2. 3. 2014
Ročník XXI., číslo 9
8. 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

Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem
a veď ho po správných cestách,
aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání.
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 62

V Bohu jen odpočívej duše má.

1: Iz 49,14-15
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: 1 Kor 4,1-5
příště latinské č. 509

Ev. Mt 6,24-34

Ani Šalomoun
v celé své nádheře
nebyl tak oblečen
jako jedna z nich!

Mt 6,29

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Středa 5. března POPELEČNÍ STŘEDA
Popeleční středou, dnem přísného postu začíná čtyřicetidenní
příprava na Velikonoce – doba postní. „Pamatuj, člověče, že jsi
prach a v prach se obrátíš!“ To není příliš líbivá vyhlídka. Možná budeme raději, když kněz při označení našeho čela použije
druhou formu: „Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
Tento popel na začátku postní doby však pro nás není znamením konce, ale naopak „omlazeného povstání k novému životu“. V čem spočívá? „Roztrhněte svá srdce, ne pouze šaty…“
(jsou slova proroka Joela). „Roztrhnout srdce“ znamená „změnit smýšlení, znovu promyslet, co a jak dělám, přeorganizovat
život“. Totéž vyjadřuje výraz „činit pokání“, řecky metanoia.
I to znamená změnu smýšlení.
Co na sobě mohu změnit k lepšímu, jak mohu povstat omlazený? Život křesťana se
odehrává ve třech základních rovinách: ve vztahu k Bohu, ve vztahu k bližnímu a ve vztahu k sobě. Ale dnešní den a vlastně celá doba postní má být pro nás příležitostí zamyslet se,
jakým způsobem.
	Nesmíme však skončit pouze u přemýšlení! Boží slovo nás vybízí k jednání. Přijměme popel na své hlavě jako výraz obnoveného a omlazeného úsilí právě ve vztahu
k Bohu, bližnímu i sobě!
(převzato z www.katolik, redakčně zkráceno)
5. března o POPELEČNÍ STŘEDĚ mše svaté v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod., v Jedlí v 16.00, ve Svébohově v 17.00, ve Zvoli v 17.30 (zpovídání od 15 hod.) a v Klášterci
v 17.00 hod.
V  POSTNÍ DOBĚ budou bývat páteční pobožnosti Křížové cesty pravidelně v kostele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod. a o nedělích
v kostele sv. Barbory také v 15 hod.
O vedení pobožností se podělí jednotlivá společenství.
Pokud si chcete vzít vedení Křížové cesty na starost, přijďte do farní
kanceláře, nebo zavolejte na č. 731 626 509.
Hana Lexmanová
MALETÍN. Tuto neděli 2. března ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně a příští neděli 9. března, také ve 14.30 hod., v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
SVÁTOST SMÍŘENÍ. V Zábřeze, v kostele sv. Bartoloměje o prvním pátku – 7. března od
14.30 hod. můžete přijmout svátost smíření.
P. František Eliáš
Orel jednota Zábřeh zve v sobotu 8. března neziskové organizace farnosti Zábřeh do kuželny na stadionu v Zábřeze (Třešňová 4) na PŘÁTELSKÝ TURNAJ V KUŽELKÁCH. S sebou si vezměte sálovou
obuv, jako „startovné“ uvítáme talířek s občerstvením. „Fankluby“ vítány. Prosíme o potvrzení účasti na email kubicek.jana@seznam.cz nebo na telefon 605 536
270
(Jana Kubíčková)
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KATOLICKÝ DŮM

v 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 V úterý 4. března Vás zveme na PUTOVÁNÍ ZA ÚSMĚVEM
DO HIMALÁJE. V audiovizuálním pořadu se společně s účastníky vysokohorského treku Karolínou Krchovou, Petrou Ondrovou, Lukášem Kobzou, Jirkou Hubáčkem a Honzou Jedonkem vydáme letecky do Indie, užijeme si pověstné cestování
indickými drahami, navštívíme základní tábor pod Daulághirí a čajovým údolím Darjeelingu dorazíme až k Tádž Mahálu. V pohodlí Katolického domu v Zábřeze „vyrážíme“ v 18.05
hodin. Vstupné – dospělí 30 Kč, děti a senioři 15 Kč.
v 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 Rudolfov. Začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
v

v

v

HNÍZDO, MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
(Klubovna Hnízda, Masarykovo nám. 7, Zábřeh.
Pondělí 3. března 8.30 – 11.30 hod.
Jarní tvoření pro radost
Modlitby matek
Úterý 4. března 8.30 – 11.30 hod.
Rozvoj rodičovských kompetencí téma: „Problémové situace mezi rodiči a dětmi“, 		
přednášející: Mgr. Veronika Jarmarová
Středa 5. března 8.30 – 11.30 hod.
Trendy v líčení na jaře MARY KAY, Anna Hohnová
Čtvrtek 6. března 8.30 – 11.30 hod.
Cvičení rodičů s dětmi (tělocvična ZŠ B. Němcové)
Pátek 7. března 8.30 – 11.30 hod.
Modlitby matek s dětmi
SETKÁVÁNÍ NAD ENCYKLIKOU LUMEN FIDEI
Po delší přestávce se sejdeme nad další částí encykliky papeže Františka LUMEN FIDEI (Světlo víry)
mimořádně v pondělí 17. března v 17 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
P. František Eliáš
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ANDĚLÉ – Mat 25,31; KKC 328 – 336

Za vrcholné Boží dílo ve viditelném světě je zpravidla považován člověk. Ale lidé jsou bytosti, které jsou svou hmotnou tělesností Bohu velmi nepodobné. To rozevírá mezi Bohem a člověkem
jakousi prázdnotu. Křesťanská věrouka na základě Božího zjevení
vyplňuje tuto zdánlivou prázdnotu světem nehmotných, čistě duchovních bytostí, pro které se ustálilo označení ANDĚLÉ (z řeckého výrazu angelos - posel). Svou nehmotnou duchovností jsou
andělé podobni duším lidským, jsou neviditelní a nesmrtelní a byli
obdařeni rozumem a svobodnou vůlí.
Tyto čistě duchovní bytosti neexistují od věčnosti. Před stvořením lidí byly stvořeny jako bytosti dobré, ovšem s možností svou
svobodu zneužít a postavit se i proti samému Bohu. To se také stalo. Podle sv. Tomáše Akvinského byli vystaveni zkoušce, která spočívala v tom, že jejich Božský Tvůrce vezme na sebe hmotné lidské
tělo a oni se budou klanět hmotě. Kdo v této zkoušce obstál tak, že
se rozhodl v souladu s vůlí Boží, byl odměněn patřením na Boha a jeho slávu (Mat 18,10;
Žid 12,22; Zj 5,11). Kdo neobstál, kdo se rozhodl postavit proti Boží vůli, byl potrestán věčným zavržením a stal se démonem. (Jan 8,44; 2.Petr 2,4) Obojí úděl je už údělem konečným, nezměnitelným.
U padlých andělů se už nikdy tento stav nezmění. Naproti tomu my, lidé, můžeme své hříchy ještě za svého života napravit a dosáhnout nebe. Je tomu tak proto, že Bůh obdařil anděly
při jejich stvoření vyšším a důkladnějším poznáním stavu věcí, než jaké dal člověku.
Prvotním ÚKOLEM ANDĚLŮ, dobrých duchovních bytostí, je vědomá oslava Boha
a služba jeho záměrům, což se projevuje v péči o každého konkrétního člověka. Zde mluvíme o ANDĚLECH STRÁŽNÝCH. (Sk 12,15…) Strážného anděla má každý člověk, ano
i církev, národy, státy…Tak se například předpokládá, že izraelský národ má jako svého anděla strážného samého archanděla Michaela.
Dobří andělé se snaží člověka ovlivňovat v dobrém a vést jej k nadpřirozeně dobrému
cíli. Protože jsou našimi osobními přáteli, umocňují svou přímluvou sílu našich modliteb
a stojí při nás zejména v mezních, nebezpečných chvílích – jako je ďábelské pokušení, nebezpečí závažné škody duchovní nebo hmotné, blízkost smrti a jiné….
Naproti tomu duchové zlí se k nám chovají nepřátelsky. Pokouší nás ke hříchu a hledí
nám uškodit na zdraví i majetku….
STŘEDEM andělského světa je Ježíš Kristus. Jsou to „jeho andělé“. „Až přijde Syn člověka ve slávě a s ním všichni andělé…“. (Mat 25,31) Jsou jeho, protože jsou stvořeni skrze
něho a pro něho: „V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný:
ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti. Všechno
je stvořeno skrze něho a pro něho.“ (Kol 1,16) Jsou jeho o to více, protože z nich udělal posly
svého PLÁNU SPÁSY: „Což nejsou všichni andělé jen duchové, posláni k tomu, aby sloužili
těm, kdo mají jako dědictví dostat spásu?“ (Žid 1,14).
Od počátku stvoření a po celou dobu dějin spásy, hlásají andělé tuto spásu a slouží při
uskutečňování Božího záměru. Uzavírají pozemský ráj, chrání Lota u Sodomy, zachraňují Hagar a její dítě, zachytí Abrahámovu ruku vztaženou k obětování syna Izáka, skrze jejich službu je sdělován zákon (Srov. Sk 7,53), vedou Boží lid, ohlašují narození a povolání
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a pomáhají prorokům..., abychom uvedli aspoň některé příklady. A konečně anděl Gabriel
oznamuje narození předchůdce Páně (Jana Křtitele) i samého Ježíše.
Celý život Ježíše Krista od vtělení po nanebevstoupení je obklopen klaněním a službou andělů. Když Bůh uvádí Ježíše do světa, říká: „Ať se mu klanějí všichni Boží andělé“.
(Žid1,6) Jejich chvalozpěv při Kristově narození nepřestal znít ve chvalozpěvech církve:
„Sláva na výsostech Bohu“. (Luk 2,14)
Andělé ochraňují Ježíšovo dětství, obsluhují Ježíše na poušti, dodávají mu sílu ve smrtelné úzkosti, i když by ho mohli zachránit z rukou nepřátel jako kdysi Izrael. Andělé také
„evangelizují“ (Luk 2,10) tím, že oznamují radostnou zvěst o vtělení a Kristově vzkříšení.
Při Kristově návratu, při jeho druhém příchodu na svět, který ohlašují, mu budou sloužit
při jeho soudu. Církev se spojuje v liturgii s anděly, aby se třikrát klaněla svému Bohu, vzývá jejich pomoc: „v pokoře tě prosíme..“. A zemřelým církev přeje, aby je andělé doprovázeli do ráje... A jednou v roce slaví církev památku andělů strážných i archandělů svatého
Michaela, svatého Rafaela a svatého Gabriela.
„Ježíš přišel, aby nám řekl, že nás všechny chce mít v ráji a že peklo, o kterém se dnes
jen málo hovoří, existuje a že je věčné pro všechny, kdo uzavírají svá srdce jeho lásce.“ (Benedikt XVI.)
Denně prosme svého anděla strážného o jeho přímluvu u Boha a o jeho ochranu duše
a těla, abychom jednou došli do vlasti andělů – do nebe.
P. Antonín Pospíšil

POSTNÍ ALMUŽNA 2014

„KDO SE MODLÍ, AŤ SE POSTÍ, KDO SE POSTÍ, AŤ JE MILOSRDNÝ.“
Ve středu 5. března na Popeleční středu začíná postní období. Je časem, který je přípravou na nejdůležitější
křesťanské svátky Velikonoce. K přípravě můžeme opět,
již po šesté, využít aktivitu Postní almužny, ke které nás
vyzývá otec arcibiskup Mons. Jan Graubner. Tato aktivita je praktickou pomůckou, která v sobě spojuje modlitbu, půst a almužnu. To, co ušetříme postem, můžeme ve finančním vyjádření vhodit do postní schránky
a po skončení postní doby předat k využití pro potřebné. Postní schránky si můžete vyzvednout v kostelích
po mších svatých na Popeleční středu a na 1. neděli postní. Po celou postní dobu do ní můžete vkládat finance, které ušetříte postem – za sladkosti, cigarety, alkohol, televizi, počítač
atd. Postní schránky se budou vybírat při mši svaté na 2. neděli velikonoční.
Po vzájemné dohodě mezi kněžími děkanátu a Charitou Zábřeh budou prostředky
z Postní almužny použity na Stipendijní fond, jehož účelem je pomoci početným, neúplným a sociálně slabším rodinám s dětmi na podporu studia a dalšího osobnostního, duchovního, kulturního a sportovního rozvoje dětí a mládeže.
		
Markéta Horáková, pastorační asistentka, tel. 736 510 816,
pastoracni.asistentka@charitazabreh.cz

MATERIÁLNÍ SBÍRKA - JARO

Tradiční sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin, domácích potřeb a elektrospotřebičů
proběhne od 3. do 5. dubna 2014.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 23. února – Haléř sv. Petra: Červená Voda 2.587, Písařov 1.548, Mlýnický
Dvůr 170, Domov důchodců sv. Zdislavy 200, Jakubovice 942, Janoušov 992 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
* Mše svaté na Popeleční středu 5. března: Jakubovice 15.00, Písařov 16.30, Červená Voda
18.00 hod.
* Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 10. března v 16.45 hod.
na faře.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Jsou tady jako nezasloužený Boží dar. Jsou krásné a vedou k zamyšlení... (Mt 6,24-34)
Květiny o svátečních dnech mluví radostnou řečí. Kytice k narozeninám, pokryté stoly nevěst, rudé růže zamilovaného muže, růže v den
svátku, v den matek...
Jsou všude, kde jsou lidi. Jsou všude, kde je radost i smutek. A to je moc
dobře. Možná, že i naše víra by byla bez květin jiná.
Květinová výzdoba v kostelích mluví o Bohu. I když je pak z kostela
uvadlé odnášíme, víme, že byly symbolem našeho díku a radosti.
Blíží se doba postní. Květiny v kostelích z našich oltářů zmizí... V době
postní otvírá věřící člověk své srdce Bohu: „Podívejte se na polní lilie...“
(Mt 6,28)
Je to dojemné místo evangelia, když Pán velebí krásu květin. Zvlášť je miloval, něžnou
láskou Stvořitele, jako nás všechny... Zkusme to v době postní více prožívat!
Na cestu postních objevů Vám žehná P. Pavel, kněz loštický

postřelmovsko

postřelmovsko

POPELEČNÍ STŘEDA. Ve středu 5. března je Popeleční středa, den
přísného postu a začátek doby postní.
Mše svatá bude v Postřelmově v 18.00 hodin, v Lesnici v 17.30 hodin.
Popelec se bude udělovat také v sobotu v 15.30 v Dlouhomilově,
v sobotu v 17.00 v Sudkově a v neděli v 11.00 hodin v Chromči.
Mimořádná příležitost svátosti smíření před prvním pátkem bude ve
čtvrtek od 16.00 hodin v Chromči a v pátek od 16.00 hodin v Postřelmově.
V neděli 9. března bude při všech bohoslužbách mimořádná sbírka na odvod arcidiecézi.
Všem ať Pán odplatí podle jejich štědrosti.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 23. února – Haléř sv. Petra: Lubník 1.430, Tatenice 2.100, Hoštejn 2.300,
Kosov 7.400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 23. února – Haléř sv. Petra: Mohelnice 8.576; Úsov 1.687; Studená Loučka
1.645 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ KRONIKY - KANONISTICKÁ VISITACE V MOHELNICI
Ve dnech 19. až 20. června roku 1920 proběhla v Mohelnici kanonistická visitace, kterou provedl dp. prelát, Mons. Dr. Josef Tittel.
Slavnostního uvítání se v hojném počtu zúčastnila školní mládež,
v doprovodu svých rodičů.
Zkouška z náboženství byla provedena ve škole. Po tom dp.
prelát navštívil zemskou dívčí výchovnu, hřbitov a filiální kostel
sv. Stanislava.
Slavnostnímu uvítání byli přítomni: kanovník Dr. Jan Kubíček, pan Florián Mrkva lesmistr z Mírova, zástupci české i německých škol, ředitelé Josef Stänzel a Eduard Teichmann, předseda farní rady, starosta města Franz Leitner, katecheta Šebík a domácí kněží.
Děti vycházející ze školy byly pozvány ke zkouškám na neděli 20. 6. 1920, stejně tak děti
z přespolních škol. Bohužel, velká bouřka, která se znenadání přihnala, znemožnila pokračování visitace. I sám důstojný pan visitátor byl toho názoru.
S úřední agendou, pořádkem v kostelích i na hřbitově byl veledůstojný pan prelát spokojen, co také ve své visitační zprávě zdůraznil. Deo gratias! Byla to moje poslední kanonistická visitace během mojí jednatřicetileté činnosti ve funkci faráře. Tempus ruit! (překlad:
čas ubíhá)
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 23. února – Haléř sv. Petra: Štíty 3.800; Cotkytle 540; Horní Studénky
5.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY NA OLŠANSKÁ HORA.
Každou neděli bude v postní době bývat pobožnost křížové cesty. Začínáme v 15 hod. od prvního zastavení v Horních Studénkách.
P. Stanislav Suchánek
***
VÝJEZD NA SVATÝ HOSTÝN OSOBNÍMI AUTY OD 1. 1. 2014
Výjezd je možný pouze na jednorázové, nevratné povolenky, které dostanete na Městské policii v Bystřici pod Hostýnem (v zámku u kostela). Výdej od 6 hod. do vyčerpání denního limitu.
Obecní úřad Chvalčov žádné jednorázové
povolenky vydávat nebude!
Celoroční povolenky v barvě oranžové,
modré a zelené zůstávají v platnosti se stejným
režimem jako v předcházejícím období.
Tyto celoroční povolenky bude Obecní úřad
Chvalčov vydávat i nadále.
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Sbírka z neděle 23. února – HALÉŘ SV. PETRA: Zábřeh 20.800; Jedlí 4.000; Svébohov
3.100; Klášterec 3.100; Rovensko 3.110; Zvole 17.420 Kč.
Dary Zábřeh: na TV NOE 1.000; na Radio Proglas 500; na Hatii 200 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DUCHOVNÍ OBNOVA. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo zve všechny farníky na
postní duchovní obnovu vedenou P. Šebestiánem Smrčinou z Moravské Třebové. Uskuteční se v sobotu 22. března 2014 od 9.00 do 17.00 hod. v sále ZUŠ, Farní ulice.
Bude možnost objednat si na oběd pizzu dle vlastního výběru a finančních možností (objednáme hromadně na místě). K občerstvení bude k dispozici čaj či káva, případně vámi
připravené dobroty. Vstupné dobrovolné. Přihlásit se můžete u Ireny Švédové na tel. č. 603
891 571, nebo na emailu: svedova.irena@seznam.cz. Počet míst je omezen.
DUCHOVNÍ OBNOVA MUŽŮ. Všichni muži jsou srdečně zváni na jarní víkendovou duchovní obnovu, která proběhne ve dnech 21. - 23. března 2013 na salesiánské turistické základně ve Staré Vodě s P. Františkem Petrikem. Téma obnovy: otcovství - synovství. Cena:
650 Kč. 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. března a
10. – 12. března povede duchovní obnovu Mons. V. Šíma.
Pokud se chcete domluvit na společném přihlášení, případně na společné dopravě, můžete kontaktovat manžele Kolářovi 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

		

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

V sobotu 22. února oslavil 90. narozeniny zábřežský farník
pan Mojmír Pospíšil
a 3. března se dožije požehnaných 85 let

paní Helena Klimková z Ráječka.
Přejeme oběma nadále jasnou mysl, pevné zdraví a v síle víry
v Pána Ježíše Krista odvahu překonávat každodenní obtíže života.
Za společenství víry přeje a žehná na další životní cestu P. František Eliáš.
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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