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23. 2. 2014
Ročník XXI., 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE

Milujte své nepřátele 
a modlete se za ty, 
kdo vás pronásledují. 
Tak budete syny svého 
nebeského Otce,
neboť on dává vycházet 
svému slunci pro zlé i pro dobré 
a sesílá déšť spravedlivým 
i nespravedlivým.

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

ŽALM 103  Hospodin je milosrdný a milostivý.
1. Lv 19,1-2.17-18                                 2. 1 Kor 3,16-23                                       Ev. Mt 5,38-48
Ordinárium: břízovo č. 503                příště Ebenovo č. 504
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*  Tuto neděli 23. února ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla 
v Pobučí.  P. Lev Eliáš 
*  V sobotu 1. března v 7 hod. bude s námi slavit v Zábřeze, v kostele sv. bartoloměje mši 
svatou P. Miroslav Herold, SI.  P. František Eliáš

SeTKÁvÁní nAd enCYKliKoU lUmen Fidei
„Kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je, a od-
měňuje ty, kdo Ho hledají. Žid 11,6
Po týdenní přestávce se sejdeme nad další částí ency-
kliky papeže Františka lUmen Fidei (Světlo víry) 
v úterý 25. února v 17 hod. v Katolickém domě v zá-
březe.                                                     P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 12. března 2014 od 9 hod. do 16 hod. bude opět na 
faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kon-

takt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mo-
bile, spolu s pracovnicí, která má na starosti energie pro domácnost.  
P. František Eliáš, děkan

mATeŘSKÉ A RodinnÉ CenTRUm Hnízdo pro vás připra-
vilo:
Pondělí 24. 2. 8.30 – 11.30 hod. Volná herna
Pondělí 24. 2. 16.30 – 18.00 hod.  Modlitby matek
Úterý 25. 2.  8.30 – 11.30 hod.  Rozvoj rodičovských kompetencí – Dětský vzdor 

a agresivita, přednášející Mgr. Veronika Jarmarová
Středa 26. 2. 8.30 – 11.30 hod.  Tvoření v Hnízdě
Středa 26. 2.  16.30 – 17.30 hod.  Středa táty je třeba – jdeme do solné jeskyně
Čtvrtek 27. 2.  8.30 – 11.30 hod. Cvičení rodičů s dětmi
Pátek 28. 2.  8.30 – 11.30 hod.  Modlitby matek s dětmi
misálky pro děti v kostele. Hnízdo zakoupilo dětské misálky, které jsou v kostele k zapůjčení 
(po dobu mše svaté). Najdete je u kancionálů na poličce na tiskoviny uprostřed kostela.   
 Irena Švédová

Orel jednota Zábřeh zve v sobotu 8. března neziskové organizace farnosti Zábřeh do kužel-
ny (stadion v Zábřeze,Třešňová 4) na PŘÁTelSKÝ TURnAJ v KU-
ŽelKÁCH. S sebou si vezměte sálovou obuv, jako „startovné“ uví-
táme talířek s občerstvením. „Fankluby“ vítány. Prosíme o potvrzení 
účasti na email kubicek.jana@seznam.cz nebo na telefon 605 536 270 (Jana Kubíčková).

Ohlášky
V sobotu 1. března si v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze navzájem udělí 

svátost manželství Lukáš Urban z Nemile a Petra Sobotová ze Zábřeha
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KAToliCKÝ dŮm
 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na tradiční maškarní ples, který se 
uskuteční v pátek 28. února od 20 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tan-
ci i poslechu zahraje populární hudební formace F-bAND. V průběhu plesu se představí 
taneční skupina DAREN, bude vylosována bohatá tombola, 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.

 Ve spolupráci s Klubem Ámos z Ostravy (nám dobře známým ze 
spolupráce na interaktivních výstavách) připravujeme na sobotu 1. 
března tradiční dětský maškarní karneval. Zveme všechny děti a je-
jich rodiče na zábavné odpoledne plné her a soutěží, kterým nás pro-
vede a svoje jmeniny zde oslaví klaun bedřich Voháňka. Nebude chy-
bět tradiční tombola, promenáda masek, či balónková show. Začátek 
ve 14.00 hodin, vstupné 25 Kč. 

 Nejenom seniory zveme v neděli 2. března na zábavné odpoledne s hudbou a tancem. 
Známé melodie zahraje populární skupina TRIANGL. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. 
Občerstvení zajištěno.

 V úterý 4. března vás zveme na „Putová-
ní za úsměvem do Himaláje“. V audiovizu-
álním pořadu se společně s účastníky vysoko-
horského treku Karolínou Krchovou, Petrou 
Ondrovou, Lukášem Kobzou, Jirkou Hubáč-
kem a Honzou Jedonkem vydáme letecky do 
Indie, užijeme si pověstné cestování indickými 
drahami, navštívíme základní tábor pod Dau-
lághirí a čajovým údolím Darjeelingu dorazí-
me až k Tádž Mahálu. V pohodlí Katolické-
ho domu v Zábřeze „vyrážíme“ v 18.05 hodin. 
Vstupné – dospělí 30 Kč, děti a senioři 15 Kč.

 od Pradědu na Hanou. Ve spolupráci s místní pobočkou Moravsko-slezské křesťanské 
akademie a klubem seniorů připravujeme na úterý 11. března další besedu s redaktorem 
Českého rozhlasu Olomouc Mirkem Kobzou. Autor populárních rozhlasových pohlednic 
z kraje mezi Pradědem a Hanou nám tentokrát přiblíží historii kdysi samostatné obce Ru-
dolfov. Začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné. 

 Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
    

Paní Marie Holcová z Hněvkova oslaví 23. února osmdesátiny. 
blahopřejeme a do dalších let vyprošujeme boží požehnání, 
hodně zdraví a radosti v kruhu blízkých.         

Sestry růžencového společenství z Hněvkova
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PoUŤ Ad liminA nAŠiCH biSKUPŮ do ŘímA – 14. února 2014
 O čem mluvili s papežem Františkem?
 biskup Jiří Paďour: „bylo to nádherné, jak si to 
nikdo nedovede představit. Sedli jsme si do půlkru-
hu. Svatý otec neměl žádný projev, ale shrnu-li to, 
mluvil v podstatě na všechna možná a běžná témata 
naší pastorace. bylo evidentní, jak se v tom ve všem 
orientuje, jako farář i jako biskup.“ 
 biskup Jan vokál: „Zdrželi jsme se asi půl dru-
hé hodiny ve společném rozhovoru. Nejprve pan 
kardinál Duka za celou biskupskou konferenci pre-
zentoval takové resumé stavu církve, historie a vý-
voje církve v naší vlasti.“ 
 Kardinál dominik duka: „Abych neříkal pouhá suchá statistická data, která potom 
nevypovídají o souvislostech, tak jsem představil Českou republiku ve dvacátém století: 
situaci po I. světové válce, po II. světové válce, dvě emigrační vlny, což jsou situace, které 
katolickou církev početně, ale takříkajíc i z hlediska odborných kádrů nesmírně oslabily, 
a že v této situaci pak církev žila čtyřicet let. A musel jsem taktéž připomenout rozvoj cír-
kevního života po listopadu 1989, kdy se podařilo obnovit všechny struktury nejenom po 
stránce duchovní. Potom následovalo naše zhodnocení toho, kam by církev měla kráčet. 
Mohl jsem jménem ostatních biskupů papeže ujistit, že přijímáme jeho výzvu, aby církev 
byla misionářskou, a že jsme si také plně vědomi, že církev musí žít ve skromnosti. Ani 
nový zákon o částečném odstranění křivd a majetkové vyrovnání nedává církvi možnost žít 
prostopášně. bude muset naopak opravdu hospodařit. řekl jsem také, že je nutné, aby lai-
ci v církvi nebyli jenom laiky, ale aby zaujímali důležitá postavení jako odborníci v oblasti 
finanční, ekonomické a správní a aby existovala určitá otevřenost a celá společnost mohla 
vidět, jak církev žije a co koná.“
 Komentoval papež František tuto naši specifickou problematiku kolem restitucí?
„Jistě, že ji komentoval, protože ví, že je to velká diskuse. Vyjádřil plnou důvěru, že o tyto 
věci budeme schopni pečovat.“
 Arcibiskup Jan Graubner: „Jeho vyjádření bylo velmi lapidární a stručné: Co bylo 
ukradeno, to se má vrátit. To je otázka spravedlnosti. Druhou věcí je otázka zodpovědného 
postoje, kdy je třeba myslet na další generace. Všechno má sloužit apoštolátu a službě spo-
lečnosti, ve které žijeme, a proto je potřebné se o to dnes postarat se vší odbornou zodpo-
vědností.“
 Kardinál miloslav vlk: „Samozřejmě, přišla řeč také na restituce, když řekl: Spravedl-
nosti a práva je jistě zapotřebí. Tahle slova mě poměrně překvapila a v celé té debatě o resti-
tucích nepadlo vůbec slovo »chudá církev«. Papež viděl, že pro činnost církve, kterou jsme 
mu vylíčili, je třeba mít prostředky, abychom ji mohli rozšiřovat a zvětšovat. Pak se mluvilo 
o svědectví křesťanů a především o svědectví v době komunismu.“
 biskup Jan vokál: „byl velmi zasažen příkladem mnoha nedávných mučedníků i svě-
dectvím našich biskupů, kteří byli poměrně nedávno vězněni, a řekl také, že tento příklad 
věrnosti a víry je pro něho osobně povzbuzující.“ 
 Kardinál miloslav vlk: „My jsme reagovali tím, že jsme mu řekli o tom, jak nás bl. Jan 
Pavel II. během návštěvy u nás v roce 1990 inspiroval k tomu, abychom sepsali tato svědec-
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tví, tedy jakési martyrologium. řekl jsem, že je to již víceméně hotové dílo, které se bude 
překládat do angličtiny, a papež na to řekl, že je potřebné, aby se tato svědectví šířila dál a 
tak sloužila ostatním.“
 Arcibiskup Jan Graubner: „Zaujala mne ještě jiná věc. Například, když byla řeč o těch, 
kteří mají rádi starou liturgii a vrací se k ní, bylo patrné že papež mluví s velikou láskou, 
pozorností a citlivostí vůči každému, aby nezranil. Kromě toho měl však i poměrně silný 
výraz, když řekl, že u staré generace tomu rozumí, jestli se vrací k něčemu, co zažila, ale že 
není schopen pochopit mladou generaci, která se k tomu vrací. »Když se ptám konkrétněji 
a víc – dodal papež – zjišťuji, že je to spíše jakási móda. A pokud je to móda, tak je to věc 
přechodná, které není potřebné věnovat tolik pozornosti. Jenom je třeba s určitou trpěli-
vostí a laskavostí se chovat k lidem, kteří propadli určité módě. Považuji však za obrovsky 
důležité jít na hlubinu, protože pokud nepůjdeme do hloubky, tak nás nezachrání liturgická 
forma ani taková, ani taková«.“ 
 Kardinál dominik duka: „Je také zajímavé, že papež zůstal řeholníkem a při fotogra-
fování se mne vyptával, kolik máme řeholníků, kolik dominikánů v Praze a podobně. Ne-
zapřel zde tedy svoji původní „profesi“, tedy své jezuitské povolání řeholníka.“
 biskup Jiří Paďour: „Pan biskup Vokál se papeže zeptal, co by nám poradil pro du-
chovní život. A on se trochu usmál a řekl: To je ohromná otázka! Modlit se, samozřejmě.“
   Převzato z ČBK, rozhovor vedla Johana Bronková

den S CHiARoU lUCe bAdAno. V poslední době jsem biřmoval 
mnoho děvčat, která si zvolila za biřmovací patronku blahoslavenou 
Chiaru Luce badano, píše v lednových ACO arcibiskup Jan. 
 Připravuje se setkání mladých, které tato blahoslavená oslovila. bude se 
konat v brně 16. 3. na biskupském gymnáziu od 9.30 do 17.30 hod. 
 Informace a přihlášky http://chiaraluce.naplno.net. 

dUCHovní obnovA mUŽŮ. Všichni muži jsou srdečně zváni na jarní víkendovou 
duchovní obnovu, která proběhne ve dnech 21. – 23. března 2014 na salesiánské turistické 
základně ve Staré Vodě s P. Františkem Petrikem. Přihlášky přes mail osikora@seznam.cz 
nebo tel. 737 517 341.   Ondřej Sikora

dUCHovní obnovA PRo KoSTelníKY
 Tak jako jiné roky připravil poutní 
dům Stojanov na Velehradě duchovní 
obnovu pro kostelníky a ty, kteří slouží 
u oltáře. Letos v termínech 7. – 9. břez-
na a 10. – 12. března povede duchovní 
obnovu Mons. V. Šíma. 
Pokud se chcete domluvit na společ-
ném přihlášení, případně na společné dopravě, můžete kontaktovat manžele Kolářo-
vy tel. 731 626 504, 732 514 729. 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
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 16. února: Červená Voda 11.175, Písařov 854, Mlýnický Dvůr 140, Do-
mov důchodců sv. Zdislavy 427, Jakubovice 569. 
dary: Červená Voda: na opravu střechy 6.000 Kč.Všem dárcům Pán bůh zaplať.

  Ve čtvrtek 27. února se v 8.40 hod. setkají senioři na faře v Červené Vodě.
   P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

láska k bližnímu jako celoživotní úkol nás všech. (Mt 5, 38-48)
 bajka vypráví o mravenci, který jednou spadl do velkého sudu s dešťovou vodou.
 Šel kolem chlapík, který se jmenoval Egoismus, uviděl ho a řekl: „Co děláš v mém 
sudu?“  Chytil mravence a vyhodil ven. Mravenec tam ale opět spadl. Přišla druhá osoba, 
která se jmenovala Tolerance a řekla mu:
 „Jen si tu chvíli zůstaň. Venku je velké horko a mně žádnou škodu neděláš.“
 Nakonec zvířátko uviděla třetí osoba, dala mu malý cukřík a položila mravence zpátky 
na strom, ze kterého spadl. Jmenovala se Láska.
K zamyšlení: Egoismus hledá důvody a výmluvy. Láska hledá a nalézá vhodné způsoby. 
 Kéž láskou a tolerancí bojujeme proti egoismu, kterého je kolem nás dosti. A nejen ko-
lem nás, ale i v nás samých...  P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 2. března bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 3.738 Kč), 
v Chromči (minule 2.250 Kč) a v Sudkově (minule 880 Kč) na farní kostel. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 

  Ve středu 26. února od 19 hod. bude bIbLICKÁ HODINA na faře v Postřelmově. 
Všichni jste srdečně zváni.
  V sobotu 1. března od 8.00 hodin bude v Postřelmově mariánská pobožnost a mše svatá 
ke cti Panny Marie.  P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice

Sbírka z neděle 16. února: Lubník 1.030, Tatenice 1.200, Hoštejn 2.100 + dar 1.000, Kosov 
590 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

děTSKÝ mAŠKARní PleS v HoŠTeJně se usku-
teční tuto neděli 23. února od 14 hod. na Globusu. 

nA mAŠKARní lidovÝ PleS vás zveme do Tate-
nice v pátek 28. února. Uskuteční se na zámku, začíná 
ve 20 hod., hrát bude skupina Triangl. Čeká vás soutěž 
o ceny i půlnoční překvapení. Vstupné 50 Kč, nejhezčí 
masky budou odměněny! 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 16. února: Mohelnice 4.095; Úsov 742; Studená Loučka 278 Kč
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara

z moHelniCKÉ FARní KRoniKY – l P 1918
 mírová-Křížová cesta pro farní chrám. Všichni již máme opod-
statněnou touhu po míru. Tato strašná válka připravila pro většinu 
rodin tolik bídy a starostí a mezi národem všeobecnou nespokoje-
nost, která dělá tento krušný život ještě těžším. Úřady nejsou schopny 
zařídit zásobování obyvatelstva. Tento ožehavý bod nás ještě jednou 
přivede k revoluci. Proto se oprávněně domnívám, že v upomínku na vytrpěné strasti a bo-
lesti měla by býti do farního chrámu pořízena nová /Mírová/ Křížová cesta.
 Autor těchto řádků (P. Josef Kubíček - pozn. redakce), v jednom ze svých nedělních ká-
zání vyslovil tento svůj názor, který mezi věřícími našel ihned odezvu a začaly se scházet 
i první peněžité dar. (Pozn.V kronice je seznam dárců)
 Ke dni 5. června 1925 sbírky na Křížovou cestu, včetně úroků z uloženého kapitálu, či-
nily 3.892,78 korun.
oprava sousoší rozloučení Ježíše s Pannou marií. 
 V červnu 1919, bylo sousoší, rozloučení Ježíše s Marií renovováno olejovými barvami, 
mohelnickým malířem Juliusem Tauletzem. Oprava si vyžádala nákladu 220 korun, které 
zaplatily slečna Marie Hoffmannová a sestry Růžena a Leopoldína Drkoschovy z Mohel-
nice. Tímto šlechetným činem chtěly dárkyně uctít památku zakladatelů nadace pro toto 
sousoší, dp. děkana Hausnera a paní Karoliny Knyrschové z Mohelnice. 
Vřelý dík! (pozn. sousoší je vně kostela) 
vysvěcení nové části městského hřbitova 
 Dne 8. prosince 1919 došlo farnímu úřadu povolení konsistoře z Olomouce ve věci vy-
svěcení nové části městského hřbitova, o kterou byl dosavadní městský hřbitov rozšířen.
Tím bylo také vyhověno žádosti rady města Mohelnice ze dne 29. 11. 1919 o vysvěcení. 
Konsekraci provedl Msgr. Kubíček, mohelnický farář a arcikněz, za asistence nadačního 
kaplana Rudolfa Jambora a kooperátora Jana blaschkeho. Poslední jmenovaný měl k pří-
tomným promluvu. Mnoho těch, kteří se roku 1905 zúčastnili vysvěcení tehdejšího nového 
hřbitova, již dnes odpočívá na tomto božím místě.  Bartoš H.

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 16. února: Štíty 3.020; Cotkytle 540; Horní Studénky 850 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.                             P. Stanislav Suchánek

  
 

*  Evangelium nám nařizuje, že máme milovat bližní a nepřátele. Pravděpodobně je to pro-
to, že jde o stejné lidi.
*  Pravá křesťanská láska se umí přenést přes antipatie osobní, rasové, stavovské, národní. 
Všichni se ale nevědomky často dopouštíme jedné chyby: dostatečně neoceníme dobré vlast-
nosti člověka, s nímž se denně stýkáme. 
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TUTo neděli Je ve vŠeCH FARnoSTeCH
SbíRKA HAlÉŘ Sv. PeTRA

Sbírka z neděle 16. února: Zábřeh 9.530; Jedlí 2.100; Svébohov 2.200; Klášterec 1.340; Zvo-
le 2.490; Postřelmůvek 450 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.   P. František Eliáš

JAK Se ReSTiTUCe doTKnoU JednoTlivÝCH FARnoSTí
 V loňském roce jsme si připomněli výročí 950 let od založení olomouckého biskupství. 
Olomoucké arcibiskupství je tedy nejdéle kontinuálně působící „organizací“ na Moravě. 
 Olomouckou arcidiecézi tvoří 418 farností. 
 Každá farnost má svou právní subjektivitu, své IČO, svůj majetek a hospodaří samo-
statně. K tomu jí pomáhají sbírky, dary, odkazy a také výtěžek z hospodářské činnosti, nej-
častěji výnosy polí a lesů. Pokud farnost kromě kostela, případně kaple nic nemá, je plně 
odkázaná na sbírky a dary. 
 Platové zabezpečení nejen kněží ve farnostech, ale i zaměstnanců kurie a zaměstnanců 
v děkanátech, zajišťuje arcibiskupství. Doposud to bylo z příspěvků ministerstva kultury, 
ale po provedení restituční tečky, to bude pouze z vlastního hospodaření arcibiskupství. 
 V mezidobí, než bude část historického majetku vydána, bude postupně klesající pří-
spěvek z ministerstva financí posílán na účet arcibiskupství jako náhrada. Vlastní hospo-
daření arcidiecéze bude muset do budoucna vygenerovat zisk nejenom na platy, ale také na 
režii arcibiskupství, a také na církevní školy a školská zařízení a částečně charitu. 
 Z toho vyplývá, že farnosti ani do budoucna nebudou muset zajišťovat platy těch, kte-
ří se o ně starají. V režii každé farnosti ale zůstanou všechny ostatní finanční náklady tak 
jako dosud; tedy náklady na opravy a údržbu majetku (kostely, kaple, fary atd.), náklady na 
energie, náklady na pastoraci a misie atd. 
 Např. farnost Svébohov nemá žádné majetky, které by mohly být restituovány, stejně 
tak farnost Klášterec. 
 Farnost Jedlí je na tom obdobně. Tam pozemkový fond přes zákaz blokačních paragra-
fů, prodal to, co mělo být vráceno (asi 10 ha), žádat můžeme o navrácení necelých 2 ha.
 Ve farnosti zábřeh to bude necelých 7 ha polí, které připadají v úvahu, ve farnosti zvo-
le necelé 2 ha.
 Roční výnos z jednoho ha pronajaté půdy je v podmínkách našeho děkanátu obvykle 
500 – 1.500 Kč. Roční příjem a náklady ve farnosti to ovlivní velice málo. Spotřeba energií 
v každém kostele je mnohonásobně vyšší. I tam, kde se bude něco vracet, to nezaplatí ani 
pronájem elektroměru. 
 Dá se říct, že restituce jsou ve vztahu k farnostem  mnoho povyku pro nic, jinými slovy 
- bouře ve sklenicoi vody.

                                    P. František Eliáš

PROSÍME ÚČASTNÍKY bOHOSLUŽEb V KOSTELE SV. bARTOLOMěJE 
V ZÁbřEZE, AbY PO SKONČENÍ MŠE SVATÉ VRACELI KANCIONÁLY DO POLICE.


