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3. 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

Obrať se ke mně 

a smiluj se nade mnou, 

vždyť já jsem tak sám 

a tak ubohý!
Vstupní modlitba

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost 
léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se 
z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě 
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen

ŽALM 103  Hospodin je milosrdný a milostivý.
1: Ex 3,1-8a.13-15                            2: 1 Kor 10,1-6.10-12                                      Ev. Lk 13,1-9
Ordinárium: latinské č. 509           příště Olejníkovo č. 502 
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tŘetí neděle postní
ZŘÍCI SE NĚČEHO VE PROSPĚCH DRUHÝCH
 Postní doba nám umožňuje uvědomit si těžkou 
situaci mnoha lidí a napodobovat jednání Dobré-
ho Samaritána. Můžeme se dobrovolně zříci něčeho 
ve prospěch druhých. Vyzývám vás proto, abyste se 
v postní době zaměřili na osobní i společný půst, na 
naslouchání Božímu slovu, na modlitbu a dobročin-
nost. Sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli, 
jsou totiž prastarou praxí církve od jejích počátků.
NA TÉTO ZEMI NEMÁME TRVALOU VLAST
 Postní doba rozšiřuje náš horizont, orientuje nás k životu věčnému. Na této zemi jsme 
totiž jen poutníci, nemáme zde stabilní vlast, ale hledáme tu budoucí, jak říká Bible (srov. 
Žid 11,16). Postní doba nám dává pochopit relativitu pozemského života a uschopňuje nás 
k nezbytnému odříkání a osvobozuje ke konání dobra.
 Bůh „přichází“: aby byl s námi v každé naší životní situaci; přichází, aby přebýval v na-
šem středu, aby žil s námi a v nás; přichází, aby přemostil vzdálenosti, které mezi námi vzni-
kají a oddělují jedny od druhých; přichází, aby nás smířil se sebou i s lidmi okolo nás.
 Bůh přichází do lidských dějin a klepe na dveře každého muže a každé ženy, aby každému 
jednotlivě, rodinám i národům přinesl dar bratrství, svornosti a míru.

 Zpracováno podle textů papeže Benedikta XVI.

MAletín. Tuto neděli 3. března ve 14.30 poputujeme do kostela sv. Mikuláše v Maletíně 
a příští neděli 10. března ve 14.30 hod. do kostela sv. Stanislava v Hynčině. 
   P. František Eliáš
KAtolICKÝ dŮM

 od pRAdědU nA HAnoU. Ve spolupráci s místní pobočkou Mo-
ravsko-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 ten-
tokrát přiblíží stopy po důlní činnosti v kraji mezi Pradědem a Hanou. 
Začátek v 17 hodin v Katolickém domě, vstupné dobrovolné.

 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 Města pražského. 
Sraz účastníků před nádražím ČD v 7.15 hod., návrat ve 20.25 hod. Bližší informace a při-
hlášky (nejpozději do 5. 3.) na telefonu 732 552 732 - paní Hedrichová.
 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 Katolic-
kém 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
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oBnoVA pRo CHlApY. „Rodina v akci“ zve všechny muže děkanátu 
na velikonoční duchovní obnovu, která se bude konat v Písečné u Leto-
hradu ve dnech 22. - 24. března. Obnovu povede pater Václav Vacek, cena 
za víkend činí 650 Kč (polopenze). 
Bližší informace a přihlášky: 
Ondřej Sikora (osikora@seznam.cz; 737517341)

CentRUM „RodInA V AKCI“ 
zve na besedu do odpoledního klubu pro ženy. 
Téma: Psychohygiena, relaxační techniky. 
Děti si během besedy mohou vyrobit jarní ozdobu do květináče. 
Kdy: ve středu 6. března 2013 od 17 - 19 hod. Kde: přízemí Charity Zábřeh, 
(zvonek Oáza).     Za HanaClub zvou Hana a Monika

den ModlIteB ZA ÚCtU K ŽIVotU. Z rozhodnutí ČBK již od roku 1991 slavíme 25. 
březen – Slavnost Zvěstování Páně jako „Den modliteb za úctu k počatému životu a za ne-
narozené děti“. 
 V naší diecézi se v tento den už řadu let scházíme k bohoslužbě v Napajedlích, kde 
Anička Zelíková kdysi obětovala svůj život Bohu na smír za potraty. 
Letos se vzpomínková pobožnost koná v pondělí 8. dubna. 
 V 17.15 hod. začíná adorace, v 18 hod. mše sv. a po mši svaté se jde na hřbitov, kde se 
modlíme růženec. (ACO 2/2013)

nABídKA. Pokud ve Vás pastýřský list otce arcibiskupa Jana (viz minulé FI) 
vyvolal nějaké otázky ohledně manželského intimního života, nabízíme Vám 
literaturu, kurz nebo rozhovor na toto téma. Manželé Sittovi tel. 739 636 795, 
manželé Kolčavovi 725 861 449. 

RoK VíRY A KAteCHeZe o ModlItBě. Prožíváme Rok víry, bě-
hem nějž nás nejen Svatý otec, ale i náš otec arcibiskup vybízejí k pro-
hloubení svého vztahu s Bohem skrze modlitbu, a to v rámci skupinek 
ve farnosti. Olomoucké katechetické centrum proto začalo na webových 
stránkách k Roku víry (www.rok-viry.webnode.cz) postupně uveřejňo-
vat podklady ke katechezím o modlitbě pro skupinky a další farní spole-
čenství dospělých. Nové textové materiály jsou zveřejňovány pravidelně 

každý týden ve středu v rubrice „KKC – katecheze pro dospělé“.  (ACO 2/2013)

soUtěŽ pRo ŠKolY. U příležitosti 950. výročí obnovení olomouckého 
biskupství vyhlašuje Arcibiskupství olomoucké soutěž pro žáky základních a 
středních škol. Úkolem účastníků bude literárním či výtvarným způsobem za-
chytit historii nebo současnost církve v olomoucké arcidiecézi a její přínos pro 

společnost. Soutěž se koná pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera a její uzávěrka je kon-
cem června 2013. 
 Další informace o soutěži a programech na tel. 587 405 421 nebo je lze najít na webo-
vých stránkách www.arcibiskupskypalac.ado.cz.
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UČíCí se CíRKeV – ŽIVÝ BŮH  KKC 204- 213
 Izraelské kmeny sídlící v Egyptě prožívají těžký úděl 
pod mocí egyptského faraóna. Mojžíš narozen a poslán v sí-
těné ošatce po vodách Nilu, vychován na královském dvo-
ře egyptském, následně prchá do Madiánska a tam se žení 
se Seforou. Na Boží hoře Chorebu se mu ukázal Boží posel 
v plápolajícím ohni. Keř v ohni hoří, ale neshoří. Mojžíš jde 
blíž a slyší: „Mojžíši, nepřibližuj se, zuj své opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda 
svatá. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. Ty půjdeš k fa-
raónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta. A na otázku Mojžíšovu, jaké je jméno toho, 
který ho posílá, Bůh řekl: „JHVH - Já jsem, který jsem“. Mojžíš se snaží vymluvit, ale Hos-
podin jej poslání nezbaví. V doprovodu bratra Arona stojí před egyptským faraónem a na-
léhá na propuštění izraelského lidu z Egypta, do jejich země zaslíbené. K odchodu pomohlo 
deset ran, které těžce dolehly na Egypt. Ve zprávě o zjevení Boha v hořícím keři a ve vyjeve-
ní Hospodinova jména Jahve lze spatřovat jeden z nejzávažnějších klíčových dějů Starého 
zákona. Tuto zprávu lze patrně pokládat za spojovací článek, ve kterém se historie patriar-
chů (rané dějiny Izraele) snoubí s dějinami doby královské a s pozdní izraelskou historií.
 Jméno Jahve bezpochyby odpovídá na konkrétní situaci a psychologii izrelských kme-
nů utiskovaných Egypťany. JAHVE - to je Žijící, Existující, Jsoucí, Přítomný. Bůh jako-
by chtěl Mojžíšovým prostřednictvím říci utlačeným a zoufajícím izraelským kmenům: 
Vy jste na mne v Egyptě zapomněli! Myslíte si, že bohové vašich utlačovatelů jsou silnější 
a mocnější než Bůh, který byl nápomocen vašim předkům. A přece jsem uprostřed vás stej-
ně jako tehdy! Jen věřit ve mne musíte a sami se přesvědčíte, že se můžete s důvěrou spo-
lehnout na mou moc a na mou věrnost. Jménu „Jsem, který jsem“ je tedy třeba rozumět ve 
smyslu konkrétním a účinném. Bůh nazývá sám sebe jménem, protože si přeje být oslovo-
ván. Bůh si nepřeje zůstat inkognito - neznámý. Nechce být uctíván jen jako jakási pocito-
vá či tušená „vyšší bytost“. Bůh touží být poznáván a oslovován jako skutečný a jednající. 
V hořícím kmeni prozrazuje Mojžíšovi své svaté jméno - JHVH - (Ex 3,14). Bůh tak svému 
lidu umožňuje, aby k němu volal, přesto však zůstává Bohem skrytým, zůstává přítomným 
Tajemstvím. Z úcty se Boží jméno v Izraeli nevyslovovalo - a ani dnes jej židé nevyslovují 
- a nahrazuje se čestným titulem ADONAI - Pán. Právě tohoto slova užívá i Nový zákon, 
když vyznává a oslavuje Ježíše jako pravého Boha: „Ježíš je Pán“ (Řím 10,9).
 Boží jméno „JSEM“ nebo „JEST“ vyjadřuje věrnost Boha, který navzdory nevěrnosti 
a hříchu lidí i trestu, který zasluhují, osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení. Bůh zjevu-
je, že je nekonečně milosrdný, a půjde až tak daleko, že dá svého Syna až na smrt kříže.
 Během staletí mohla víra Izraele rozvíjet a prohlubovat bohatství, které je obsaženo ve 
zjevení Božího jména. Bůh je jediný, mimo něj nejsou žádní bohové. Přesahuje svět i dě-
jiny. Nebe i země „jsou dílo tvých rukou; ona pominou, ty však zůstáváš, to vše zetlí jako 
oděv... Ty však jsi týž a bez konce jsou tvá léta“ (Žalm 102, 26 - 28). On je, „který je“ od věků 
a na věky, a proto zůstává vždy věrný sám sobě a svým příslibům.
 Zjevení nevýslovného jména „Jsem, který jsem“ obsahuje tedy pravdu, že pouze Bůh JE. 
V tomto smyslu chápal Boží jméno už překlad Septuaginty a v jejich stopách je tak chápala 
i tradice církve: Bůh je plnost bytí a veškeré dokonalosti, bez počátku a bez konce. Zatímco 
všichni tvorové, čím jsou a co mají dostali, on sám je totožný se svým bytím a sám od sebe 
je vším, čím je.                         P. Antonín Pospíšil
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KARdInÁlA dUKU ČeKÁ KonKlÁVe
 Po necelých osmi letech pontifikátu Be-
nedikta XVI. se připravuje volba nového pa-
peže. Volit bude 117 kardinálů, mezi nimiž 
zasedne v Sixtinské kapli také kardinál Domi-
nik Duka OP. Pražský arcibiskup patří mezi 
ty kardinály, které vybral sám Benedikt XVI. 
Těch je více než polovina.
 Termín konkláve pochází z latinského vý-
razu „cum clave“ (s klíčem), který odkazuje ke 
způsobu, jak volba papeže probíhá. Aby byla 
zajištěna skutečně svobodná volba, musí být zamezeno možnosti kardinály ovlivňovat. Od 
kardinálů a všech ostatních, kteří jsou konkláve přítomni (ceremonáři, zpovědníci, lékaři 
atd.) je vyžadována naprostá mlčenlivost a je jim zakázána jakákoliv korespondence. V Six-
tinské kapli, kde probíhá volba, ani v penzionu Santa Marta, kde jsou kardinálové ubytováni, 
nesmějí mít volitelé u sebe telefon, nesmějí číst noviny, poslouchat rádio atd. Je zakázáno co-
koliv nahrávat a soukromé poznámky musejí být spáleny spolu s volebními lístky.
 Volby nového papeže se povinně účastní všichni kardinálové, kteří nedovršili 80 roků 
svého věku.
 Dnes je kardinálů - volitelů 117. Těsná většina 61 pochází z Evropy. Vůbec nesilnějším 
národem jsou Italové, ti mají mezi kardinály 28 zástupců. Jen devět z nich ale působí jako 
arcibiskupové, zbytek jsou představitelé Papežské kurie, která má v konkláve celkem 39 
volitelů. Spekuluje se nad tím, odkud bude nový papež pocházet. Je zajímavé, že od roku 
1522, kdy byl zvolen Nizozemec Hadrián VI., až do roku 1978, kdy byl zvolen Polák Jan Pa-
vel II., byli všichni nástupci sv. Petra italského původu.
 První den konkláve se všichni kardinálové s právem volby sejdou k ranní mši ve Svato-
petrské bazilice ve Vatikánu. Poté se v průvodu odeberou do Sixtinské kaple, kde ještě téhož 
dne proběhne první kolo volby. V následujících dnech probíhají dvě volby dopoledne a dvě 
odpoledne. Volba je tajná a volí se pomocí hlasovacích lístků. V první fázi volby je pro zvo-
lení nového papeže třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Volitelný je každý, kdo je biskupem 
nebo se jím může stát.
 Pokud se tímto způsobem nepodaří zvolit nového papeže během prvních tří dnů kon-
kláve, je vyhlášena jednodenní přestávka, během které mají kardinálové prostor k modlit-
bě a vzájemným poradám. Následuje nová série skrutinií po tři dny. Jsou-li absolvovány tři 
bezvýsledné série, přistoupí se k hlasování s nadpoloviční většinou hlasů. Po ukončení vol-
by je zvolený dotázán, zda volbu přijímá. Je-li odpověď kladná, následuje otázka ohledně 
jména. Konkláve končí v okamžiku, kdy nově zvolený papež vysloví souhlas se svým zvole-
ním. Zvykem je, že o výsledku volby se lid, shromážděný na náměstí sv. Petra, dozvídá díky 
bílému kouři vycházejícímu z komína Sixtinské kaple. Zvolení nového papeže je oznámeno 
z lodžie baziliky sv. Petra.  Převzato ze zpráv ČBK – redakčně zkráceno 

P.S. Volba nástupce Benedikta XVI. se bude moci uskutečnit už v první polovině března, tedy 
dříve než 15 dní po papežově ohlášeném odchodu. Pravidla konání konkláve, tedy shromáž-
dění kardinálů, jež hlavu katolické církve vybírá, změnil sám Benedikt XVI., který úřad opustí 
28. února tak, aby mohl být papež zvolen co nejdříve. 
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Bratři a sestry, milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše 
Krista (srov. Ef 1,2)
 Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon o ma-
jetkovém narovnání, Vás chceme seznámit s širším 
pohledem na tuto skutečnost. Podle sdělovacích pro-
středků můžeme vypadat jako ti, kteří touží po majet-
ku. Odpůrci nám vytýkají, že zrazujeme Kristovu chu-
dobu. Někteří se ptáte, jestli bychom se neměli radě-
ji všeho majetku vzdát v duchu evangelia, které říká: 
„Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty“ (Lk 6,29). 
Tento zákon se však netýká jen restitucí, i když se mu tak říká. Je především 
o nezávislosti a novém způsobu financování církví.
 Z čeho žila církev před komunismem? Především z vlastního majetku 
a ze státních peněz tam, kde vykonávala službu pro stát, například vedení 
matrik a výuka ve školách. Významný podíl na platech kněží a opravách kos-
telů měli takzvaní patroni, kteří za to, že významně přispívali, mohli spolu-
rozhodovat o umístění kněží.
 Komunistický režim zabral církevní majetek i patronátní práva. Zavá-
zal se platit provoz církve, ve skutečnosti však hradil prakticky pouze platy 
duchovních, které byly nízké. Hlavně však v duchu totalitního myšlení za-
vedl udělování státního souhlasu kněžím k výkonu jejich služby. Komu ho 
nedal, ten jako kněz nesměl působit. Takoví kněží pracovali v továrnách. 
Kněžská služba bez dovolení státu se považovala za trestný čin. Dobré kně-
ze pustili většinou jen do bezvýznamných farností. Měli silný nástroj na 
ovládání církve.
 Po pádu komunismu byl v roce 1990 zrušen státní dozor nad církvemi 
a zablokován bývalý církevní majetek s příslibem, že se brzy vyřeší i financo-
vání církví. Během 20 let jednání byly předloženy různé návrhy. Někteří po-
litici chtěli blokovaný majetek dát do veřejného fondu, který by spolu s církví 
spravoval stát, aby mohl dále církev ovládat. Toto řešení by bylo pokračová-
ním státního dozoru nad církvemi a církve by navíc nedokázaly uhlídat, aby 
prostředky z fondu nebyly odvedeny jinam, jak se už v minulosti stalo u ji-
ných fondů kontrolovaných státem. 
 V rámci předchozích jednání o určení daní či daňových asignacích do-
spěly jak stát, tak církve k názoru, že ani toto navrhované řešení není pro 
žádnou stranu výhodné. 

pastýřský list biskupů k majetkovému narovnání 
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 Před pěti lety jsme se dohodli s vládou, že nám za zabraný majetek vypla-
tí finanční náhradu a nechá nás samostatně hospodařit, abychom si vyděla-
li na svůj provoz. Bylo dokázáno, že jednáme se státem velkoryse a žádáme 
méně, než je spravedlivé. Dohodli jsme se se všemi církvemi financovanými 
ze státního rozpočtu, že jim necháme takový podíl, aby mohly žít jako do-
sud. Tehdy ovšem levice zákon zablokovala. Nyní platí zákon, v němž se fi-
nanční náhrada zmenšila o tu část, která bude vydána naturálně, a zkrátilo 
se také přechodné období. 
 Církev nezbohatne, jak si někteří myslí. Přibude nám starostí a budeme 
žít ještě skromněji než dnes, ale budeme svobodní. Poneseme velkou zod-
povědnost, ale nepochybujeme o tom, že mezi věřícími je dost poctivých 
a zdatných odborníků, kteří nám pomohou. Diecéze budou spolupracovat 
v rámci České biskupské konference, ale každá bude hospodařit samostatně 
a všechny budou počítat s aktivním zapojením farností, které ponesou svůj 
podíl nejen na financování provozu, ale i na platech kněží.
 Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří nejen zajistit další financování, 
ale že také dáme příklad zodpovědného hospodaření podle sociální nauky 
církve, že s křesťanským přístupem k majetku a podnikání pomůžeme najít 
nový hospodářský model, o kterém mluví Svatý otec, když říká: „Ekonomic-
ký model, který převažoval v posledních desetiletích, usiloval o maximaliza-
ci zisku a spotřeby z individualistického a egoistického pohledu, jenž hod-
notil člověka jen z hlediska jeho schopnosti vyrovnávat se s požadavky sou-
těživosti. Avšak jiný pohled poukazuje na to, že pravého a trvalého úspěchu 
člověk dosahuje darováním sebe samého, svých intelektuálních schopností 
a své podnikavosti, jelikož udržitelný, a tedy autenticky lidský ekonomický 
rozvoj stojí na principu nezištnosti jako výrazu bratrství a logiky daru. Tvůr-
ce míru… provozuje hospodářskou činnost pro obecné dobro, nasazuje se 
pro něco, co překračuje jeho vlastní zájem a co je ku prospěchu současných 
i budoucích generací. Tak zajišťuje nejen sebe, ale i důstojnou práci pro dru-
hé a jejich budoucnost“ (Poselství ke Dni míru 2013).
 Můžeme říct, že naše církev je už dnes společenství s největším počtem 
dobrovolníků, kteří s láskou pracují pro Boha, církev i společnost. Rozvíjení 
a prohlubování vztahu ke Kristu, který se celý daroval pro naši spásu, bude 
pak nejlepší zárukou životaschopnosti církve a její užitečnosti pro společ-
nost, která čeká na svůj podíl na Božích darech, jimiž jsme zahrnováni.
 Bratři a sestry, děkujeme Vám za důvěru i odvahu ke spolupráci na nároč-
né cestě, která je před námi. Prosíme také o vzájemnou modlitbu a každému 
z Vás ze srdce žehnáme.              Vaši biskupové



8

Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh informuje - 2013/1
Vážení farníci, vážení příznivci „Barborky“.
 1. prosince 2012 jsme děkovnou mší, kterou celebro-
val světící biskup Josef Hrdlička, ukončili pátý rok prací 
na celkové opravě a rekonstrukci kostela sv. Barbory.
 Dokončili jsme interiér kostela, vybavili jsme ho chy-
bějícím mobiliářem, zajistili restaurování obrazů a v sou-
ladu se zadáním otce arcibiskupa Graubnera jsme jej pře-
dali k hlavnímu poslání, kterému má sloužit, to je přede-
vším liturgii.
 Naše práce ale výše uvedeným aktem neskončila. Při 
thermosanačním ošetření krovů a nosných konstrukcí 
půdního prostoru v srpnu 2012 se ukázalo, že působením dřevokazného hmyzu (brou-
ka tesaříka) a povětrnostních vlivů došlo k destruktivnímu napadení pozednic na severní 
straně hlavní lodi kostela - pozn. oprava krovů střechy a krytiny probíhala v roce 1992.
 Následně vypracoval pan Ing. Kordas statické posouzení všech nosných konstrukčních 
částí krovů, stropních trámů a pozednic a v projektové dokumentaci stanovil nezbytně nut-
ný rozsah prací, které se musí udělat, aby byl kostel dlouhodobě staticky zajištěn.

 Původní záměr předat kostel zpět zábřežské farnosti k 31. 12. 2012 jsme proto přehod-
notili s tím, že musíme zachovat právní subjektivitu občanského sdružení, abychom mohli 
zajišťovat finanční prostředky z dotačních titulů kraje a Ministerstva kultury ČR na dokon-
čení oprav.

 V závěru roku 2012 jsme získali závazné stanovisko k opravě od Odboru státní památ-
kové péče v Šumperku; v lednu letošního roku potom stavební povolení od Stavebního úřa-
du v Zábřeze a současně byla podána první žádost o dotaci na Krajský úřad v Olomouci. 
Požádali jsme otce Františka o dodávku dřeva na pozednice – potřebný modřínový masív 
je již nakácen a je připraven na další zpracování na pile v Kosově. Touto cestou za vstřícnost 
a ochotu otci Františkovi děkujeme.
 Je uzavřena smlouva o dílo s firmou KROVSTAV Hanušovice, která zakázku zrealizuje. 
Začátek první etapy, kterou je oprava středového nosného trámu, jeho fixace a vyztužení 
protivzpěrami je naplánován od 4. března 2013, druhá etapa (výměna pozednic na severní 
straně hlavní lodi, oprava stropních trámů a krovů) je naplánována na začátek června.

 Další práci, kterou musíme zrealizovat nejpozději do poloviny letošního roku je ther-
mosanační ošetření krovů věže kostela a zvonových stolic, kde byl potvrzen výskyt dřevo-
kazného hmyzu. I pro tuto část prací máme závazné stanovisko a podepsanou smlouvu 
o dílo s ostravskou firmou THERMOSANACE.
 Rozpočet finančních nákladů na obě akce je ve výši 350 tis Kč. 

 I když výše popsané práce překračují původní záměry a potřebné finanční prostředky 
zatím nejsou zajištěny, věříme, že se podaří náš cíl naplnit a že i poslední krok se podaří 
uskutečnit tak, abychom předali kostel bez zjevných vad a nedodělků.

 Všem Těm, kteří nám pomáhají radou, pomocí a nebo finančními prostředky vyslovu-
jeme veliké díky a upřímné Pán Bůh zaplať.
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poslední InFoRMACe A ZpRÁVY Z „BARBoRKY“
 Jak „Barborka“ slouží? - I když prozatím bez pravidelné liturgické pobožnosti se již 
nyní v postním období můžeme setkávat na pravidelné nedělní Křížové cestě.
O kostel sv. Barbory jeví zájem i jeden z našich velkých donátorů, Olomoucký kraj, kte-
rý v uplynulých letech přispěl na opravy částkou 1,5 mil Kč. V rámci výjezdního zasedání 
Rady Olomouckého kraje navštíví 5. 3. 2013 kostel sv. Barbory, nejstarší chráněnou památ-
ku v Zábřeze, radní v čele s hejtmanem MUDr. Jiřím Rozbořilem. 

opět Vás zveme na koncerty, které v rámci cyklu Bravo Zá-
břeh organizuje Základní umělecká škola Zábřeh, Zábřežská 
kulturní a občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh.

První koncert se uskuteční v sobotu 16. března 2013 v 18 hod.
-  vystoupí Lukáš Svoboda (violoncello) a Vladimír Halíček 
(klavír).

Druhý koncert je na programu 20. dubna 2013 v 18 hod. kdy 
v kostele sv. Barbory 
-  vystoupí Lea Vítková (soprán) a Martin Hroch (klavír).
Na tyto koncerty je vstupné dobrovolné. Na shledanou na Bar-
borce

  Dr. Alois Frank - za řídící výbor a Josef Klimek - za dozorčí radu

dUCHoVní CVIČení V ČesKÉM těŠíně. 
Exerciciemi na téma „Poznat hloubku vlastního hříchu a velikost 
Božího milosrdenství“ – provází P. František Lízna SJ od čtvrtku 
14. do neděle 17. března a od čtvrtku 25. do neděle 28. dubna pro-
vází duchovní cvičení s názvem „Sdílet velkou radost s Kristem 
vzkříšeným“.
Od pátku 12. do neděle 14. dubna se můžete v Českém Těšíně zú-
častnit duchovní obnovy – „Boží milosrdenství v Písmu svatém a 
v mém životě“ – doprovází P. L. Árvai SJ.
Kontakt: Exerciční a komunitní dům Tovaryšstva Ježíšova, Masa-

rykovy sady 24, 737 01 Český Těšín. Tel. 558 761 429, 737 930 713, web: www.exercicie.cz; 
www.farnost-tesin.cz 

oHlÉdnUtí ZA BlAHoŘeČeníM 14 pRAŽsKÝCH MUČedníKŮ
 Provincie bratří františkánů upřímně děkuje všem farnostem za finanční sbírku, kte-

rá díky velkorysosti věřících pokryla náklady na blahořečení 14-
ti pražských mučedníků, blahoslaveného Bedřicha a jeho druhů, 
jejichž památka byla zařazena do liturgického kalendáře františ-
kánských společenství a Arcidiecéze pražské na 15. únor.
Bratři františkáni náklady podrobně vyúčtovali a zbývající částku 
vrátili ČBK. Ta rozhodla touto částkou přispět na připravovaný 
film o svatých Cyrilu a Metoději, který se připravuje k letošnímu 
jubileu. Všichni biskupové se rovněž přidávají k projevům vděč-
nosti všem dárcům.  (ACO 2/2013)
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červenovodsko     červenovodsko

sbírky z neděle 24. února - sVAtopetRsKÝ HAlÉŘ: 
Domov důchodců sv. Zdislavy 188, Mlýnický Dvůr 522, Červená Voda 3624, Písařov 683, 
Jakubovice 558, Janoušov 510. dary: Červená Voda na opravu varhan 5000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

lošticko lošticko lošticko

sBíRKA „HAlÉŘ sV. petRA”, letos s netRAdIČní MotIVACí
 Děkujeme všem, kteří v neděli uplynulé přispěli na sbírku „Haléř sv. Petra”, ze které 
Svatý otec pomáhá postiženým zemím...
 V našem „okrajovém” regionu děkanátu zábřežského, věřící obětovali na uvedenou 
sbírku: Loštice 7.042 Kč, Moravičany 9.707 Kč, Pavlov 400 Kč.
 Všem milým dárcům ať svým požehnáním oplatí Pán!
K zamyšlení: Jestli jsme v této tradiční sbírce podpořili dobrou iniciativu, zkusme ve dnech 
následujících svou modlitbou podpořit věc mnohem důležitější: volbu papeže.
 

ModlItBA ZA VolBU pApeŽe
 Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev:
 vyslyš, prosíme, naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane 

ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštol-
skou horlivostí a láskou.

 Pošli nám takového pastýře, který zná své ovce a dává 
 za ně svůj život.
 Bože, dej dary svého Ducha všem volícím kardinálům,
 aby je vedla láska ke tvé církvi a věrnost evangeliu.
 Ať upřímně hledají tvou vůli a stanou se tvým nástrojem pro dobro Božího lidu.
 Ty sám, Bože, ukaž toho, který se jako nový papež stane pro nás otcem a světu ukáže 
 cestu k tobě.  AMEN.
 
poZVÁnKA 
 Přijměte, prosíme, pozvání v rámci Roku víry na pokračování cyklu přednášek pod ná-
zvem putování s vírou III. Přednášku 3. článku Apoštolského vyznání víry: ...věřím v Ježí-
še Krista, který se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny... moderuje v sobotu 9. 
března 2013 v 16. 00 hod. na sirkárně, P. Miroslav Obšivan,CM, administrátor loštický,
  P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 24. února - sVAtopetRsKÝ HAlÉŘ: Tatenice 1.200; Hoštejn 2.700; 
Lubník 710; Kosov 730 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 

postní dUCHoVní oBnoVA pRo MlÁdeŽ bude v Tatenici na faře od pátku 8. do ne-
děle 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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postřelmovsko     postřelmovsko

BIBlICKÁ HodInA je v Postřelmově na faře ve středu 6. března od 19.00 hod. 
 Všichni jste srdečně zváni.
dloUHoMIloV. Mše svatá s nedělní platností bude pravidelně slavena v kostele Všech 
svatých v Dlouhomilově každou sobotu v 15.30 hod.  P. Vladimír Jahn 

mohelnicko     mohelnicko     mohelnicko

sbírky z neděle 24. února – sVAtopetRsKÝ HAlÉŘ: Mohelnice 6.634; Úsov 1.417; 
Studená Loučka 490 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara 
  Ve středu 6. března v 17.45 hod. se koná pravidelné setkání lektorů nad Písmem.

Z MoHelnICKÉ KRonIKY. 
 1841 byl jmenován mohelnickým farářem Augustin Vahala. 
Ani na chudé duchovní ze svého arciděkanátu nezapomínal. Daro-
val pro ně 13 650 zlatých na 5% státní půjčku. Takže na každý děkanát 
připadlo 105 zlatých. Tuto sumu měl obdržet buďto jen děkan, nebo 
jeden farář, z toho kterého děkanátu, ten který tuto podporu nejví-
ce potřeboval, nebo mohla také být rozdělena mezi dva kooperátory. 
Přednostní právo na tuto podporu měli děkanové a mohelnický arcikněz, respektive farář, 
který měl přednostní právo přidělovací.Ve své závěti odkázal městu Mohelnici větší částku, 
určenou k dobročinným účelům. Toto obdarování stáhnul však nazpět, potom co se dově-
děl, že také zástupci města hlasovali pro zrušení concordátu. Zástupci města nikdy nepro-
jevovali velkou zdvořilost a vděčnost vůči svému duchovnímu pastýři. (pozn. concordát, je 
úmluva mezi apoštolským stolcem a státem). Oproti tomu však státní zřízení vysoce oce-
nilo jeho zásluhy. Na důkaz toho, byl císařem povýšen na rytíře řádu Františka Josefa. Dne 
2. dubna 1859 jej papež Pius IX. jmenoval supernumarérním komořím a v říjnu 1865 ho 
jmenoval biskupem litoměřickým.
 Biskupské svěcení mu udělil olomoucký arcibiskup Fürstemberg v dómu sv. Václava 
v Olomouci.Na druhou neděli postní roku 1866 se nastěhoval do své rezidence v Litoměři-
cích. Ve své diecézi se však necítil šťastným, protože ve svých 64 letech si jen těžko navykal 
novým poměrům. Zemřel 12. září 1877, deset dnů před svým 50letým kněžským výročím, 
ke kterému byly přípravy v plném proudu.Oslav se měl zúčastnit i kardinál Schwarzenberg. 
Odkázal své diecézi 50 000 zl. na diecézní fond a každému z pěti biskupských patronátních 
obročí 5000 zl. na podporu beneficiátů.   Bartoš H.

štítecko     štítecko     štítecko

sbírky z neděle 24. února – sVAtopetRsKÝ HAlÉŘ: Štíty 2.360; Cotkytle 1.000; Hor-
ní Studénky 3.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

KŘíŽoVÉ CestY. Tuto neděli 3. března ve 14.30 hod. ve farním kostele ve Štítech povede 
pobožnost Křížové cesty společenství „Modlitby matek“. 
V neděli 10. března ve 14.30 hod. povede ve farním kostele ve Štítech pobožnost Křížové 
cesty společenství manželů. 



12

sbírka z neděle 24. února – SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Zábřeh 22.220; Jedlí 2.500; Své-
bohov 4.700; Klášterec 3.410; Zvole 18.663; Rovensko 2.900; Hněvkov 500; Pobučí 790 Kč. 
dARY: Zábřeh – růžencové společenství - na Haiti 700 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v únoru do kasičky v kostele sv. Bartoloměje darovali 2.367 Kč. 
 Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.   
  Jitka Karešová, Marie Hrubá, Anna Doubravská 

poUŤ do sVAtÉ ZeMě
V autobusu vypravovaném ze Zábřeha, je ještě několik 
volných míst na pouť do sVAtÉ ZeMě. 
Odjezd je ze Zábřeha z Valové v sobotu 16. března, návrat 
v sobotu 23. března 2013. 
Dopravu na letiště ze Zábřeha zdarma zabezpečí CA 
AWER TOUR. 
Cena 17.450 + 50 USD. 
Bližší informace P. František Eliáš, přihlášky v zábřežské 
kanceláři AWER TOUR (u kostela) u paní Lenky Ham-
plové č. tel. 731 626 506.  P. František Eliáš

VolBY do pAstoRAČní A eKonoMICKÉ RAdY Ve FARnosteCH ZÁBŘeH, 
sVÉBoHoV, KlÁŠteReC A ZVole. 
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 

KRIstÝn slUŽeBníK s.r.o. Ve středu 6. března 2013 od 9 hod. 
do 16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společ-
nosti 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

ReKoleKCe pRo KostelníKY. 
 Letos se sejdou kostelníci s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem na Velehradě od 
pátku 15. do neděle 17. března a nebo od pondělí 18. do středy 20. března 2013.
 Kvůli přihlášení a dopravě se hlaste urychleně na faře v Zábřeze! (583 414 531, 
rkfzab@rps.cz)
 Hlásit se můžete také sami - jednotlivě na adrese: Poutní a exerciční dům Stojanov, Sa-
lašská 62 687 06 Velehrad, tel. 572 571 531, velehrad@stojanov.cz. 
 Více na www.stojanov.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.


