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Ročník XIX., číslo 7

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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

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.  
Skrze tvého 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 ze záchrany.
1: Lv 13,1-2.45-46                       2: Kor 10,31 – 11,1                                   Ev: Mk 1,40-45
Ordinárium: Olejníkovo č. 502  
příště  břízovo č. 503

Veď mě cestou své pravdy 

a vyučuj mě, vždyť jsi bůh, 

má spása, každodenně 

skládám svou naději 

v tebe.
Žalm 25,5 
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pátek 17. února – sv. Alexia a druhů, řeholníků 
ve středu 22. února na Popeleční středu začíná postní doba 

Film lURdY v kině ReTRo v zábřeze bude tuto neděli promítán po hlavních bo-
hoslužbách v 10 hod., a před večerní bohoslužbou v 16 hod.  Red.

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 15. února od 10 hod. budou 
opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn slu-
žebník s.r.o., které zajišťují kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou 
zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Zodpoví případné dotazy uži-
vatelů sítě a zaregistrují další zájemce z řad z farníků, případně do-

řeší rozpracované smlouvy. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ 
T-Mobile je souhlas faráře či děkana.  P. František Eliáš

PoSTní obnovA PRo CHlAPY. Zveme na duchovní ob-
novu s P. Františkem Líznou ve dnech 24. – 26. února v Sobo-
tíně (pozor, změna místa konání). Začátek v pátek 24. února 
v 18 hod., konec v neděli 26. února ve 14.00 hod. Cena 490 Kč 
(ubytování, celodenní strava). Doprava auty. S sebou spacák, 
prostěradlo. Přihlášky na telefonu 737517341 nebo na mailu 
rodinazabreh@gmail.com. 
        Za „Rodinu v akci“ a „Hnízdo“ Ondřej Sikora a Josef Kroul

Jednodenní dUCHovní obnovA PRo ŽenY. Srdečně zveme na postní nadech-
nutí se v sobotu 3. března od 9-17 hodin v Zábřeze. Obnovu povede otec Radek Maláč. 
Přihlášky na mailu rodinazabreh@gmail.com, nebo na telefonu 737517102.

 Zve společenství Modlitby matek, Rodina v akci a Hnízdo

Přemýšlíte o výchově svých dětí? Zajímají vás růz-
né výchovné přístupy? Pojeďte s Hnízdem na Ro-
dinnÝ víKend v dolní moRAviCi od 23. - 25. 
března. Prožitkovým seminářem zaměřeným na vý-

chovu dětí a vztahy v rodině nás provede paní bc. Lenka Davidová, Dis. (pracovnice 
v oblasti poradenství v problematice mezilidských vztahů, rozvoje osobnosti, obtížných 
životních situací, duševních nemocí a závislostí).Vyzkoušíme si spolu s dětmi muziko-
terapii a nezapomeneme ani na společnou relaxaci. Přihlášky a informace na e-mailu 
ahoj@hnizdozabreh.cz, na telefonu 603891571, nebo přímo v klubovně Hnízda. 

FARnoST SvÉboHov. Setkání pastorační rady farnosti bude ve čtvrtek 16. února v 18 
hod.  P. František Eliáš

FARnoST mAleTín. V neděli 19. února poputujeme do maletínského kostela sv. Mi-
kuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

FARnoST Jedlí. Setkání pastorační rady farnosti bude ve čtrtek 1. března od 17 hod. 
                                         P. František Eliáš
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SPoleK meToděJ
v Nejenom seniory zveme v úterý 14. února na „zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem“. Známé melodie zahraje populární dvojice Vašek a Jenda. Začátek ve 14 hodin. Vstup-
né 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na TRAdiČní mAŠKARní PleS, 
který se uskuteční v pátek 17. 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 DAREN, bude vylosována bohatá tombo-
la, vyhodnotíme nejnápaditější masky… Zkrátka a dobře, pokud vám 
zbývá 100 korun, nezapomeňte si zakoupit místenku v předprodeji na 
recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, 739 246 015 a určitě přijďte. Rádi 
Vás uvítáme.
v Ve spolupráci s Klubem Ámos z Ostravy (nám dobře známým ze 
spolupráce na interaktivních výstavách) připravujeme na sobotu 18. 
února tradiční děTSKÝ mAŠKARní KARnevAl. Zveme všechny 
děti a jejich rodiče na zábavné odpoledne plné her a soutěží, kterým 
nás provede klaun Dr. Voháňka. Nebude chybět tradiční tombola, či 
promenáda masek. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 20 Kč.
v JARní PUTovÁní S meToděJem. Po příznivých ohlasech na prázdninový cyklus 
jednodenních výletů, připravujeme i na jarní prázdniny zajímavou nabídku. Ve čtvrtek 8. 
března zveme děti i dospělé na výlet do Prahy. Na pražském hradě navštívíme výstavu „SVA-
TOVÍTSKÝ POKLAD“ a poté s průvodcem projdeme královskou cestu na Staré Město praž-
ské. Sraz účastníků před nádražím ČD v 7.15 hod., návrat v 19.15 hod. bližší informace a při-
hlášky nejpozději do 29. 2. na telefonu 732 552 732 pí. Hedrichová.

  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

* * *
PRÁzdninovÁ CHAloUPKA PRo děTi z nÁboŽenSTví.
 Prázdninová chaloupka pro děti ve věku od sedmi let proběhne v letošním roce v bran-
né (ubytování na nově opravené faře – http://farabranna.sweb.cz/) . Děti se mohou těšit na 
výlety, hry, společně prožitou modlitbu, večery s písničkou, čtení příběhů… 
 Letošní pobyt proběhne v termínu od 14. do 21. července 2012. Cena pobytu včetně 
vstupného do lanového centra je 1.450 Kč. 
 Přihlášky si můžete vyzvednout ve farním 
kostele sv. bartoloměje (vedle novin a časopi-
sů). Vyplněné přihlášky i s platbou 1.450 Kč 
odevzdávejte nejpozději do 14.5.2012 J. Kra-
tochvílové (731 621 288), M. Jaškové (736 509 
446) nebo A. Krňávkové (603 827 736). Ten-
to termín je nutno dodržet. Úhrada ceny za 
pobyt musí být minimálně jeden měsíc před 
jeho zahájením. Kapacita dětí je omezená. 
Dítě je závazně přihlášeno až po podání pí-
semné přihlášky a úhradě platby.          

                  Kratochvílová, Jašková, Krňávková
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UČíCí Se CíRKev- obnovenÁ liTURGie ŽÁdÁ Rozdělení SlUŽeb
S odkazem: KKC 897-903
 Církev Ježíše Krista, to je lid, který bůh svolává a shromažďuje ze všech 
končin země, aby ustavil shromáždění těch, kteří se skrze víru a křest stá-
vají božími dětmi, údy Kristovými a chrámem Ducha svatého. 
 Existují tři stupně svátosti kněžství, které jsou nenahraditelné pro or-
ganickou strukturu církve: biskupství, kněžství a jáhenství. bISKUPSKÉ 
SVěCENÍ uděluje plnost svátosti kněžství. biskup je služebník církve, kte-
rý má pravomoc nad diecézí čili biskupstvím. Má spravovat partikulární církev, což se týká 
především liturgie a vyučování ve víře. Jako Kristův zástupce vykonává pastýřské poslání za 
pomoci svých kněží a jáhnů. 
 KNěŽSKÉHO SVěCENÍ. Pomazání Duchem svatým vtiskuje knězi nezrušitelné duchov-
ní znamení, jímž ho připodobňuje Kristu a uschopňuje ho jednat jménem Krista – hlavy círk-
ve. Kněz je posvěcen, aby jako spolupracovník biskupa hlásal evangelium, aby slavil boho-
službu, především eucharistii a aby byl pastýřem věřících. 
 JÁHENSKÉ SVěCENÍ. Jáhen je připodobněn Kristu službou všem. Úkolem jáhna v kato-
lické církvi je především „hlásat boží slovo“. To znamená např. předčítat z evangelia při litur-
gii, křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat. Může mít na starosti též charitativní službu (návštěvy 
nemocných) či administrativu (správa farnosti).
 V církvi jsou duchovní – klérus a laici (v obou stavech existují křesťané, kteří se zvláštním 
způsobem dávají bohu k dispozici v čistotě, chudobě a poslušnosti - např. řeholníci). 
LAICI (z řeckého laos=lid) jsou pokřtění lidé, patřící k božímu lidu, kteří nepřijali svěcení 
Laici jsou posláni, aby se ve společnosti zasazovali o růst božího království mezi lidmi. Pečují 
o to, aby lidé v jejich okolí (ve škole, při vzdělávání, v rodině a v povolání) poznávali evange-
lium a učili se milovat Krista. Svou vírou a angažovaností ovlivňují společnost, ekonomiku 
a politiku.
 Liturgická slavení jsou záležitostí celé církve. Zdůrazňuje se přitom přednost liturgické-
ho slavení ve společenství a klade se důraz na to, že při slavení liturgie (za rozdělení rolí) má 
každý „v rámci své funkce konat jen to, ale i všechno to, co mu přísluší z povahy věci a podle 
liturgických předpisů“. Přisluhující (ministranti), lektoři, akolyté, žalmisti, komentátoři a čle-
nové chrámového sboru vykonávají skutečnou liturgickou službu. (Při dodržení důležité zá-
sady, aby při vzájemné službě nedocházelo ke klerizaci laiků a k laikcizaci kléru, aby každý 
stav dělal, co je mu vlastní). 
 lektor (z lat. lector = čtenář) je v církvi vnímán jako ten, kdo při bohoslužbách předčí-
tá boží slovo. Úkolem žalmisty je zpívat žalm nebo jiný biblický zpěv mezi čteními. Akolyta 
(z řeckého akolythos, „druh na cestě“ nebo „ten, který následuje“, v širším smyslu pak „ten, 
kdo slouží“) má za úkol starat se o službu u oltáře, pomáhat knězi a jáhnovi v liturgické čin-
nosti, zvláště při mši svaté, podávat svaté přijímání v kostele a přinášet je nemocným, ale také 
připravovat ke svátostem a šířit úctu k eucharistii. Nejstarší a nejdéle funkční skupinou po-
mocníků a přisluhovatelů oltáře ve farnosti jsou ministranti. Právě mladí lidé by měli inten-
zivně zvažovat, na kterém místě v životě církve, farnosti je bůh potřebuje. 
 Co je však třeba si uvědomit! Ten, kdo v posledku v liturgii jedná, je KRISTUS – liturg 
velesvatyně, velekněz a prostředník, jak ho nazývá list Židům 8,2. Ten je stále přítomen ve své 
církvi, ano i v samotném shromáždění božího lidu, v osobě sloužícího kněze a konečně ve 
svém slově a podstatně a trvale pod eucharistickými způsobami chleba a vína. 
 Ano, my kněží a stejně i laici zasvěcujeme bohu svět. Všechny skutky, modlitby a apoštol-
ská činnost, manželský a rodinný život, každodenní práce, odpočinek duševní i tělesný, jsou–
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li konány v Duchu, ba i těžkosti života, jsou–li snášeny trpělivě, stávají se duchovními oběťmi 
bohu milými skrze Ježíše Krista (srov. 1 Petr 2,5); jsou zbožně přinášeny Otci zároveň s obětí 
těla Páně při slavení eucharistie.“(2. vat. koncil); (901; 902; 903).  P. Antonín Pospíšil 

KŘíŽem KRÁŽem Po HAiTi - pokračování 
 Situace na Haiti je velmi těžká – skoro všichni jsou chudí a každý je tím pádem potřeb-
ný. Na druhé straně ale pouhé rozdávání pomoci a peněz vede lidi k pasivitě a nemotivuje je 
k samostatné činnosti. Člověk jim chce pomoci, ale ne tím, že je naučí žebrat a udělá je závis-
lými na takové pseudopomoci...to ještě k minulému tématu.
 Večer na faře jsme si dlouho povídali s otcem Rodolphem. Zajímali jsme se o život a pro-
blémy v Mole Saint Nicolas, o současnost i historii, poškozenou farní školu a možnosti půso-
bení farnosti v sociální oblasti. Výhodou je to, že slovenští lékaři mají na klinice v Molu stálou 
misi, za kterou stojí pan prof. Krčméry a Univerzita sv. Alžběty v bratislavě. Alespoň v oblasti 
zdravotnictví zde mají lidé poměrně komfortní možnosti. 
 Učili jsme otce Rodolpha, jak se pije česká slivovice. Přistoupil k této výzvě odhodlaně 
a zodpovědně, ale v první fázi měl podezřele lesklé oči. Asi to na něj bylo silné. Já jsem se na-
proti tomu zajímal o to, proč se na Haiti dávno nevyrábí „mangovice“, na což nedokázal uspo-
kojivě odpovědět. Ale zřejmě je to tím, že tam nezakotvil natrvalo žádný Moravák a nevybavil 
tuto zemi potřebnými znalostmi a technologií. Mezitím jsem ochutnával jakési oválné plody ze 
stromu na dvoře. Měly pevnou, hladkou a tuhou slupku, trošku to připomínalo litchi, ale bylo 
to kyselejší a strašně to lepilo. Všichni tvrdili, že je to sice jedlé, ale že mně z toho bude špatně. 
Risknul jsem to. Když už tu jsem, ochutnám všechno jedlé, co u nás není. Dopadlo to dobře. Ve-
čer, když jsme šli spát jsem ocenil, že tam bylo podstatně méně komárů, než v Gonaives.
Ráno mne vzbudily úplně jiné zvuky, než na které jsem si na Haiti snažil zvyknout. Žádní 
ptáci, slepice, kozy nebo osli, ale úporné a marné startování auta. Otec baltazar se chystal od-
jet do baie de Henne, aby tam sloužil nedělní mši svatou a jeho auto mu vypovídalo posluš-
nost. Podle zvuku jsem usoudil, že akumulátor mele z posledního. Rychle jsem vstal a spěchal 
mu na pomoc. Hned jak jsem se zorientoval, šel jsem vzbudit našeho řidiče, aby přijel, na-
těsno naše auto přistavil, abychom nastartovali jeho auto přes baterii našeho auta. Tomu cel-
kem rozuměli, ale nepodařilo se mi vysvětlit jim, co jsou to startovací kabely. To nikdo z nich 
nevěděl. Přehodit naši baterku do jeho auta nešlo, protože nikdo neměl klíč, kterým by šly 
baterky odmontovat a přehodit. Takže jsme hledali jakýkoliv vodič, kterým by šly kontakty 
propojit a nastartovat. To, co je u nás dílem okamžiku, to je všude na Haiti problém. Nikde 
ani kus drátu. Nakonec jsme ja-
kýsi kus čehosi našli, auto nasko-
čilo, všichni se rozzářili a otec se 
mohl vydat na cestu. 
 Mně sice kalila radost myš-
lenka na to, co by se dělo, kdy-
by mu to někde po cestě „chcíp-
lo“. Ale byl jsem asi jediný, kdo si 
něco tak negativního připouštěl, 
když všichni měli radost z úspě-
chu. Tak jsem to přestal řešit stej-
ně jako oni a začali jsme se chys-
tat na bohoslužby. 
Václav Keprt, pokračování příště
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 1/2012

zPRÁvY z minUlÝCH AKCí…
Adventní duchovní obnova s otcem Kamilem obrem (10. 12. 2011)

V sobotu 10. prosince proběhla v Zábřeze adventní duchovní 
obnova na téma bůh je Pánem nad nemožným. Ráno jsme se 
sešli v Tunklově dvorci. Na úvod jsme se představili a otec Ka-
mil nám řekl, že bychom měli být po celou „duchovku“ tiše, 
abychom mohli lépe slyšet Pána a pustit ho do svých srdcí. 
Dopoledne jsme rozjímali nad úryvky z Písma, ve kterých Pán 
učinil, co je v lidských očích pokládáno za nemožné. byly to 
známé příběhy o Abrahámovi, krvácející ženě, Davidovi… 
Poté jsme mohli jít na adoraci, ke svátosti smíření nebo se po-
modlit růženec. Já jsem se přidala k malé skupince a šli jsme 

se společně pomodlit růženec do parku. A byl to jeden z mých nejhezčích zážitků na této 
obnově. Následoval výborný oběd na faře a polední klid, kdy jsme měli znovu příležitost 
poklonit se Pánu v tiché adoraci nebo jít ke zpovědi. Potom jsme se přesunuli zpátky do 
Tunklova dvorce, kde program pokračoval. Povídali jsme si o příchodu Pána Ježíše na svět a 
přemýšleli jsme nad tím, co nám pomáhá otevřít nebo co naopak zavírá srdce před Ježíšem. 
Pak následovala krátká diskuze a celou obnovu jsme zakončili oslavením Pána mší svatou. 
Myslím, že „duchovka“ se vážně povedla, pomohla nám zastavit se a dovolit Pánu vstoupit 
do našich srdcí a naplnit je. Děkuji za tento den animátorům, kněžím a všem, kdo se na ní 
podíleli. A hlavně Pánu bohu.   (A. Peková)

Co Se PRo vÁS PŘiPRAvUJe?
děkanátní setkání mládeže 30. – 31. 3. 2012
 Máme tu pro vás předběžné informace: setkání bude probíhat v Katolic-
kém domě v Zábřeze. Na pátek je připraven program a v sobotu k nám zavítá 
arcibiskup Jan. Stravování na sobotu bude zajištěno, takže je určitě se na co tě-
šit. Podrobné informace ještě budou zveřejněny na plakátku.   (Vaši animátoři)

STŘediSKo volnÉHo ČASU PŘi SGv
nAbízí WoRKSHoPY
AnimACe – Film (cena každého workshopu 400 Kč)

16. – 18. března – AnimACe. budeme se vám snažit pomoci nahlédnout do tajů ani-
mace (základní, ploškové a pixelace). Lektor animace: Michael Carringrotn, pedagog na 
Vyšší odboré škole publicistiky Praha, přednášející na FAMU, vedoucí katedry animace 
Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně. místo konání: Stojanovo gymnázium, Velehrad 
(začátek v 18 hod., spacák s sebou. Hlaste se nejpozději do 14. 3. 2012. 

9. – 11. března – Film, KAmeRA. Lektoři: Mgr. Veronika Müllerová a Ing. Mgr. Mar-
tin Müller – vyučující na Vyšší odborné škole publicistiky Praha, tvůrci dokumentárních 
pořadů pro Českou televizi. Místo konání: Kroměříž. Hlaste se nejpozději do 5.3.2012.
 Další informace na www.sgv.cz a středisko sgv.cz, 572 571 098, 572 571 09
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inFoRmACe PRo vŠeCHnY FilmAŘe 
 K 1 150 výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, vy-
hlašuje Stojanovo gymnázium, Velehrad 1. ročník soutěže mladých fil-
mařů Velehradská kamera.
KATEGORIE A SOUTěŽNÍ TÉMATA:
 Od 15 let  „Všechno nejlepší Cyrile a Metoději“
 16 – 18 let „Věrozvěstové dneška“
 19 – 26 let  „Dialog mezi východem a západem“. 
  Soutěžní snímek max. 6 min
 12 – 26 let  „1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad 2013“
    Upoutávka s maximální stopáží 60 s
Snímky ve formátu AVI, MPEG 2 zasílejte elektronicky na adresu:
gym-velehrad@sgv.cz, poštou: Stojanovo gymnázium, Velehrad; 687 06 Velehrad č. 1
 Každý může zaslat jeden soutěžní film a jednu upoutávku. Uzávěrka soutěže je 31. 5. 
2012. (Více na www.sgv.cz/velehradska-kamera)

něCo nA zAmYŠlení…
 „Nebeské království je také podobné obchodníku, který hle-
dá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, 
prodá všechno, co má, a koupí ji.“ (Mt 13, 45)
 Přicházíš do klenotnictví. Všude je mnoho nádherných 
šperků, ale tobě padne do oka mimořádná perla ve vitríně 
bezpečnostního skla. Taková, jakou jsi nikdy neviděl…
 „Co stojí?“ ptáš se prodavače. „Okamžik, zavolám šéfa…“
 A za chvíli již před tebou stojí sám majitel firmy. Začíná trochu zeširoka a tyká ti, 
jako by tě již, bůh ví jak dlouho, znal: „Správně jsi postřehl, že jde o zcela mimořádnou, 
zvláštní perlu. A zvláštní je i její cena. Ta perla totiž stojí všechno, co máš!“ 
 „Mám něco kolem třiceti tisíc,“ pomyslíš si. „Tak to bude cena za perlu,“ řekne ob-
chodník, aniž by čekal, až nějakou částku vyslovíš. 
 „Ale když vám dám všechno, nebudu mít na opravu střechy domu a na…“ 
 „Ty máš dům? Tak i ten bude tvořit cenu za tu perlu,“ naváže zcela samozřejmě ob-
chodník.
  „No to nemyslíte vážně?! To budu spát v garáži?“ 
  „Aha, tak ty máš také garáž? Ale přece ji nemáš jen tak, prázdnou…?,“ usměje se ob-
chodník. Vyhrkneš: „A jak se s rodinou dostanu bez auta na chalupu?“ Ale v tom si uvě-
domíš, že zřejmě nejen auto, ale i chalupa bude součástí ceny za perlu.
  „Ano, máš pravdu…,“ pokračuje obchodník. „Je to skutečně zvláštní a výjimečná 
perla. A tomu odpovídá i zvláštní cena: vše, co máš. ber, nebo nech být! Vezme někdo 
jiný…“
 Váháš, přemýšlíš, ale nakonec souhlasíš. Vidíš sám, že tahle perla za to stojí.
 „Dobrá,“ končí obchodník rozhovor. „Takže nyní je všechno, co máš, mé. Tvoje kon-
to, dům, garáž, auto, chalupa, ale také tvá rodina – manželka, děti… Neboj se, nechci ti to 
brát. Dobře s tím vším nakládej a hlavně nikdy nezapomeň, komu to nyní patří. A věřím, 
že kdybych tě snad o něco z toho v budoucnu požádal, bez váhání mi to dáš…“
  (Milujte se!, č. 12/2010)
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vÝRoČí PŘíCHodU Sv. CYRilA A meToděJe nA moRAvU
 Česká církev prožívá nyní tříletí příprav na jubileum 1150 let 
od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které si připomene-
me v roce 2013. Matice velehradská připravila ve spolupráci s na-
kladatelstvím Poustevník jako součást přípravy na toto výročí kni-
hu Slyšte slovo a zpívejte píseň. 
 Kniha ve své prvé části čtivým jazykem podává životní pří-
běh svatých Cyrila a Metoděje. Autor knihy prof. Petr Piťha uvádí 
všechna základní historická fakta, aniž by porušil plynulý tok vy-
právění. Čtenář se současně baví i vzdělává. 
 Ve druhé části autor v několika historických obrazech provede 
čtenáře nejdůležitějšími údobími historie Velehradu a vývoje cyri-
lometodějské úcty. Tím je zároveň ukázáno, v čem spočívá náš současný úkol při ochra-
ně a rozmnožení „dědictví otců“. K textu knihy je pro děti připojen slovníček s vysvět-
lením málo známých slov a termínů. Kniha je bohatě ilustrována akad. malířkou Klárou 
Folvarskou. Předmluvu ke knížce napsal Mons. Josef Hrdlička. 
 Kniha vyšla počátkem měsíce února.  (Pokud byste měli o knihu zájem, přijďte se do-
mluvit na faru v Zábřeze). 

Život slovanských věrozvěstů se dočká také filmového zpracování
 Historický film věnovaný apoštolům Slovanů svatým Cyrilovi a Metodějovi připra-
vuje režisér Petr Nikolaev. Film by tak měl mít příští rok premiéru v českých kinech.
 Současně s celovečerním filmem vznikne také pětidílné docu – drama (formát seri-
álu s prvky dokumentu), který doposud u nás neměl obdobu. Obě díla se budou natáčet 
přímo na místech spojených se životem obou světců, a to nejenom u nás, ale i v řecku, 
na Slovensku a v Itálii. V hlavní roli svatého Metoděje se představí herec Roman Zach. 
„Příběh Cyrila a Metoděje nebyl u nás dosud důstojně filmově zpracován, přestože jim 
vděčíme za mnohé. Jejich misie ovlivnila rozvoj křesťanství, kultury a vzdělanosti všech 
slovanských národů a položila základy české státnosti,“ uvedl v této souvislosti pražský 
arcibiskup Dominik Duka. Právě Katolická církev se spolu s Pravoslavnou církví v čes-
kých zemích a na Slovensku a Akademií věd ČR na projektu nejvíce podílí.                                                        

nÁRodní TÝden mAnŽelSTví 13. – 19. ÚnoRA 2012
 Rozumíme si? Tak se zeptá mnoho českých žen a mužů ve dnech 13.–19. února 
2012, na něž připadá šestý ročník Národního týdne manželství. Jeho tématem letos bu-
dou „Cesty k lepší komunikaci v manželství“. Patronkou akce bude tentokrát Miroslava 
Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny. 
 Národní týden manželství je příležitostí k vydávání knih pro páry. Za posledních pět 
let vyšlo na českém knižním trhu 80 knih na téma manželské vztahy. K šestému ročníku 
vyjde například kniha Komunikační dovednosti pro páry od manželské poradkyně Nan-
cy van Peltové. Národní týden manželství začal v roce 1996 ve Velké británii, následně 
v roce 2007 v ČR a v současné době se připravuje v dalších 14 zemích na světě.
 Podrobnější informace o NTM i přehled akcí podle jednotlivých krajů je k dispozici 
na adrese www.tydenmanzelstvi.cz.

Zprávy převzaty z tiskového střediska  ČBK



9

CenTRUm PRo RodinnÝ ŽivoT PŘi ARCibiSKUPSTví olomoUCKÉm 
lyžařský den tátů s dětmi.  V sobotu 25. února organizujeme lyžová-
ní pro tatínky s dětmi v lyžařském areálu Kladky na Konicku. Výuka 
pro začátečníky bude zajištěna lyžařskou instruktorkou - příspěvek 
činí 50 Kč. K dispozici bude dětský lyžařský vlek pro nejmenší a velký 
vlek pro zkušenější. V případě nedostatku sněhu zamíříme do jiného 
střediska. bližší informace a přihlášky: Peter Markovič, tel.: 587 405 
293, e-mail: markovic@arcibol.cz; nebo je najdete na našich webových stránkách.
 

víkend pro seniory na velehradě. Víkend se koná 23. - 25. března 2012. Součástí jsou 
přednášky zaměřené na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k bohu a pro-
hloubení duchovního života. během víkendu bude opět příležitost ke společným mod-
litbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných 
a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. bližší informace najdete na našich webových 
stránkách. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Pro-
střední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Časopis Rodinný život 1/2012 – Jednota v různosti
První letošní číslo časopisu Rodinný život je věnováno tématu „Jednota v různosti“. Při-
jměte pozvání k setkáním v atmosféře vzájemné úcty a naslouchání. Prostřednictvím 
odlišnosti druhého člověka můžeme spatřit jedinečnost každého z nás i krásu společné-
ho směřování.
 bratr Wojtek z komunity Taizé přiblíží Dny důvěry - setkání mladých lidí různých 
vyznání a národností. Farářka Církve československé husitské, Helena Smolová, se za-
mýšlí nad bratrstvím. Seznámíme se s komunitou sester z protestantských církví, které 
žijí ve švýcarském Grandchamp. Rozhovor o smíšeném manželství vystihuje, že i odliš-
nosti mohou být velkým obohacením a podnětem k růstu. 
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, 
biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@email.cz

mS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...“
 Nabízíme možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovní-
ci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách 
i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Zde v bis-
kupské kapli Panny Marie bude na všechny tyto úmysly sloužena každý čtvrtek mše sva-
tá. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám 
nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arci-
bol.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny). „Proste, a dostanete, aby se vaše radost napl-
nila.“ (Jan 16,24b)  

nabízíme také rozšířené poradenství
Poradenství v obtížných životních situacích – bc. Marcela řezníčková
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, 
rodina@arcibol.cz
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mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

Sbírky z neděle 5. února: Mohelnice 3.988; Úsov 614; Studená Loučka 160 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara
SeTKÁní leKToRů bude ve středu 15. února v 18 hod. na faře.

farnosti spravované z  tatenice

Sbírka z neděle 5. února: Lubník 670; Tatenice 410; Hoštejn 1.250; Kosov 1.470 Kč. 
dary od ,,betlémů,, (z pokladniček černoušků) - určené na adopci na dálku:
 Lubník 1.200, Tatenice 1.300, Hoštejn 4.800, Kosov 950.
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

neděle 12. ÚnoRA Je AdoRAČním dnem FARnoSTi TATeni-
Ce. Výstav Nejsvětější Svátosti bude od 14.30 hod., zakončení adorační dne 
v 17.30 hod.                                                                            P. Jaroslav Přibyl 

mAŠKARní KARnAvel PRo děTi se uskuteční v Hoštejně v neděli 26. 
února od 14 hod. 

SRdeČnÉ PoděKovÁní všem, kdo jste se aktivně zapojili ať již do příprav, průběhu 
nebo následného úklidu po „Lidovém plese“ v Tatenici, či jej podpořili svými dary. 
   P. Jaroslav Přibyl

štítecko štítecko štítecko

Sbírka z neděle 5. února: Štíty 1.300; Cotkytle 650; Horní Studénky 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

postřelmovsko       postřelmovsko

V neděli 19. února bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 3864Kč) 
a v Chromči na kostel (minule 3350Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

v sobotu 18. února je ve farnosti lesnice AdoRAČní den. Rozpis služeb bude v kos-
tele.  P. Vladimír Jahn

lošticko      lošticko      lošticko

Co SloUŽí zdRAví? 
Německá spisovatelka Ricarda Huch (1864-1947 - 83 let) uvádí tři body: „Člověk je 
šťastný tehdy, když má svůj úkol, milé lidi kolem sebe a velký cíl před sebou.”
Sv. Tomáš Akvinský (+1274), velký teolog středověku uvádí sedm důležitých 
bodů: 
úsměv, pláč, přátelství, koupání, modlitba, rozjímání, spánek. 
Když lidé pravidelně rozjímají, musejí řidčeji k lékaři nebo do nemocnice. To je dokonce vě-
decky dokázáno.
“milý bůh tak moudře se postaral o své stvoření, že žádná bylinka není bez užitku”, říká 
známý bavorský kněz Sebastian Kneipp (+1897).
 Nejdůležitější je mít v životě radost a denně děkovat Stvořiteli, že nám dopřává tolik dob-
rodiní. Jen si jich povšimnout...                P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický 



11

červenovodsko      červenovodsko
Sbírky z neděle 5. února: Červená Voda 2.109; Domov důchodců sv. Zdislavy 119; Písařov 
1.041; Jakubovice 770.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v V neděli 12. února v 15.00 hod. bude v Červené Vodě adorace s prosbou za uzdravení.          
  P. Radek Maláč

PoUŤ do medŽUGoRJe. medžugorje je místo, kde již přes 
30 let probíhají denní zjevení Panny marie. Je to místo zcela 
mimořádných milostí. Toto poutní místo navštívilo již několik 
miliónů poutníků, tisíce kněží a desítky biskupů z celého světa. 
zatím nejvyšším církevním představitelem, který medžugorje 
navštívil, byl vídeňský kardinál Christoph Schönborn. Při své 
návštěvě mimo jiné řekl, že už dlouho vidí krásné plody, které 
medžugorje přináší, a proto se rozhodl osobně poznat strom, 
ze kterého plody pochází. během naší pouti se setkáme s jed-
ním z vizionářů, jedním z medžugorských kněží, navštívíme 
komunitu pro léčení narkomanů Cenacolo atd. Program je vel-
mi bohatý.
 Termín: 13. 5.–19. 5. 2012 (ne – So), odjezd v neděli 13. 5. ve 14 hod. ze Zábřeha (z Valo-
vé), návrat v sobotu 19. 5. v dopoledních hodinách. Cena: 1990 Kč + 38 euro (zahrnuje dopravu, 
pojištění a ubytování - jídlo není v ceně – stravování vlastní). Z vážnějších důvodů (např. pouť 
vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. V plánu je zastavit se cestou u nádherných vodopá-
dů Kravice a taky zastávka u moře cestou zpět. Pouť je s duchovním doprovodem kněze.
 Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů v Zábřeze, Jedlí, Svébohově a Zvoli, 
příp. u P. Františka Dostála, kterému můžete odevzdat i vyplněné přihlášky + 1. 990 Kč (eura 
se budou vybírat až v autobuse). Pozn. 14 dní před odjezdem už není možné vracet zaplacené 
peníze, je potřeba sehnat za sebe náhradu. Je nutný platný pas!!! (pokud nemáte, vyřiďte si 
jej raději dříve, mají podražit) 
 POČET MÍST JE OMEZEN!!! Informaci, zda jsou ještě volná místa podá P. Radek Maláč 
(739 245 986; r.malac@seznam.cz). Vyplněné přihlášky můžete také posílat na adresu řím-
skokatolická farnost, Červená Voda 46, Červená Voda 1, 561 61 a částku ve výši 1990 Kč na 
účet 125366612/0300 (variabilní symbol rodné číslo). Informační setkání bude v neděli 6. 5. ve 
13.30 hod. na faře v Zábřeze (budou podány podrobné informace).  P. Radek Maláč
ze vzPomíneK PoUTníKů: 
v Chci poděkovat za uzdravení vnitřního zranění, usmíření sama se sebou, určitý klid a pokoj, 
který chci s pomocí Panny Marie a Ježíše žít a taky rozdávat ostatním kolem sebe. Je to pro mne 
dar, který se nedá popsat, ale prožívat a žít. Mám v sobě stále živé vzpomínky. Díky za ně. H. K.
v Co jsem si odvezla – touhu se tam opět vrátit. Co mě obohatilo – ruch světa se tam projevuje, 
ale Duch sv. tam vane, vždy se najde místečko k soukromí s naší nebeskou Maminkou. Duch sv. 
vane takovou silou, že každý má možnost pročistit si svoje svědomí. J. K., Červená Voda.
v Odvezla jsem si pokoj a mír v duši. Pouť mě obohatila novými duchovními rozměry, láskou 
a úctou k Panně Marii, která nám pomáhá nést naše kříže a neustále nás povzbuzuje k modlit-
bě. A. S.
v Každý den se modlím růženec a modlitba je pro mě posilou v mém dalším životě. Od mé prv-
ní návštěvy pravidelně sleduji poselství Panny Marie prostřednictvím internetových stránek www.
medjugorje.ws/cs/ a snažím se podle nich žít. A. C.
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Sbírky z neděle 5. února: Zábřeh 8.720; Jedlí 1.800; Svébohov 1.500; Klášterec 1.320; 
Zvole 3.260; Postřelmůvek 600 Kč. Dary: Zábřeh na kostel sv. barbory 500; na kostel sv. 
bartoloměje 500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.       P. František Eliáš

HAlÉŘ Sv. PeTRA. Příští neděli 19. února proběhne při nedělních bo-
hoslužbách ve farnostech sbírka „Svatopetrský haléř“. Výtěžek sbírky bude, 
tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve 
pomoci lidem v nouzi. V roce 2011 bylo v olomoucké arcidiecézi vybráno 
celkem 3 183 888 Kč.

bezdomovCi v mRAzeCH. 
 V návaznosti na trvající třeskuté mrazy, kdy ukazatel teploměru slézá 
až pod -20°C, rozšiřuje Charita zábřeh možnost nouzového přenocová-
ní pro lidi bez domova. 
 Od čtvrtka 2. února Charita díky vstřícnosti pronajímatele soused-
ní nemovitosti rozšířila počet míst pro pobyt a přespání v teple na 12 
míst. 
 Charita Zábřeh tuto krátkodobou službu poskytuje bez toho, že by měla zajištěné 
finance na její provoz, k umoření nákladů použije také malou část výtěžku nedávno 
skončené Tříkrálové sbírky 2012. věří také, že se do pomoci podaří zapojit místní 
samosprávu i některé místní firmy, které by například mohli dodat potraviny, či již 
hotová jídla. 
 Pokud potkáte někoho bez odpovídajícího zázemí, kdo bude očividně stávajícími 
mrazy sužován, nasměrujte jej k nám, případně nám o něm dejte vědět. Chcete-li 
účinně pomoci, můžete nám také donést potraviny, ze kterých připravíme večeři 
nebo svačinu, případně nám můžete s přípravou pomoci.

kontaktní informace: Tomáš Hampl, tel. 736 509 434, Markéta Horáková 736 510 816

AKAdemiCKÝ TÝden 2012
aneb (současní i bývalí) zábřežáci sobě ii – 3. 3. – 24. 3. 2012

sobota 3. března 18.00 hod.  Katolický dům Zábřeh
 vojtěch Šustek - Atentát na Heydricha a ii. stanné právo na území 
 tzv. protektorátu Čechy a morava 

neděle 4. března  15.30 hod.  kostel sv. barbory
 Koncert sboru CARmen

úterý 6. března  18.00 hod.  Katolický dům Zábřeh
 ondřej Sikora – zákon, svoboda, nesmrtelnost – k dialogu rozumu 
 a víru aneb „mohl by mít Kant pravdu?“

pátek 9. března  19.00 hod.  Katolický dům Zábřeh 
 Josef marada – bURUndi – mé setkání s Afrikou 

sobota 24. března  7.39 hod.  odjezd z vlakového nádraží směr Litovel 
 František John – výprava za bobry do litovelského Pomoraví
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