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24. 2. 2013
Ročník XX., číslo 8
2. 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

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám,
abychom ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro,
abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Hospodin je mé světlo a má spása.

ŽALM 27
1: Gn 15,5-12.17-18
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Flp 3,17 – 4,1
příště latinské č. 509

V zářivém oblaku
bylo slyšet Otcův hlas:
To je můj milovaný Syn,
toho poslouchejte!
Zpěv před Evangeliem
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Ev. Lk 9,28b-36

V POSTNÍ DOBĚ jsou pobožnosti Křížové cesty podle rozpisu, který je ve
vývěsce kostela sv. Bartoloměje. O nedělích v kostele sv. Barbory a v pátek
ve farním kostele sv. Bartoloměje, vždy v 15 hod.
Red.
Tuto neděli 24. února bude ve 14.30 hod. slavena mše svatá v kostele
sv. Jana Pavla v Pobučí.
P. Pawel Zaczyk
Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v pondělí 25. února v 19 hod. v obecním domě koncert
uměleckého trio CANTO CORNO E ORGANO. Účinkují Tomáš Kyral – lesní roh, Radka
Kyralová – mezzosoprán, Věra Trojanová – klavír.
Marie Šanovcová
V pátek 1. března bude v 15 hod. slavena mše svatá na DPS Zábřeh, Nerudova 7.
		
P. Pawel Zaczyk
MOŽNOST SVÁTOSTI SMÍŘENÍ na první pátek v měsíci, 1. března bude v kostele sv.
Bartoloměje v Zábřeze od 15.30 hod.
P. František Eliáš
MALETÍN. V neděli 3. března poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Maletíně. Mši svatou
budeme slavit ve 14.30 hod.
Ve stejnou dobu bude slavena o týden později, v neděli 10. března mše svatá v kostele
sv. Stanislava v Hynčině.
P. František Eliáš

PŘEDNÁŠKA O HUMANITÁRNÍCH PROJEKTECH V ETIOPII

Kino Retro připravilo na čtvrtek 28. února pořad zábřežské cestovatelky a pracovnice Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie
Českobratrské církve evangelické Jany Škubalové s názvem Chudou
Etiopií s bohatou historií. Ten bude nejen vyprávěním o životě v Etiopii, která patří mezi nejchudší státy světa, ale také představením humanitárních projektů
realizovaných v této východoafrické zemi. Přednášku doplní improvizovaná výstava Stavíme lidi na nohy o projektu pomáhajícím nejchudším etiopským ženám a stánek s prodejem
keramiky, tašek a šperků inspirovaných Afrikou. Přednáška začíná v 17 hodin, vstupné je
dobrovolné.
Zdeněk David

CHRISTIANIZACE SLOVANŮ Mgr. Michal Téra, Ph.D.,
v pátek 1. března v 18.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
Christianizace evropských národů znamenala výrazný kulturní zlom
ve vývoji těchto etnik a měla dopad nejen na jejich náboženský, ale rovněž
na právní, společenský a politický vývoj. Jako jedni z posledních přijímají
křesťanství i Slované. Křesťanství mezi ně proniká od počátku 9. do konce
11. století.
Proces přijímání nové víry závisel, spíše než na skutečné konverzi, na
mnoha jiných okolnostech: politické situaci, sociální struktuře, kulturních a obchodních
vztazích. Bylo tomu tak i v případě Slovanů, kteří k nové víře přistupovali stále z pozic archaického myšlení, považovali ji spíše za sociální doktrínu spojenou s kultem a řadu prvků
ze svého archaického náboženství si ponechali i po přijetí křesťanství.
Mgr. Michal Téra, Ph.D. v současné době působí na Univerzitě v Pardubicích. Je autorem monografie Perun bůh hromovládce a Sonda do slovanského archaického náboženství.
Petr Janů
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PŘIPOMÍNKA PRO TY, KTEŘÍ NEČTOU FARNÍ INFORMACE PRAVIDELNĚ.
Od minulé neděle jsme sjednotili liturgické postoje v celé arcidiecézi: Při
přinášení obětních darů věřící sedí. Vstanou až na modlitbu nad dary, tedy
po tom, co skončí recitace odpovědi na výzvu: „Modlete se, bratři a sestry“,
jak vyplývá z dopisu arcibiskupa Jana.

KATOLICKÝ DŮM
v ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA. Mateřské a rodinné centrum
Hnízdo zve děti, rodiče i prarodiče na hudební pohádku „Šíleně smutná princezna“ v podání 1. dívčího skautského oddílu ze Šumperka. Divadlo potěší návštěvníky všeho věku v neděli 24. února od 14 hod. v Katolickém domě.
v JARNÍ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Po příznivých ohlasech na prázdninový cyklus
jednodenních výletů, připravuje Spolek Metoděj zajímavou nabídku i na jarní prázdniny.
V pátek 15. března zve děti i dospělé na další a opět jinou procházku Prahou. Na programu
bude tentokrát komentovaná prohlídka židovské části Starého Město pražského.
Sraz účastníků před nádražím ČD v 7.15 hod., návrat ve 20.25 hod. Bližší informace a přihlášky (nejpozději do 5. 3.) na telefonu 732 552 732 - paní Hedrichová.
v OBCHODOVÁNÍ S LIDMI A NOVODOBÉ OTROCTVÍ. Otroctví a obchod s lidmi jsou přeci věcí dávné minulosti. Nebo snad
ne? Na tuto otázku se ve středu 27. února v Katolickém domě pokusí
odpovědět Mgr. et Mgr. Klára Marie Stráníková, ThLic. Tato řádová
sestra z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže se dlouhodobě věnuje problematice dívek nucených k prostituci a spolupracuje s komunitami, které poskytují pomoc dívkám zachráněným z ulice. Začátek přednášky v 18 hodin, vstup volný.
v 	OD PRADĚDU NA HANOU. Ve spolupráci s místní pobočkou Moravsko-slezské
křesťanské akademie a klubem seniorů připravujeme na úterý 5. března další besedu s redaktorem Českého rozhlasu Olomouc Mirkem Kobzou. Autor populárních rozhlasových
pohlednic nám tentokrát přiblíží stopy po důlní činnosti v kraji mezi Pradědem a Hanou.
Začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné.
v Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných stanov na středu 6. března 2013 výroční členskou schůzi Spolku Metoděj Zábřeh. Začátek v 17.00 hodin v Katolickém domě.
Na programu jednání bude výroční zpráva za rok 2012, plán činnosti na rok 2013 a jiné.
Na jednání si touto cestou dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všechny své
příznivce a dobrodince.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
Zveme na první setkání kurzu symptotermální metody pro manžele,
snoubence a další zájemce.
Začátek v pátek 1. března 2013 od 19 hod. v Kosově č. p. 14 (u Winigů)
Jsou zváni všichni, kdo se chtějí dobře naučit symptotermální metodu PPR
a svoje znalosti si mohou přijít osvěžit i bývalí absolventi kurzu.
Bližší informace: Eva Winigová 724 455 283 nebo Kolčavovi 725 861 449.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – PUTUJÍCÍ BOŽÍ LID VE SVĚTĚ

S odkazem 2. Čt. Flp 3,17- 4,1: Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní
to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže; jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a
jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. My však máme občanství v nebesích,
odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On
promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy
silou, kterou je mocen všecko si podmanit. Moji bratří, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a
slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní.
Svatý Pavel vychází z klasické biblické nauky o „DVOU CESTÁCH“ a rozlišuje dvě
„PROMĚNĚNÍ“. Nejprve je tu proměnění těch, kdo si zvolili jako boha břicho, sobecké
potěšení a nevázaný život. Svou spásu a chloubu nehledají v Kristově kříži, ale v sebeospravedlnění a sebevychloubání. |Konec takových lidí je záhuba. Na druhé straně stojí nádherné proměnění těch, kteří v Kristových šlépějích prožívají svůj „odchod“ do nebeské vlasti.
Tito věřící se ve křtu „připodobnili“ Kristu, neboli dostali jeho „podobu a obraz“. Na konci
života budou zcela „proměněni“ v Krista - tehdy v nich bude Kristův obraz plně zářit.
K tomuto „DRUHÉMU PROMĚNĚNÍ“ vede své věřící církev a při tom od „PRVÉHO
PROMĚNĚNÍ“ ty nešťastné odrazuje. A tak obojím církev přispívá k dobru. Záleží na dobré a svobodné vůli každého, zda uslyší Boží hlas a zda jej naplní.
Tato činnost církve patří k jejímu základnímu poslání zde na zemi. Nedívá se jen na
tuto zem, nežije jen v tomto čase, ale obrací zrak až k věčnosti, neboť její poslední cíl je eschatologický - přivést lidi k Bohu do věčného království blaha. Nic většího a důležitějšího
v životě a v poslání člověka nemůže být. Bůh ve své moudrosti, moci a lásce k člověku, prodlužuje jeho život ne o 10, 50, 100 roků, ale na celou věčnost. Není to úžasné? A nestojí to
za to přinášet i osobní oběti?
K tomuto věčnému cíli však nekráčí člověk a ani Boží děti zcela sami. Jsou obklopeni
lidmi různého zaměření v různých společenstvích. Na prvním místě je rodina. Tou je člověk obklopen takřka po celý svůj život. A požehnáním pro každého je, když tato rodina je
opravdu rodinou Božích dětí. To však nepadá z nebe, rodinu tvoří jednotliví lidé.
Vlastním zakladatelem Božího lidu je Bůh Otec. Tím, kdo jej vede je Ježíš Kristus.
Zdrojem jeho síly je Duch svatý.
Vstupní branou Božího lidu je křest. Jeho důstojnost spočívá ve svobodě Božích dětí.
Jeho zákonem je láska. Pokud tento lid zachovává věrnost Bohu a hledá nejprve Boží království, dokáže měnit svět. Boží lid se nepodobá žádnému lidskému společenství a nepodřizuje se nikomu, než Bohu samému. |Má být jako sůl, která dává pokrmům chuť; jako kvas,
který všechno prokvasí; jako světlo, které zahání temnotu.
Ten, kdo patří k Božímu lidu, musí počítat s tím, že se dostane do otevřeného konfliktu
s lidmi, kteří popírají Boží existenci a nedbají na Boží přikázání. Avšak ve svobodě |Božích
dětí se člověk nemusí bát ničeho, dokonce ani smrti.
Církev „žije“ na tomto světě, ale není z tohoto světa, je přece společenstvím lidí, putujících ke svému nejvyššímu a poslednímu cíli. Jako taková, jde církev solidárně s lidmi této
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i budoucí doby. Sdílí všechno s lidmi, odráží se v ní tedy vše, co se na zemi děje, radostného i bolestného, ponižujícího i slavného a tak vede a učí lidstvo snášet a vyzískávat dobro
z každé události lidských dějin. A při tom jedinou její snahou je proměnit lidskou společnost, a sebe sama na prvém místě v Boží království na zemi, kde by všichni byli šťastni (ano
i pomocí vlastnění pozemských věcí) a spěli k šťastnému životu věčnému, v plném a vlastním to království Božím, když před tím toužebně očekávali slavný příchod Kristův na tento
svět
Kristus byl svatý, nevinný, neposkvrněný, nepoznal hřích a přišel jen usmířit hříchy
lidu. V církvi jsou však i hříšníci; je zároveň svatá a zároveň stále potřebuje očišťování a
jde trvale cestou pokání a obnovy. Všichni členové církve, včetně jejich služebníků, musí
uznávat, že jsou hříšníci. Ve všech je ještě až do konce časů smíšen plevel hříchu s dobrým
zrnem evangelia. Církev tedy shromažďuj hříšníky, dotčené Kristovou spásou a nacházející
se na cestě k posvěcení, k plnému to proměnění jejich srdce.
P. Antonín Pospíšil

ZVONÍCI OD SV. BARTOLOMĚJE A OD SV. BARBORY

Děkujeme rodině Strakových z Jestřebí za dar stoletého dubu,
který bude použit na závěs zvonu sv. Anny a opravu zvonové stolice ve věži kostela sv. Barbory v Zábřeze.
Připomínáme, že stále probíhá sběr barevných kovů, el. motorů, autobaterií a železného šrotu. Kdo by nám touto cestou chtěl
přispět na zakoupení nového zvonu do kostela sv. Barbory, může
nás kontaktovat na tel. 733 356 740. K dnešnímu dni je na účtu
118. 000 Kč. Všem dárcům děkujeme.
Za zvoníky Aleš Pátek
BURUNDI – PROJEKT KNIHOMOL...anebo o knihách, co dávají lidem křídla...
Pokud chcete téměř v přímém přenosu sledovat, jak se daří uskutečňovat projekt knihovny ve města Buraniro v africkém státě Burundi, na kterém pracuje Eliška Maradová, „klikněte“ na www.knihomol.org.
Red.
REKOLEKCE PRO KOSTELNÍKY. Letos se sejdou kostelníci k duchovním rekolekcím s
otcem arcibiskupem Janem Graubnerem na Velehradě a to ve dvou termínech:
od pátku 15. do neděle 17. března a od pondělí 18. do středy 20. března 2013.
Kostelníci z děkanátu Zábřeh se mohou nahlásit na faře v Zábřeze (583 414 531, 731 626
509, rkfzab@rps.cz) a přihlásíme je k rekolekcím hromadně, případně pořešíme dopravu.
Hlásit se můžete také sami - jednotlivě na adrese: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská
62 687 06 Velehrad, tel. 572 571 531, velehrad@stojanov.cz.
Více na www.stojanov.cz
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 6. března 2013 od 9 hod. do 16
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn
služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.
P. František Eliáš
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PASTÝŘSKÝ LIST PRO POSTNÍ DOBU 2013
Drazí bratři a sestry,
vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na
Velikonoce, svátky našeho vykoupení. Jejich oslava by měla
přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají
Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím
vést i za cenu, že je to bude něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale z naší strany se
musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej
neztratili.
Dovolte, abych připomněl, že i v současné době je na světě mnoho lidí, kteří
jsou pro svou víru v Krista pronásledováni. Jen v minulém roce podle některých agentur bylo pro svou víru v Ježíše Krista zavražděno přes 100 000 lidí.
Některým by přitom stačilo jen nejít na bohoslužbu, jen svou víru trochu skrýt
a jednat podobně jako lidé kolem. Oni nezradili. My žijeme v pohodlí, nám
kvůli víře nehrozí nic vážného, někdy jen trocha posměchu. Naši víru však
ohrožuje náš egocentrismus, náš sklon rozhodovat jen podle sebe, ne podle
Krista. Pak si ovšem volíme cestu bez Vykupitele, bez životního průvodce a
ochránce, spoléháme jen na své omezené schopnosti a připravujeme se o naději.
Jak snadno se někteří z nás zřeknou nedělní mše svaté kvůli bezvýznamným výmluvám! Jen připomeňme, že vynechání nedělní mše svaté bez vážného důvodu je těžkým hříchem, se kterým není možné přistupovat ke svatému přijímání. Kolik věřících podléhá tělesným a citovým pokušením a nechají
se strhávat příkladem nemravného života, který dnes společnost považuje za
normální! Připomeňme však, že užívání drog je těžký hřích, že rozbít manželství je těžký hřích, že každý sexuální život mimo platné manželství je těžce
hříšný. Pro katolíky je platné jen manželství církevní.
Odkládání svatby i přesto, že dvojice už má děti, jen
kvůli tomu, aby nepřišli o peníze, otevřeně ukazuje,
že nestojí o Boží požehnání a že peníze jsou pro ně
víc než to, co nabízí Bůh. Stejně tak každé zabití nenarozeného života či umělé bránění početí je těžkým
hříchem. Potrat jako vražda bezbranných je pak spojen i s církevním trestem.
Tak otevřeně a jasně to říkám, drazí přátelé, proto, že v poslední době občas slyším, že o tom věřící
nevěděli. Musíme to vědět. Hříchy musíme odsou6

dit. Nechci však soudit nikoho, kdo žil v omylu nebo podlehl pokušení. Ba naopak, každého chci ujistit, že Vykupitel přišel i kvůli němu. Každý má otevřenou cestu k milosti, ale záleží na něm, jestli udělá potřebné kroky. Postní doba
jako doba pokání je především určena k tomu, abychom se vážně zamysleli a
zaměřili k Vykupiteli, který nabízí pomoc. Vím, že pro mnohé může být změna životního stylu těžká, že všechno se nemusí podařit hned. Proto vyzývám
všechny věřící, abychom se po celou postní dobu modlili za sebe navzájem,
zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale nemají dost sil a kromě Boží milosti
potřebují i konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních důsledků jejich
obrácení.
V evangeliu (které bylo čteno minulou neděli) ukazuje sám Pán Ježíš, jak
máme reagovat na pokušení. Co odvádí od Boha, je nutné odmítnout. Žádné
diskuse, ale kategorické a jasné ne. Žádné přemýšlení o výhodách a nevýhodách, kličkách nebo chytračení. Žádné částečné odmítání, po kousku či příště,
ale jasně a hned. Jako Ježíš.
Kde ovšem brát sílu? Podle výzvy prvního čtení se zamysleme nad tím, co
pro nás už Bůh v životě vykonal, kolikrát nás vyslyšel, když jsme prosili, čeho
nás uchránil a čím obdaroval. A to nejen nás, ale i celou naši rodinu. Na to se
nesmí zapomínat. O tom je třeba mluvit, to je dobré mít před očima. Pak snadněji najdeme odvahu na Boha znovu spolehnout.
Jestliže v srdci věříš, že Ježíš je Pán, jak psal svatý Pavel v druhém čtení, to
znamená, že má moc nad životem a smrtí, že vstal z mrtvých vlastní silou, pak
mu svěř i svůj problém a vyznej to ústy. Řekni i svým blízkým, že teď svěřuješ
svůj problém Ježíši a budeš jednat podle toho, co chce on.
Se stejnou pozorností k Božímu slovu přicházej na mši po celou postní
dobu. Naslouchej mu a nechej se Bohem vést. Měj odvahu pokaždé říct Bohu,
že mu věříš víc než sobě. On ti ukáže cestu. Jestliže se jím necháš vést, pak
věřím, že už tyto Velikonoce budou spojeny s velkou radostí z toho, co na
tobě vykonal Spasitel. Dnes nezáleží na tom, jak daleko ses zatoulal, nebo čím
sis zkomplikoval život. Kristus, který tě nepřestal milovat, chce být i tvým zachráncem. Důvěřuj mu. Pokud se ti zdá, že je to pro tebe moc těžký úkol, požádej někoho, aby se modlil konkrétně za tebe. A neboj se, že budeš chudý, když
se vzdáš toho, co se Kristu nelíbí. On ti dá mnohonásobně víc, objevíš vnitřní
svobodu, opravdové štěstí a skutečnou lásku. Bůh se totiž nikdy nenechá naší
velkorysostí zahanbit.
K těmto krokům víry každému z Vás ze srdce žehná
		
arcibiskup Jan
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„Kdo se modlí, ať se postí.
Kdo se postí, ať je milosrdný.
... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí.“
(sv. Petr Chrysolog).
Postit se, odepřít si něco v dnešním konzumním světě, kde je všechno dostupné a na
dosah je umění. Je potřeba k tomu mít pádný důvod a pevné rozhodnutí. Půst je výrazem
odhodlání změnit své jednání, špatné postoje, návyky; vyjít ze svého sobectví.
Postní almužna je pastorační akce katolické církve v ČR během doby postní. Věřící při
ní do malé papírové schránky postupně vkládají obnos přibližně ve výši ceny požitku, který
si odřekli. To, co si takto odepřou, věnují následně prostřednictvím místní Charity na pomoc potřebným.
Postní almužna je jedním ze způsobů, jak prohloubit prožívání postní doby. Jde o nástroj, díky kterému mohou jednotlivci i rodiny lépe prožít období přípravy na Velikonoce,
kdy si připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho pro nás příjemného zříci ve prospěch druhých: například omezit
kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, spotřebu pohonných hmot, energií, zbytečné brouzdání po internetu, luxus nebo jiné věci, jež nejsou pro život nezbytně nutné.
Postní almužna by měla být i v dnešní době výrazem našeho odhodlání měnit sami
sebe prostřednictvím pomoci druhým. Nemá být prostředkem k „léčbě našeho špatného
svědomí“, ale měla by být výsledkem snahy obohatit náš dosavadní způsob života. Půst doplněný o almužnu také lépe umožňuje věřícím vcítit se do nouze, kterou mohou pociťovat
lidé kolem nás.
Křesťanská tradice přitom vždy spojovala půst, almužnu a modlitbu. Postní střídmostí si odříkáme větší či menší zbytnosti a tak posilujeme naši vůli. Almužnou se podobáme
Kristu, když se dělíme s tím, kdo nemá a potřebuje. A modlitbou si znovu uvědomujeme
svou hříšnost, slabost i to, že sami se změnit nedokážeme. Smysl postní almužny je tedy
dvojí, pomáhá žít pro Boha a pomáhá těm, kteří trpí tělesnou i duchovní nouzí.
Postní almužnu začala církev v ČR konat na podnět otce arcibiskupa Jana Graubnera.
Dle pověření České biskupské konference ji v roce 2009 uspořádala poprvé olomoucká a
brněnská diecéze. Ostatní diecéze se připojili o rok později.
„Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má
smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se
do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem
lásky.“
(+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský)
Obdobné akce již mnoho let pořádají věřící například v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, ale dokonce i v Polsku a na Ukrajině.
Postní schránku je možné od Popeleční středy vyzvednout ve Vašem kostele či kapli. Pokud by
již všechny byly rozebrány, ozvěte se prosím Markétě Horákové (tel. 736510816, email: pastoracni.asistentka@charitazabreh.cz), která Vám zajistí její dodání.
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AKTUALITY CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO
v POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE. Jednodenní postní duchovní obnova
se koná v sobotu 16. března od 8.00 do cca 16.00 hod. v klášteře bratří kapucínů v Olomouci. Přednášky povede P. Jan Linhart, spirituál Teologického konviktu.
Přihlášku najdete na našich webových stránkách. Bližší informace: Mgr. Peter Markovič, 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office
v KONFERENCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST u příležitosti
Roku víry na téma „Víra ve víru rodiny“ se uskuteční v sobotu 23.
března 2013 ve slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci v čase od 9.00 do 17.00 hod.
Program zahájí svým příspěvkem otec biskup Mons. Josefa Hrdlička; další přednášející jsou: prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. a
MUDr. Viola Svobodová, sestra ThLic. Veronika Barátová, P. Mgr.
Petr Šikula, PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D.
Pro přihlášení, prosíme, vyplňte formulář na našich webových stránkách
		
www.rodinnyzivot.cz.
v 	DRUHÉ SETKÁNÍ VDOV S OTCEM ARCIBISKUPEM JANEM GRAUBNEREM
bude ve čtvrtek 11. dubna 2013 na Velehradě. Program začíná mši svatou v bazilice v 9.30
hod., po které následuje setkání s o. arcibiskupem J.Graubnerem ve Slovanském sále.
Na setkání se, prosím, přihlaste nejpozději do 20. března: reznickova@arcibol.cz;| 605
274 915.
Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již proběhly, najdete na našich webových
stránkách: www.rodinnyzivot.cz.
***
POZVÁNKA PRO VARHANÍKY, sbormistry, vedoucí schol,
všechny zájemce o liturgii a hudbu zveme na diecézní setkání na
téma STAROSLOVĚNSKÁ LITURGIE A JEJÍ VÝZNAM PRO
SOUČASNOST, které se uskuteční v sobotu 16. března 2013.
Přednášet bude doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. z Katedry pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci Začátek je v 10 hod. (v aule CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, Křížkovského 6),
předpokládaný závěr ve 14 hod.
Bližší informace podá: Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc. Tel. 587 405 243.
E-mail: varhanik@arcibol.cz
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO VDANÉ ŽENY. Kongregace Milosrdných sester svatého
Kříže Kroměříž zve v čase od 31. 5. do 2. 6. na třídenní duchovní obnovu pro vdané ženy
do 45 let. Obnovu vede provinciál minoritů P. Bogdan Sikora.
Přihlášky na adresu: Sestra Františka Šmajstrlová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž.
Tel. 573 342 749, e-mail: sr.frantiska@seznam.cz
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 17. února: Domov důchodců sv. Zdislavy 122, Mlýnický Dvůr 605; Červená Voda 1.748, Písařov 813, Jakubovice 231.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
- Rodiče prvokomunikantů se setkají ve středu 20. února v 18.15 hod. na faře v Červené
Vodě.
- Ve středu 27. února bude mše sv. v Červené Vodě výjimečně v 18.30 hod., Křížová cesta
začne v 18.10 hod.
P. Radek Maláč

lošticko lošticko lošticko
PRAVDIVÉ ZJIŠTĚNÍ NENÍ VŮBEC K ZAHOZENÍ
Jeden zbožný muž si postěžoval svému duchovnímu
učiteli: „Pracoval jsem dlouhou dobu v Hospodinově službě, ale ještě jsem neobdržel ani tu nejmenší odměnu. Zůstal jsem tím, kým jsem byl: obyčejným člověkem a hříšníkem!”
Učitel mu odpověděl: „Dostal jsi obrovskou odměnu:
pochopil jsi, že jsi obyčejný člověk a hříšník.“
K zamyšlení: Dospět k pochopení a poznání sebe sama je tím první úkolem pro toho, kdo
se narodil jako člověk a rozhodl se být skutečně lidský.
Kéž nám postní dny pomohou hlouběji a pravdivě nahlédnout do vlastního nitra. Pravda
o sobě je vzácným darem. Pomáhá k tomu, že jsme k nedostatkům bližního milosrdnější.
		
P. Pavel Kavec, CM

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 17. února: Štíty 2.000; Cotkytle 650; Horní Studénky
1.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
KŘÍŽOVÉ CESTY. Tuto neděli 24. února ve 14.30 hod. ve farním kostele
ve Štítech povedou pobožnost Křížové cesty děti a mládež.
V neděli 3. března ve 14.30 hod. povede ve farním kostele ve Štítech pobožnost Křížové cesty společenství „Modlitby matek“.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 17. února: Tatenice 1 060; Hoštejn – na opravy 3.250; Lubník 730; Kosov
480 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ bude v Tatenici na faře od pátku 8. do neděle 10. března. Hlaste se nejpozději do 3. března. S sebou: spacák, přezůvky, psací prostředky
a 200 Kč na stravu a ubytování. Kontakt: fatatenice@ado.cz, nebo na tel. 777 203 415.
		
P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 17. února: Mohelnice 4.124; Úsov 608; Studená Loučka 250 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara
V úterý 26. února ve 14 hod. jste zváni na faru k pravidelnému setkání seniorů. Všechny
seniory a seniorky zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Z MOHELNICKÉ KRONIKY.
Roku 1841 byl jmenován mohelnickým farářem Augustin Vahala.
Narodil se v Palcendorfě (Palačov, farnost Starý Jičín) dne 23. ledna 1802, jako syn zemědělce. Po čtyřletém studiu theologie ve Vídni,
byl dne 22. září 1827 sufragánem, biskupem hrabětem Chotkem vysvěcen a ustanoven kooperátorem v Hranicích, kde byl velmi oblíben
a působil zde až do 16. května 1831. Na toto svoje působiště ještě ve svém stáří rád vzpomínal. Svým ordinátorem, arcibiskupem hrabětem Chotkem, byl jmenován ceremoniářem.
Roku 1836 provázel arcibiskupa ke korunovaci Ferdinanda I. v Praze. Při této příležitosti
musel svého arcibiskupa, který krátce nato zemřel na choleru, zaopatřit.
Arcibiskupův nástupce Josef, svobodný pán ze Sommerau Bechk, dne 21. listopadu
jmenoval Vahalu sekretářem a konstitučním radou a o rok později čestným kanovníkem
collegiátní kapituly v Kroměříži. Na jeho prosbu mu svěřil obročí mohelnické, kde byl také
od 3. října 1841 ustanoven farářem. Svůj úřad, který pak zastával po dobu 24 roků, nastoupil až 19. ledna 1842.
Protože v té době budova mohelnické fary nebyla ještě obnovena, musel bydlet v nájmu. K výstavbě fary přispěl částkou 4000 zlatých. Pro svoje organizační schopnosti byl v
diecézi, kterou jako kancléř převážně sám řídil, nazýván nejmocnější. Roku 1848 ho vyslal
arcibiskup Somerau, jako svého zástupce na poradu německých biskupů do Würzburgu,
kde se mělo jednat a zaujmout stanovisko k tehdejší bouřlivé a revoluční době.
U svých farníků byl pro svůj často, když bylo potřeba i nesmlouvavý postoj, již méně
oblíben. Vůči chudým byl však velkorysý. V kruté zimě roku 1858 pro ně koupil 100 klaftrů
dřeva a na ten samý účel dal městské radě k dispozici 1000 zlatých k rozdělení mezi chudé.
(pozn. 1klaftr =1 sáh = 1,896 plnometra) Dokončení příště.
Bartoš H.

postřelmovsko postřelmovsko
v Tichá adorace a mimořádná příležitost svátosti smíření k prvnímu pátku bude ve
středu od 15.30 v Lesnici, ve čtvrtek od 16.00 v Chromči, v pátek od 16.00 v Postřelmově.
v O první sobotě 2. března bude mariánská pobožnost od 8.00 hodin v Postřelmově.
v V neděli je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a na postřelmovský farní
kostel v Chromči a Sudkově. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
BLAHOPŘÁNÍ. V neděli 24. února oslaví své 85. narozeniny

paní Slávka Vepřková z Lesnice.
Přejeme jí hojnost všeho dobrého, hlavně zdraví, spokojenosti, Božího požehnání a stálou ochranu a pomoc Panny Marie.
Členky živého růžence z farnosti Lesnice
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Tuto neděli 24. února je ve všech farnostech sbírka „HALÉŘ SV. PETRA“. Výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok odeslán Svatému otci, aby mohl, jménem celé církve, pomáhat lidem v nouzi v různých oblastech světa.
Sbírka z neděle 17. února: Zábřeh 10.490; Jedlí 1.400; Svébohov 1.400; Klášterec 1.540;
Zvole 4.510; Postřelmůvek 1.030; Maletín 610 Kč. DARY: Zábřeh – Haléř sv. Petra 500; Haiti 200 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY
VE FARNOSTECH
ZÁBŘEH, SVÉBOHOV, KLÁŠTEREC A ZVOLE.

Protože již vypršel mandát pastoračních rad, čekají nás ve výše
uvedených farnostech nové volby.
Volby jsou podle dekretu otce arcibiskupa dvoukolové. Tuto neděli 24. února si
ve farních kostelích vyzvednete (vy, starší 15 let) při všech bohoslužbách „lístky“
– návrhy kandidátů do pastoračních rad, které příští neděli 3. března vrátíte vyplněné.
Volební komise jednotlivě osloví vámi navržené farníky a vytvoří volební lístky.
Navrhnout můžete každého, o kom si myslíte, že jeho postoj bude přínosem
(je praktikující křesťan, starší 18 let a přísluší do farnosti). Volební komise osloví
vámi navrženého kandidáta, zda je ochoten vás zastupovat a plnit úkoly pastorační
rady.
Poté proběhne vlastní volba.
P. František Eliáš
Volební komise tvoří:
ve farnosti Zábřeh: Emilie Janů, Antonín Urban, Pavla Skrottová.
ve farnosti Svébohov: Anna Müllerová, Jiřina Poláchová, Milada Kolářová.
ve farnosti Klášterec: Tomáš Martiňák, Josef Bartůšek, Marie Švédová.
ve farnosti Zvole: Milan Novák st., Karla Fričarová, Lubomír Kordas.

OHLÉDNUTÍ ZA PLESEM ZÁBŘEŽSKÉ CHARITY

V pátek 1. února 2013 se v Katolickém domě v Zábřehu konal tradiční, v pořadí již 13.
ples Charity Zábřeh. Všichni návštěvníci „tančili pro dobrou věc“.
Každoročně je výtěžek plesu věnován na konkrétní účel a ten letošní ve výši 37.994 Kč, je určen na pořízení otočné sedačky do auta, která umožní snadnější nastupování a vystupování přepravovaných osob se
zdravotním postižením.
Děkujeme všem, kteří se spolupodíleli na přípravě, organizaci i průběhu plesu. Naše poděkování patří také všem sponzorům a dárcům.
Jana Skalická, propagace
P. S. Zároveň vyřizuji pozdrav od imitátora Václava Faltuse. Z plesu odjížděl nadšený a děkoval za úžasnou atmosféru.
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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