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19. 2. 2012
Ročník XIX., číslo 8
7. 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

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

Uzdrav mě, Pane, zhřešil jsem proti tobě.

ŽALM 41
1: Iz 43,18-19.21-22.24b-25
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 2 Kor 1,18-22
příště Ebenovo č. 504

Ev: Mk 2,1-12

Když Ježíš
viděl jejich víru,
řekl ochrnulému:
„Synu,
odpouštějí se ti
hříchy.“
Mk 2,5
EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
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JE VE 14.30 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.

ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY – POPELEČNÍ STŘEDA 22. února

	Mše svaté na Popeleční středu: Zábřeh v 9.40 a v 18 hod.; v Jedlí 16.00; ve Svébohově 17.30; ve Zvoli 17.00 hod. (ve Zvoli můžete přede mší sv. od 15.00, a pokud bude potřeba také po mši svaté přijmout svátost smíření).
KŘÍŽOVÉ CESTY V ZÁBŘEZE budou bývat v pátek od 15.00
hod. v kostele sv. Bartoloměje a v neděli ve 14.30 hod. nebude svátostné požehnání, ale křížová cesta v kostele sv. Barbory.
PRVNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA bude v pátek 24. února.
Společenství, která se chtějí podílet na vedení křížových cest, se mohou hlásit ve farní kanceláři.
P. František Eliáš
FARNOST MALETÍN. Tuto neděli 19. února poputujeme do maletínského kostela sv.
Mikuláše. Začátek mše svaté ve 14.30 hod.
P. František Eliáš

RODINA V AKCI

v Zveme na Víkend pro osamělé ženy „V MÉ SLABOSTI JE SÍLA
III“, tentokrát v rekreačním komplexu Losinka ve Velkých Losinách .
Termín 23. - 25. března 2012. Určeno pro ty, které si potřebují odpočinout, popovídat a načerpat duchovní povzbuzení, i pro ty, které se ocitly v obtížných životních situacích - pro ovdovělé, svobodné, rozvedené
či žijící v manželství. Cena za víkend - dospělí: 550 Kč, děti: 400 Kč.
Kontakt: rodinazabreh@gmail.com, Monika Sikorová, tel.: 737 517 102.
v Pozvání ke SPOLEČENSTVÍ RODIN. Společenství rodin je otevřené, přijít může
kdokoli, kdo cítí potřebu společného setkávání a povzbuzení v rodinném způsobu života
a života ve víře. Nejbližší setkání bude ve středu 29. února 2012. Setkání probíhá v přízemí Charity Zábřeh od 17.30 do 19.00 hod. Srdečně vás zveme. Za Rodinu v akci Monika
Sikorová, mail: rodinazabreh@gmail.com.
Pořádá Děkanátní centrum Rodina v akci a Centrum pro rodinu Šumperk
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 7. března od 9 hod. budou opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., které zajišťují kontakt mezi T-Mobile a těmi,
kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Zodpoví případné dotazy uživatelů sítě a zaregistrují další zájemce z řad farníků,
případně dořeší rozpracované smlouvy. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
		
P. František Eliáš
OREL – jednota Zábřeh Vás zve na výroční schůzi, která se uskuteční
v neděli 26. února ve 13.30 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
FARNOST JEDLÍ. Setkání pastorační rady farnosti bude ve čtvrtek 1.
března od 17 hod.
		
P. František Eliáš
FARNOST SVÉBOHOV – SENIOŘI se sejdou ve čtvrtek 23. února v 17 hod.
Marie Šanovcová
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KŘÍŽEM KRÁŽEM PO HAITI - pokračování
V Mole Sain Nicolas je obrovský kamenný kostel,
který je nejenom na místní, ale i na haitské poměry hodně výstavní. Vlastně jakoby do místního prostředí ani
nepatřil. Pátral jsem, jak je to možné. Údajně měl toto
místo na Haiti navštívit Svatý otec, Jan Pavel II. V březnu roku 1983 ostrov opravdu navštívil a kostel v Molu už
samozřejmě zůstal.
Po příchodu do kostela jsem si chystal fotoaparát a
kameru. Přitom jsem zažil docela velké překvapení, ale
musím říct, že velmi milé. Když jste někde na druhém
konci světa, skoro deset tisíc kilometrů od domova, asi
byste nečekali, že vás někdo pozdraví jménem a ještě ve
vaší rodné řeči. Já jsem to zažil. Najednou se vedle mne
ozvalo: „Nazdar Vašku!“ Překvapeně jsem zazíral a vedle mne stála Eliška Maradová, dcera jednoho z mých nejlepších kamarádů. Vedle ní tam stál Michal Krčméry, syn pana profesora Krčméryho z bratislavské univerzity svaté Alžběty, která posílá lékaře a zdravotnický personál pomáhat lidem téměř do celého světa. Takové setkání je vždycky velká radost a tou vzdáleností a
neočekávaností je ještě umocněná.
Kostel byl plný svátečně oblečených lidí, pozdě přišel málokdo. Na začátku nás otec pozdravil a přivítal a také vysvětlil lidem, kteří nás přivítali potleskem, důvody naší přítomnosti.
Bylo to velmi milé.
	Během bohoslužby jsem si znovu uvědomoval rozdíly ve slavení mše svaté doma a na Haiti.
Haiťané podle mého názoru mnohem víc prožívají bohoslužbu jako slavnost a dávají to vidět
i navenek. Vezmou si na sebe to nejlepší, co mají, všechno je perfektně čisté a vyžehlené. Svou
spontánní účast dávají najevo svým zpěvem, ale často i celým tělem. Je vidět, že na Haiti patří
k slavení i tanec. Nahrával jsem si na kameru jednu paní, odhaduji kolem sedmdesátky, která
sice seděla, ale do rytmu se celá „vlnila“, pohybovala rukama, podupávala si a mně si vůbec nevšímala. Při mši zpíval velký sbor, složený převážně z žen, mezi kterými bylo několik dětí. Muž
byl mezi nimi jen jeden. To, co mně trochu tahalo za uši, byla „kapela.“ Byl tam jeden, který hrál
na elektronické varhany (kybord), dva kytaristé, bubeník, který hrál na soupravu bicích nástrojů a jeden muž s asi třináctiletým chlapcem, kteří hráli na tambu. Problém byl v tom, že si každý
dost hrál po svém. Buď to byla začínající kapela a nebyli sehraní, nebo tomu nepřikládali až takovou důležitost. Vzpomněl jsem si v té chvíli na Honzu Adamce, co by na to asi říkal. Nakonec
to místy dopadlo tak, že se nepotkali ani v tónině ani v taktu a sbor, evidentně nejlépe sehraný,
si šel vlastní cestou. Paní, která sbor vedla, se občas ohlédla za sebe a vyčítavým pohledem dávala najevo svoji nespokojenost. Nejlépe na tom byli bubeníci a asi nejlíp hráli muž s chlapcem
na tambu (bonga). Kdyby doprovázeli liturgii jenom oni, bylo by to mnohem lepší a příjemnější. V takových detailech jsem se ale babral asi jen já a možná vedoucí sboru. Zpěvů je při mši
hodně a většinou zazpívají vždycky celou jednu písničku. Nesekají ji na sloky, nikam nespěchají.
Z kázání jsem bohužel nerozuměl nic, protože bylo v kreolštině, ale bylo opravdu hodně dlouhé.
Kněz při něm mluvil hodně hlasitě a naléhavě. Předtím, než byly přineseny dary, chodili lidé ke
košíčku, který byl umístěn před schody do presbyteria a přinášeli svoje dary, každý podle svých
možností. Na první pohled bylo zřejmé, že z jejich darů není možné farnost uživit. Bohoslužba
trvala víc než hodinu a půl, ale ani po ní nikdo zas až tak domů nespěchal. Bohoslužba je zároveň příležitostí k setkání, lidé si po ní venku ještě dost dlouho povídají před kostelem. Nikam se
neženou.
Václav Keprt, pokračování příště
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UČÍCÍ SE CÍRKEV- JEŽÍŠOVO PROROCTVÍ SVĚDČÍ O JEHO BOŽSTVÍ

Proroctví je určitá předpověď budoucích událostí, která nevychází z přirozených zdrojů.
Proroctví je totiž zázrakem v řádu rozumovém. Proroctví se
liší od obyčejné věštby tím, že je to předpověď určitá a jistá
– nedá se vyložit jiným způsobem. Nelze ji vysvětlit prozíravostí proroka – parapsychickými jevy – například jasnozřením viz Břetislav Kavka (Experimitální psychologie) neboť je náboženskou genialitou. Poslední a nejvyšší důvod je
v Bohu. A do této kategorie musíme zařadit také proroctví,
která ve svém pozemském životě pronesl Ježíš Kristus – Bůh
v lidském těle.
Proroctví je důležitým kritériem – rozpoznávacím znamením pravosti Božího zjevení. Sám Kristus předpověděl mnoho věcí budoucích, které se splnily, a tím dokázal své Božské
poslání.
Na Ježíši Kristu se splnila podrobně starozákonní proroctví i proroctví MESIÁNSKÁ. Tudíž on je pravým vyslancem Božím, prorokovaným Mesiášem.
Ježíš vyslovil mnoho proroctví o svém UTRPENÍ, SMRTI ANO I O VZKŘÍŠENÍ (Mk 8,31-32,
Mk 9,31-32 a Mk 10,32-34 a Lk 18,31-32). Vše se doslova splnilo.
Předpověděl ZKÁZU CHRÁMU I JERUZALÉMA. Apoštolové se totiž domnívali, že Jeruzalém a chrám budou trvat až do konce světa (Mt 24,1-2). Ježíšova odpověď je neuspokojila, ba ještě více napjala jejich zvědavost. Táží se proto i na konec světa (Mt 24,3-31). Podobně
toto proroctví uvádí Marek 13,1-27 a Lukáš 21,5-28.
Zvlášť dojemná je předpověď, při které Ježíš dokonce pláče a udává důvod zničení Jeruzaléma: Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento
den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé
postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti;
nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“ (Lk
19,41-44). Vše se doslova splnilo roku 70, kdy Římané vše rozbořili, na jeden milión Židů povraždili a na sto tisíc odvezli do zajetí (Lk 21,5-7).
Ježíš také předpověděl zkázu a trest zatvrzelým městům Tarzu, Sidonu a Kafarnau, která
nepřijala Ježíšovu výzvu k obrácení a k následování, což se brzy splnilo (Lk 10,13-15).
Ježíš také předpověděl utrpení a pronásledování svých UČEDNÍKŮ a svých následovníků. Připravuje je na tento stav a jejich přirovnáním k holubicím a hadům, k ovcím a vlkům
(Mt 10,16-33, Jan 16,2-4) je učí, jak se mají chovat.
Až do dnešních dnů dochází v celém světě k pronásledování křesťanů, tedy i dnes jsou
jeho předpovězená slova platná.
Ježíš dokonce odhaluje SMÝŠLENÍ lidí, vidí každému do srdce. Při uzdravení ochrnulého poznává Ježíš víru jeho přátel, ale i hříchy nemocného, kterému odpouští, což vyvolalo
údiv a pobouření, neboť hříchy může odpouštět jen Bůh. Ježíš své božství hned nato dokázal
tím, že ochrnutého uzdravil (Mk 2,1-12). Vše řečené i mnoho dalšího jasně dokazuje a svědčí o tom, že Ježíšova proroctví se doslova splnila, což dokazuje, že je Bůh, druhá Božská osoba, Syn Boží, který se narodil z Panny Marie, aby do hříchu padlé lidstvo vykoupil, otevřel
mu nebe, vstup do Božího království. Jasně to vyjadřuje sv. Jan apoštol na závěr svého 1. listu:
„Vím, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh.
A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu – Ježíši Kristu. On je ten PRAVÝ BŮH
věčný život.“ (1 Jan 5,20)
P. Antonín Pospíšil
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P. ROMAN KARL SCHOLZ (1912-1944)

Ačkoli Československo i Rakousko po roce 1918 šlo politicky
svou vlastní cestou, zůstávají dějiny obou zemí propojeny mnoha lidskými osudy. Jedním z nich je osud šumperského rodáka P.
Romana Karla Scholze (1912-1944). Jelikož letos uplyne sto let
od jeho narození, bylo by škoda, aby toto výročí zůstalo v jeho
rodném kraji bez povšimnutí. Augustiniánský kanovník Roman
Scholz, jenž byl též nadaným spisovatelem, zemřel v pouhých 32
letech. Ačkoli pochází z moravského Šumperka, není znám sudetským Němcům ani Čechům. Jeho krajané neoslavili ani 80.
výročí jeho narození (1992), ani 50. výročí jeho smrti. V Rakousku si jej roku 1994 připomněli v Klosterneuburgu u Vídně, kde u této příležitosti vyšly
jeho básně z vězení pod názvem „Ich werde immer bei Euch sein“ (Budu stále s vámi).
Narodil se jako Karl Scholz 26. ledna 1912 v Šumperku, kde jako nemanželské dítě
vyrůstal u svých prarodičů. Jako gymnasista byl členem mládežnického spolku Staffelstein, jenž si kladl za cíl náboženskou obnovu sudetských Němců. Již tehdy psal verše,
které se setkávaly s positivním ohlasem u jeho přátel. Bezprostředně po maturitě vstoupil roku 1930 do kláštera augustiniánských kanovníků v Klosterneuburgu, kde přijal
řádové jméno Roman. V tomto klášteře tehdy tvořili více než polovinu páterů (včetně
opata) Němci z Čech a Moravy. Roku 1934 vyšel bratru Romanovi první svazek básní
„Feine ferne Dinge“ (Věci pěkné, vzdálené). Na kněze byl vysvěcen roku 1936 poté, co se
z mladého řeholníka po návštěvě Německa stal rozhodný odpůrce nacismu. Do té doby
i on jako mnoho Rakušanů a sudetských Němců věřil, že jedině nacismus je účinnou
protiváhou komunismu. Jako kaplan v Heiligenstadtu (vídeňský XIX. okrsek), profesor
křesťanské filosofie na řádovém učilišti a učitel náboženství na gymnasiu v Klosterneuburgu byl oblíben mezi mládeží. Poté, co byla výuka náboženství na gymnasiu zrušena,
shromažďoval své bývalé žáky k biblickým hodinám. S nimi též po Anschlussu Rakouska
založil už na podzim roku 1938 skupinu odporu proti národním socialistům a navázal
kontakty s protivníky režimu a s americkými konsuláty v Budapešti a Bratislavě. Pomocí
nastrčeného donašeče byla však skupina roku 1940 odhalena a rozprášena. P. Scholz byl
22. července 1940 zatčen. Tři dny po jeho uvěznění vznikla jeho báseň „Gebet im Kerker“ (Modlitba v žaláři). Zostřenou vazbu ve Vídni, Anrathu a Hambornu následoval 23.
února 1944 rozsudek smrti a 10. května 1944 poprava gilotinou v rakouském hlavním
městě. Po nalezení jeho mrtvého těla ve vídeňském anatomickém ústavu, byl pochován
12. října 1944 v řádové hrobce v Heiligenstadtu (vídeňský XIX. okrsek).
P. Scholz by neměl být zapomenut nejen jako svědek víry, ale též jako kněz a básník.
Patřil k těm, kteří již před rokem 1938 rozeznali nelidskost nacismu, jenž zneužil němectví pro účely své zločinecké politiky. Jako básník nám zanechal nepomíjivé verše, plné
vášnivosti a lásky, jemných přírodních nálad a touhy i oddanosti Bohu, odkazující k nadpozemskému životu. Před smrtí napsal: „Člověčenství ve mně oplakává ztracený život.
Avšak světec ve mně, ta titěrná, klíčící věc v mém hříšném srdci, se hotoví k letu do velikého světla. A v úžasu koktá Bohu své díky za největší ze všech milostí, jaké On propůjčuje: smět svou krví vydat svědectví pravdě a přitom být počítán mezi zločince jako Jeho
Syn.“ V. Kolář
(podle příspěvku německého historika R. Grulicha
		
v knize Moll, H. Zeugen für Christus. 2006.)
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z 12. února 2012: Červená Voda 1.460; Mlýnický Dvůr 100; Domov důchodců sv.
Zdislavy 237; Písařov 664; Jakubovice 508. Dary: Písařov na opravu oltáře 12.000.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v SETKÁNÍ SENIORŮ se uskuteční ve čtvrtek 23. února v 8.40 na faře v Červené Vodě.
v SETKÁNÍ MODLITEBNÍHO SPOLEČENSTVÍ bude ve čtvrtek 23.února v 18.00 na
faře v Červené Vodě.
v POZVÁNÍ. Všechny srdečně zveme na promítání moc pěkného filmu Fireproof u Altů
v Jakubovicích ve čtvrtek 23.února v 18.00 hod.
v V neděli 26.února v 16.00 bude slavena mše sv. v Janoušově.
P. Radek Maláč

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 12. února: Mohelnice 3.535; Úsov 1.125; Studená Loučka 200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
SETKÁNÍ SENIORŮ se koná v úterý 21. února ve 14 hod na faře.
		
V. Šléšková a V. Vykydalová

ZÁZNAM Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY Z ROKU 1952:
-

o zrušení pracovního volna v některé církevní svátky
„Nový rok začal v církevním životě dvěma událostmi, jež osvětlují vážnou situaci církve.
Jedna nepřekvapila. Byla in suspenso už celý rok. Vydání zákona o svátcích, dnech pracovního
klidu a památných dnech: uvádí pracovní povinnost i ve svátky Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Boží Tělo, sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, Všech Svatých a Neposkvrněného
početí Panny Marie. Pan arcibiskup určil 5. 4. 1952, aby se tyto svátky překládaly bohoslužebně na příští neděli. Též průvody se mají konati v neděli po termínu.“
- odebrání farních matrik
„Překvapující bylo ale nařízení, kterým se farním úřadům berou všechny dosavadní matriky. Zápisy před rokem 1870 se zaslaly do krajského archivu v zámku Janovicích u Rýmařova, kdežto novější byly přiděleny státním příslušným matričním úřadům. Tak skončil pro
církev neslavně skorem již stoletý nerovný zápas o vedení i státem uznaných matrik. Zdejší
farní úřad odevzdal v provedení tohoto nařízení dne 16. ledna roku 1952 - 87 různých svazků
a matričních knih, matrikáři MNV z Mohelnice. Jen prázdné skříně zůstaly svědkem někdejší
objemné sbírky matrik mohelnických od roku 1614.“
Bartoš H. farní kronikář

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 12. února: Lubník 700; Tatenice 490; Hoštejn 1.400; Kosov 570 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko

postřelmovsko

18. února se dožívá 75. roků paní Božena Matějová z Postřelmova,
která se obětavě stará o výzdobu a úklid kostela.
Přejeme jí všechno nejlepší a do dalších roků hodně zdraví,
spokojenosti, Božího požehnání a ochranu Panny Marie.
Členové živého růžence z Postřelmova
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírka z neděle 12. února: Štíty 1.540; Cotkytle 580; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
Dne 24. února oslaví své 75 narozeniny paní Veronika Kühnová.
Do dalších let jí vyprošujeme Boží požehnání, ochranu Panny Marie,
dobré zdraví, spokojenost a také děkujeme za péči o štítecký farní kostel.
Společenství živého růžence a P. Stanislav Suchánek

lošticko

lošticko

lošticko

HŘÍCH JE JEDINÉ OPRAVDOVÉ ZLO. Sv. Jan Zlatoústý (+407) píše: „Hodnotu věcí nemůžeme pozorovat dřív, než vidíme jejich konec, ke kterému vede.” Cařihradský arcibiskup
pak mluví s jakýmsi lehkomyslným mávnutím ruky o všem, co lidé považují za velká neštěstí: smrt v rodině, nemoc, války, zemětřesení. To všechno nás nakonec má vést k dobrému, k
tomu, abychom hledali útočiště u Boha. Zlé, v pravém slova smyslu, je jenom to, co od Boha
odvádí, to je hřích. Nehody, bolest, smrt nazývají duchovní otcové „fyzickým zlem”, protože se vyskytuje ve viditelném světě. Hřích však je zlo „morální”. Je to ztráta života věčného,
tj. posvěcující milosti, přítomnosti Ducha svatého (hřích smrtelný), nebo alespoň duchovní
nemoc, oslabení (hřích všední). Boží obraz v duši se jakoby pošpinil blátem. Ztrácíme smysl
pro Boha a jeho věci jsou jakoby udušeny nebo umlčeny naše duchovní schopnosti. Odejde-li
duše, tělo se rozkládá, hnije. Duch svatý je jakoby duší člověka v životě věčném. Jeho odchod
znamená rozklad lidských schopností. Tím, že zabedním okno, neškodím slunci, ale zbavuji se
sám jeho světla. Evangelium 7. neděle v mezidobí připomíná hlubokou skutečnost: „Syn Boží
má moc odpouštět na zemi hříchy.” Blíží se postní období, doba, kdy více než jindy máme mít
před sebou svou lidskou ubohost ale i Boží nepochopitelnou lásku a milosrdenství k nám,
hříšníkům. Nechme se jí dotknout a uzdravit.
P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický

vvv
SVATÁ ZEMĚ. Pouť do Svaté Země, která byla avizována v FI č. 5, překládáme na dobu postní
2013, jelikož letos není možné zajistit odlet z Brna. Budete-li chtít putovat letos do Svaté Země
individuálně, spojte se s paní Lenkou Hamplovou, vedoucí zábřežské pobočky AWER TOUR.
(mobil 731 626 506; mail <info@awertour.cz>)
P. František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH

v Folkrocková kapela Oboroh se za více jak 20 let své existence stala legendou. Téměř 25
tisíc prodaných nosičů (kritikou velmi dobře přijatých), přes 850 koncertů nejen v tuzemsku,
ale i na Slovensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii,
Švýcarsku a Irsku, společné vystoupení s Filharmonií Hradec Králové a především léta zkušeností dala Oborohu jistotu a přesvědčivost při koncertním provedení skladeb, ať
už starozákonních žalmů zhudebněných vedoucím kapely
Slávkem Klecandrem, nebo jiných písní, opatřených většinou filozofujícími texty. Setkat se s touto kapelou a jejich
tvorbou můžete ve čtvrtek 8. března v Katolickém domě.
Začátek koncertu v 19. hodin, vstupné 60 Kč.
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Sbírky z neděle 12. února: Zábřeh 7.930; Jedlí 1.500; Svébohov 1.400; Klášterec 660;
Zvole 3.080; Hynčina 250 Kč. Dary: Zábřeh – Skalička na kostel sv. Barbory 1.000; Zvole
– na obnovu kostela 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
HALÉŘ SV. PETRA. Tuto neděli 19. února je ve všech farnostech sbírka
„Svatopetrský haléř“. Výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomáhat lidem v nouzi v různých
oblastech světa.
HLEDÁME DĚTSKOU POSTÝLKU. Charita Zábřeh prostřednictvím Občanské poradny shání pro mladou maminku s malým dítětem dětskou postýlku. Pokud někdo máte
doma nevyužitou a byli byste ochotni ji darovat, kontaktujte prosím Mgr. Barboru Sedláčkovou, tel. 736 509 420. Děkujeme za vaši ochotu a pomoc.
POSTNÍ ALMUŽNA 2012. Kdo se modlí, ať se postí, kdo se
postí, ať je milosrdný.
Na Popeleční středu dne 22. 2. 2012 začíná postní doba.
V posledních několika letech nám otec arcibiskup nabízí
pastorační aktivitu Postní almužnu, jako prostředek spojení
půstu, modlitby a almužny.
Schránky „postničky“ jsou určené ke shromažďování
toho, co svým postem ušetříme za požitky, které si dokážeme odříct (sladkosti, alkohol, cigarety,…). Můžete do nich
vhodit i lísteček s modlitbou, prosbou. Za vyslyšení těchto proseb se budou zaměstnanci
Charity Zábřeh modlit ve velikonoční době. Postní schránky budou k vyzvednutí v kostelích při mši svaté na Popeleční středu nebo první neděli postní.
…prioritou Postní almužny je cvičení v sebeovládání… pro dobro druhých.
Markéta Horáková, tel. 736 510 816
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI TERÉNNÍHO OSOBNÍHO ASISTENTA/ ASISTENTKU pro oblast Zábřežska. Charita Zábřeh hledá spolupracovníka/spolupracovnici na poskytování osobní asistence osobám se zdravotním postižením a seniorům v jejich domácnosti. Jedná se o podporu a
dopomoc při vykonávání každodenních úkonů (osobní hygiena, oblékání,
přesun na vozík, apod.)
Strukturovaný životopis a motivační dopis (zkušenosti s cílovou skupinou, proč chcete
pracovat jako osobní asistent, kvalifikace, zkušenosti práce v sociální oblasti) zašlete na
adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 78901 Zábřeh. Uzávěrka příjmu žádostí je: pondělí 27. 2. 2012.
Podrobnosti naleznete na stránkách Charity Zábřeh (www.charitazabreh.cz) a bližší informace o obsazovaném místě a pracovních podmínkách podá Mgr. Petra Bartošová,
vedoucí Střediska osobní asistence a odlehčovacích služeb Charity Zábřeh, mobil 736
509 439, e-mail: osobni.asistence@charitazabreh.cz.
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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