačilo vyjít za brány školy a kláštera. Kolik
lidské bídy může denně vidět každý z nás? V naší zemi sice neleží nemocní ve špinavých ulicích
a lidé běžně neumírají hladem. Ale jsou chudí jinak. Čím dál víc lidí trpí velkou chudobou, protože nemají a neznají ten největší poklad – Pána Ježíše. Pán Ježíš se i tebe ptá: „Ty nepomůžeš?
Ty odmítneš?" Přemýšlej, co bys pro tyto chudé kamarády a spolužáky mohl udělat, aby poznali
něco z bohatství Boží lásky.

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2011
8. - 12. 2. 2011

Ignaciánské duchovní cvičení P. Františka Lízny SJ
Téma: Poznat hloubku hříchu a Božího milosrdenství
22. - 26. 3. 2011 Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny SJ
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
6. - 10. 4. 2011 Postní duchovní obnova pro všechny - vede P. Stanislav Peroutka SJ
15. -19.11.2011 Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny SJ
Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
6.- 10. 12. 2011 Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny SJ
Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
25.-27. 11. 2011 Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
I.skupina - vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
2. - 4. 12. 2011 Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
II.skupina - vede Mons.Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Přihlášky podávejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem, tel: 573 381 693 – 4, www.hostyn.cz e-mail:matice@hostyn.cz
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 6. 2: Červená Voda 2020; Mlýnický Dvůr 190; Domov důchodců sv.
Zdislavy 377; Písařov 763; Jakubovice 495; Dary: Červená Voda: 5000.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

POUŤ DO MEDŽUGORJE

V současné době je obsazeno zhruba 65 míst, zbývá něco přes 30
volných míst. Kdo uvažujete o účasti na pouti, doporučuji, abyste se
přihlásili co nejdříve, pak už budu brát pouze náhradníky. V případě, že bude náhradníků na celý autobus, tak objednám třetí, ale není
jisté, že se naplní celý nový autobus (i když na druhou stranu loni
jsme naplnili autobusy čtyři).
Termín: 1. 5.–7. 5. 2011 (Ne – So), odjezd v neděli 1. 5. ve 14 hod. ze Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 7. 5. v dopoledních hodinách. Cena: 1990 Kč + 38 euro (zahrnuje
dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – stravování vlastní).
Přihlášky jsou v sakristiích farních kostelů v Zábřeze, Jedlí, Svébohově a Zvoli, příp.
u P. Františka Dostála, případně na www.farnostcervenavoda.cz. Pokud nemáte přístup
na internet, stačí, když uvedete: jméno, příjmení, adresu, RČ, datum a místo narození, st.
příslušnost, číslo pasu a zašlete na adresu: Římskokatolická farnost, Červená Voda 46,
Červená Voda 1, PSČ 561 61.
P. Radek Maláč (739 245 986; r.malac@seznam.cz).

lošticko

lošticko

lošticko

FRA ANGELICO – malíř, který měl víru a srdce...

Bl. Jan z Fiesole, známý více pod jménem Fra Angelico
(* 1387,† 1455), vynikající italský renesanční malíř byl především skromným dominikánským mnichem. Žil v klášteře
ve Fiesole a v průběhu svého života vytvořil celou řadu fresek. Jeho nedostižný rukopis nalezneme ve Fiesole, Florencii,
Vatikánu i Římě... Byl malířem výhradně náboženských témat. Jeho velkým darem bylo zachytit jemný klid, pořádek
a jednoduchost scény. Byl malířem nevšedního a dokonalého
talentu, člověkem, který netoužil po penězích, uznání nebo
slávě. Před malováním se vždy modlil a plakal, když maloval
ukřižování Krista. Jeho život a dílo byly natolik spojeny s Bohem a službou potřebným,
že byl v roce 1984 blahořečen papežem Janem Pavlem II. Zemřel při práci 18. února
1455 a je pohřben v kostele Santa Maria Sopra Minerva v Římě.
K zamyšlení: Dnes je umění nalézt architekta pro stavbu kostela, který je věřící... Je
těžké nalézt malíře nebo umělce, kterého by v jeho práci na prvním místě vedla láska
k Bohu a ne k penězům... Nevěřící člověk nedokáže namalovat obraz pro chrám, který
by oslovil srdce a vedl člověka k rozjímání nad úžasem Boha... A propos: Fra Angelico
se vždy před malováním modlil. Jak je to s námi? Zkusme každou denní práci začínat
a provázet modlitbou. Pak bude mít srdce a přinese nám i rodině skutečné požehnání!
		
P. Pavel Kavec CM
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 6. února: Mohelnice 3.440; Úsov 1.367; Studená Loučka 578 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
v V úterý 15. února ve 14 hod se koná na faře PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ.
		
Srdečně zve P. Petr Šimara

postřelmovsko

postřelmovsko

v pátek 18. února bude ve farnosti Lesnice ADORAČNÍ DEN. Prosím, zapište se do
seznamů jako dozor otevřeného kostela.
v v neděli 20. února bude ve všech farnostech sbírka Svatopetrský haléř. Obvyklé mimořádné sbírky na opravy tentokrát nejsou. Postřelmov minule 4.436 Kč, Chromeč minule
3.050Kč.
Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 6.února: Štíty 2.330; Cotkytle 1.650; Horní Studénky 1.050 Kč, na vyhořelý dům 3.700 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
VÁNOČNÍ HVĚZDA. Během adventu a vánočních svátků probíhala v kostele ve Štítech již po třetí sbírka „Vánoční hvězda“. Tento rok se sbírka pořádala na pomoc Haiti, které postihlo 12. ledna 2010 zemětřesení a vyžádalo
si dvě stě tisíc obětí a obrovské materiální škody. Charita
ČR a Arcidiecézní charita Olomouc se zapojily do pomoci ihned po katastrofě a v zemi působí dodnes. Pomoc je
zaměřena zejména na podporu zdrojů obživy, vzdělávání,
pomoc sirotkům a nyní také na prevenci cholery. Pro štědré dárce vyrobily děti ze Základní školy ve Štítech drobné
dárečky. Děti se pro dobrou věc nadchly, svědčí o tom překvapivě velké množství zvonečků, andílků, vánoční keramiky a různých ozdob. Tyto dárečky měly velký úspěch a do posledního jsme je rozdali.
Poděkování patří především paní učitelce Knápkové, školní družině s paní Brabcovou
a keramickému kroužku s paní Pospíšilovou. Na pomoc potřebným jste věnovali 5.450,-.
Za to patří všem dárcům z celé farnosti obrovský dík. Je krásné, že Vám záleží na lidech na
druhém konci světa, kteří strádají. Děkuji.
Eva Pecháčková

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 6. února: Lubník 780, Tatenice 800, Hoštejn 1.650, Kosov 540 Kč.
Sbírky od betlémů na adopci na dálku: Lubník 1.150, Tatenice 1.270, Hoštejn 4.880, Kosov 1.000 Kč.

PLESY. Srdečně Vás zveme v pátek 25. února od 20 hod. na LIDOVÝ PLES na zámeček

v Tatenici. K tanci a poslechu hraje skupina TRIANGL.
Jste též zváni na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES V HOŠTEJNĚ v sále na Globusu, který se
uskuteční v neděli 27. února od 14 hod.
Zvou pořadatelé
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SBÍRKY Z NEDĚLE 6. ÚNORA: Zábřeh 9.820; Jedlí 1.900; Svébohov 1.600; Klášterec
1.290; Zvole 3.120; Vyšehoří 670; Postřelmůvek 370 Kč. DARY ZÁBŘEH: na kostel sv.
Barbory 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
PŘÍŠTÍ NEDĚLI SE VE VŠECH FARNOSTECH KONÁ
SBÍRKA „SVATOPETRSKÝ HALÉŘ“. SVATOPETRSKÝ HALÉŘ je spontánní příspěvek věřících papeži jakožto nástupci
sv. Petra, aby byl schopen přispívat na všeobecné potřeby církve. První sbírku zahájil 1859 hrabě z Montalembert ustavením
katolického výboru pro denier de saint Pierre. Odtud se sbírka
rozšířila nejprve do Turína, pak do Vídně, poté do všech evropských zemí, na americké kontinenty a na misijní území.
Výtěžek sbírky je pomocí obětem válek a přírodních katastrof,
vystěhovaným osobám a migrantům, stejně jako nově vznikajícím diecézím, katolickým výchovným centrům, sirotkům genocid, válek nebo AIDS.
Red.

ROK 2011 – ROK KŘTU

Křtu předchází obrácení k Ježíši Kristu. Svatý Pavel byl vychován
v židovské víře a stal se horlivým zastáncem Boží cti a Zákona. Bůh
ho však povolal k novému poznání své vůle, které vyžadovalo nové
obrácení. Pavlovi „otevřela oči“ zvláštní událost na cestě do Damašku (Sk 9,1-30). Poté
bezvýhradně přijal Ježíše Krista a nakonec osvědčil svoji víru mučednickou smrtí. Bůh
zve k obrácení každého člověka v kterékoli etapě jeho života. Ty, kteří se s Kristem setkají poprvé a touží ho lépe poznat, církev uvádí do křesťanství v tzv. prekatechumenátu. Tímto obdobím začíná proces křesťanské iniciace, který pokračuje na přání těch,
kteří uvěřili v Krista, katechumenátem.
Z kalendáře královéhradecké diecéze

PASTORAČNÍ RADY

Zvole u Zábřeha středa 16. února v 19 hod.
Zábřeh čtvrtek 3. března v 18.30 hod.
Varhaníci děkanátu Zábřeh se v rámci přípravy na děkanátní pouť sejdou na faře
v Zábřeze ve čtvrtek 24. února v 18.30 hod. Prosím, přijďte všichni. P. František Eliáš
PASTORAČNÍ RADA V ZÁBŘEZE hledá aktivní farníky kterékoli věkové skupiny, kteří mají elán dát svůj čas a iniciativu aktivitě připravované v celé republice Noc kostelů. Jde o pozvání
všech, kteří se chtějí podívat do našeho farního kostela v rámci
této celorepublikově koordinované aktivity. Bližší informace na
www.nockostelu.cz. Tato „Noc kostelů“ proběhne současně nejen
v České republice, ale i na Slovensku a v Rakousku.

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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