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22. 2. 2015
Ročník XXII., číslo 8

první 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

téMa na Únor
eUCHarIstIe a spoleČenství 

Duch vyvedl Ježíše na poušť. 

Byl na poušti čtyřicet dní 

a byl pokoušen od satana, 

žil tam mezi divokými zvířaty 

a andělé mu sloužili.
Mk 1,12-13

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; 
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla 
a stále opravdověji z něho žijeme. Neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen

Žalm 32
všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu 
1: Gn 9,8-15                                              2: 1 Petr 3,18-22   Ev. Mk 1,12-15  
Ordinárium: Olejníkovo č. 502             příště Břízovo č. 503
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Ve středu 18. února na Popeleční středu začalo postní období. Je časem, který je přípravou na 
nejdůležitější křesťanské svátky Velikonoce. K přípravě můžeme opět, již po sedmé, využít ak-
tivitu 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 „postničky“ a po skončení postní 
doby předat k využití pro potřebné. 
Postní krabičky si můžete vyzvednout v kostelích po mších svatých na první neděli postní. Vy-
bírat se budou při mši svaté o druhé neděli velikonoční. 

Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

ZŘíCI se něČeHo ve prospěCH drUHÝCH
Postní doba nám umožňuje uvědomit si těžkou situaci mnoha lidí a napodobovat 
jednání Dobrého Samaritána. Můžeme se dobrovolně zříci něčeho ve prospěch 
druhých. 
Postní doba rozšiřuje náš horizont, orientuje nás k životu věčnému, dává nám 
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 našem středu, 
aby žil s námi a v nás; přichází, aby přemostil vzdálenosti, které mezi námi vznikají a oddělují jed-
ny 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.

v postní doBě bývají páteční pobožnosti KŘíŽové CestY pravidelně v kos-
tele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod. a o nedělích v kostele sv. Barbory také v 15 hod. 
O vedení pobožností se dělí jednotlivá společenství.  P. František Eliáš

Tuto neděli v Pobučí bude v kostele sv. Jana a Pavla, mimořádně ve 14 hod. bohoslužba slova.   
  Martin Rumíšek, jáhen
 

doKUMent „opŘI ŽeBŘíK o neBe“, o prÁCI a ŽIvotě FarÁŘe 
MarIÁna KUFFY tUto nedělI 22. Února v 15 Hod. v KIně retro v ZÁBŘeZe. 

MateŘsKé a rodInné CentrUM HníZdo 
Poznámka do vašeho kalendáře: v sobotu 21. 3. 
od 9 do 15 hodin – povede duchovní obnovu 
v Zábřeze P. Jindřich Poláček OP, převor klášte-
ra dominikánů v Olomouci. 
Téma: SVÁTOSTI - PRAMEN KŘESŤANSKÉ 
SVATOSTI.
Přihlásit se můžete na tel. čísle 603 891 571, nebo svedova.irena@seznam.cz.
       Za Hnízdo se na Vás těší Irena Švédová
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Co novéHo na HaItI? 
 Co se, i díky podpoře zá-
břežských občanů, podařilo vy-
budovat za posledních 10 roků 
zahraniční rozvojové spolu-
práce v této zapomenuté „Per-
le Karibiku“, se můžete dozvě-
dět v úterý 24. února v Katolic-
kém domě při besedě s huma-
nitární pracovnicí Arcidiecézní 
charity Olomouc Bc. Kristýnou 
Lungovou. Začátek v 18 hodin, 
vstupné dobrovolné. 

 Zve Spolek Metoděj a místní pobočka Moravsko-Slezské křesťanské akademie.

setKÁní doMÁCíCH peČovatelŮ. 
Pečujete doma o své blízké? Chcete si u kávy či čaje popovídat a podělit se 
o zkušenosti s lidmi, kteří se o své blízké starají jako vy? Chcete si vyslech-
nout rady odborníka, které vám mohou péči usnadnit? Zveme vás ve středu 
25. února 2015 od 16 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 
15) na první setkání laických pečovatelů v domácnosti. Téma setkání bude 
„Sociální péče o klienta v domácím prostředí“ (sociální šetření, příspěvek na 

péči, administrativa s tím spojená, rady a tipy jak na to). 
 Toto setkání, tzv. svépomocná skupina pro laické pečovatele v domácnosti, je součástí 
projektu „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“, pod-
pořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR.
 Srdečně vás zveme.    Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431

ve středu 25. února v 17 hod. se sejdou ve svébohovské klubovně senioři. na programu 
je promítání dvd z primice p. lva Maria Franka. pokud máte zájem, můžete si přidat. 
        Marie Šanovcová 583 412 138

orel - jednota Zábřeh zve všechny své členy a příznivce na VÝ-
ROČNÍ SCHŮZI, která se koná v neděli 1. března od 13.30 hod. 
v Katolickém domě Zábřeh.

Římskokatolická farnost Maletín 
koupí v okrese Šumperk 

les k hospodaření. 
Nabídněte. 
Kontakt: 
731 626 500
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Pastýřský list pro první neděli postní 2015
Drazí bratři a sestry,
do doby postní jsme vstoupili s pohledem na Pána Ježíše, 
který prožil čtyřicet dní na poušti, vítězně zvládal pokušení 
a pak začal hlásat Boží evangelium: Naplnil se čas a přiblížilo 
se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu. (Mk 1,15)
 Může nás napadnout: My přece věříme, proto jsme tady. 
Jak máme uvěřit evangeliu? Co se od nás ještě očekává? Apo-
štol Jan, učedník, který byl nejvnímavější pro Ježíšovu lásku, 
nám po své zkušenosti říká: Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestli někdo 
miluje svět, není v něm Otcova láska. Vždyť všechno, co je ve světě: žádost těla, 
žádost očí a honosný způsob života, není z Otce, ale ze světa. (1 Jan 2,15–16)
 Jakže, my nemáme milovat svět, když sám Bůh miluje svět? Tentýž Jan pře-
ce píše: Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo 
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3,16) Ano, Bůh miluje svět, 
a proto ho chce zachránit. Buduje v něm Boží království, které má jiné myšlení 
a jinou kulturu než svět propadlý hříchu. On nenutí, jen zve do svého králov-
ství, ale upozorňuje, že svět pomíjí, že na věky zůstává jen ten, kdo koná to, co 
chce Bůh. (1 Jan 2,17)
 Základním zákonem Božího království je láska, která hledá dobro druhého, 
která se nebojí ani oběti. Ježíš sám ukazuje hodnotu každého člověka, když se 
narodí jako chudý, když učí, že co uděláme jednomu z nejposlednějších, děláme 
jemu, když jako mistr umývá svým učedníkům nohy, když blahoslaví chudé a ti-
ché, lačnící a žíznící po spravedlnosti, milosrdné, čistého srdce a tvůrce poko-

je, ba i ty, kdo jsou pronásledováni pro spravedl-
nost, či křivě obviňováni a očerňováni od těch, 
kteří nepřijali kulturu Božího království.
Kdo uvěřil evangeliu, má kulturu odlišnou od 
světa, který se žene za honosným životem a řídí 
se jen žádostmi těla. My žijeme ve světě, ale ze 
světa nejsme, když nás jeho vyvolení ze světa 
vyprostilo. (srov. Jan 15,19) 
Drazí bratři a sestry,
postní doba má pro nás být dobou intenzivního 
učení a procvičování Kristova myšlení a jeho 
kultury. Nebojme se lišit se od světa a od jeho 
kultury spějící k zániku, jako to udělal Noe se 
svou rodinou, když se zachránili uposlechnu-
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tím Božího příkazu vstoupit do archy, kterou si měli postavit. Boží království 
se přiblížilo, my jsme do něj byli přijati už křtem, ale musíme do něho vstupo-
vat denně svým rozhodováním myslet a jednat jako Boží děti.
 Připomeňme si, co papež František neúnavně opakuje, že kritiky, klepy, zá-
visti, žárlivosti, rivalita jsou postoje, které nemají právo obývat naše domy. To 
může být důležité téma pro naše postní snažení. Pro mnohé je největším po-
kušitelem k hříchu internet, který však může být skvělým služebníkem, když se 
umí dobře užívat, když nezačne člověka ovládat, když mu nekrade příliš mno-
ho času. K těžkému hříchu mohou vést nemravnosti, i když jsou jen na obra-
zovce. Hltání špatných zpráv z jakýchkoliv zdrojů a jejich předávání dál může 
být nejen projevem hříšné zvědavosti, ale i službou nepříteli Božího království, 
které se buduje hlásáním radostné zvěsti evangelia. Radost z násilí či hrubá zá-
bava, kdy těší ošklivost a baví zloba, neodpovídají kultuře Božího království. 
Takovými věcmi je správné pohrdat a říkat si: „K vyšším věcem jsem se naro-
dil.“
 Postní doba je nejen vhodným časem pro uvědomění si hříšných pout, zlo-
zvyků a chyb, které je třeba odevzdat Božímu milosrdenství ve zpovědi, ale je 
to i příležitost k procvičování pevné vůle potřebné k vítězství nad pokušeními 
a k růstu v dobrém, k budování ctnosti.
 Katechismus říká, že ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro (KKC 
1733). Získat trvalou a pevnou dispozici není snadné a vyžaduje to soustavnou 
výchovu i sebevýchovu. Ctnost nestačí propagovat, je třeba ji nacvičit. Nejlep-
ší a nejpůsobivější reklamou ctnosti je sám člověk žijící tuto ctnost přitažlivě. 
K vybudování ctnosti je důležitá motivace, ale ekonomická nestačí. Je nutné si 
ctnost oblíbit a probudit v sobě touhu dosáhnout jí. 
Zkušení duchovní vůdcové radívali: Když tě trápí slabost, posiluj vůli. Když tě 
ohrožuje pokušení, utíkej před ním. Když tě spoutává hříšný zlozvyk, bojuj za 
svou svobodu. Až se zlozvyku zbavíš, procvičuj ctnost, která je jeho opakem.
 Bratři a sestry, 
 vezměme letošní postní dobu jako duchovní cvičení. Kdo cvičíte nějaký 
sport nebo hudbu, víte, že za jednou se nedá nic naučit a o tréningu jen mlu-
vit, to nepomůže, ale vytrvalým cvikem se dá dojít ke skvělým výsledkům. Pře-
ji Vám hodně vytrvalosti v duchovním procvičování, které nemusíte dělat jen 
sami. Společné snažení třeba v rodině či s přáteli může hodně povzbudit. 
 Svatý Pavel nám radí: Musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy a ne-
smíte se nechat odvrátit od naděje, kterou vám přineslo evangelium. 
(Kol 1,23a) A nezapomeňme, Boží království je blízko!

Naději každému z Vás vyprošuje Váš arcibiskup Jan



6

červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 15. února: Domov důchodců sv. Zdislavy 256, Mlýnický Dvůr 290, Červe-
ná Voda 2.896, Písařov 890, Jakubovice 408 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

KŘíŽovoU CestU v neděli 1. března v 15 hod. v Červené Vodě bude mít na starosti pas-
torační rada.  P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

loštice: 
 Adorace v pátek v 16.30 hod. 
 Nauka pro biřmovance bude v pátek 27. února v 18.00 hod. na faře v Lošticích. 
 Sbírka z minulé neděle 3.624 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
Moravičany:
 Adorace bude ve čtvrtek v 16.30 hod. 
 Nauka pro biřmovance bude v pátek 27. února v 18.00 hod. na faře v Lošticích. 
 Sbírka z minulé neděle 2.149 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.  P. Miroslav Obšivan

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 1. března je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.538 Kč), 
v Chromči (minule 2.050 Kč) a v Sudkově (minule 920 Kč) na farní kostel v Postřelmově. 

Ve středu 25. února v 19.00 hodin je biblická hodina v Postřelmově na faře. Všichni jsou 
zváni.  P. Vladimír Jahn

štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 15. února: Štíty 7.630 (na opravy); Cotkytle 400; Horní Studénky 1.200 Kč 
(minule 5.600 na kostel). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman

Štíty – kostel nanebevzetí panny Marie:
KŘÍŽOVÉ CESTY – v pátek vždy půl hodiny přede mší 
svatou a v neděli ve 14.30 hod. 
V neděli 22. února povedou křížovou cestu členové rů-
žencového společenství. 
V neděli 1. března povedou křížovou cestu děti a mlá-
dež. 

Horní studénky:
v postní době jste každou neděli zváni k pobožnosti 
křížové cesty „pod širým nebem“ z Horních studé-
nek na olšanské Hory. Začínáme ve 14 hod. u první-
ho zastavení. 
                                                               P. Josef Altman
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 15. února 2015: Mohelnice 4.249; Úsov 810; Studená Loučka 182 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara

Z MoHelnICKé Farní KronIKY lp 1943 – dr. Jaschek
Duchovní zpráva - pokračování
 V měsíci Božského Srdce Páně byly každou neděli večer zvláštní pobožnosti k Božské-
mu Srdci Páně s promluvou a svátostným nedělním požehnáním. Trvalý úspěch se však 
nedostavil. Svatodušní svátky začaly slavnostními bohoslužbami. Farnosti chyběl kooperá-
tor Anton Jaschek, který musel strávit pro těžké onemocnění týdny v lazaretu (Reservela-
zarett).
 6. června obdržel nejdůstojnější generální vikář Josef Nathan, jako třetí světící biskup 
olomoucký ve svém sídle v Bránici biskupské svěcení. 
7. června obdržel farní úřad z generálního vikariátu pokyn k odevzdání 22 svícnů z inven-
táře kostela v celkové hmotnosti 56 kg jako dobrovolný dar na „sbírku kovů německého 
národa“.
 V závěru školního roku byly žákům základní školy zapsány známky z náboženství do 
zvláštního sešitu. Na dívčí škole směly být v katalogu pro náboženství. Žákům chlapecké 
školy byla vydána zvláštní vysvědčení z náboženství stejně jako žákům z Květína (Kwit-
tein).
V neděli před Letnicemi přistoupilo v Mohelnici 58 dětí k prvnímu svatému přijímání. 
Ve Slavoňově po zvláštní přípravě přistoupilo v neděli po Svatém Duchu devět prvokomu-
nikantů ke stolu Páně. Pro malý počet hodin náboženství ve Slavoňově, nebylo možné pro-
vést přípravu během nich. 
 8. srpna (8. neděle po Svatém Duchu) sloužil v kostele sv. Stanislava farář Dutka, du-
chovní správce Ukrajinců ve Východních Sudetech) zpívanou mši svatou asi pro 300 Ukra-
jinců z okolí. Asi 25 z nich přistoupilo ke svatému přijímání.
„Prosebný“ den (9. 8.) byl posunut na neděli (15. 8.). Kázání a okrasy oltáře vyzvedávaly 
Nejsvětější Svátost oltářní.  Bartoš H., pokračování příště

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle15. února 2015: Lubník 1.000; Tatenice 1.540 + 900 dar; Hoštejn 1.400; 
Kosov 1.050 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
 

ModlItBY CHlapŮ se uskuteční v Tatenici na faře tuto neděli 22. února v 18.00 hod. 
   P. Jaroslav Přibyl

* * * 
na koncert posluchačů JaMU Brno a konzervatoře p. J. vejvanovského jste zváni v ne-
děli 1. března, uskuteční se: 
 V Lukavici v15 hod. na základní škole. 
 V Dubicku od 17 hod. v sálku mateřské školy.
Účinkují: Pavla Marková – klavír, Gabriela Vojtičková – flétna, Patrik 
Sedlář – housle, Marie Jakabová – klavír, MgA. Martina Mergentalo-
vá – klavír. Vstupné dobrovolné.                            Za KPH L + M Kol-
čavovi
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tUto nedělI 22. 2. Je ve vŠeCH FarnosteCH 
sBírKa HaléŘ sv. petra.
„Svatopetrský haléř je jasným výrazem účasti všech věřících na dobročin-
ných iniciativách římského biskupa pro světovou církev. Toto gesto nemá 
jen praktickou, ale také zřetelně symbolickou hodnotu jako znamení jedno-
ty s papežem a starosti o potřeby bratří, a proto má tato služba hodnotu také 
pro církev.“ (Benedikt XVI. rok 2006)

sbírky z neděle 15. února 2015: Zábřeh 9.460; Jedlí 1.900; Svébohov 1.800; Klášterec 1.140; 
Zvole 4.130; Postřelmůvek 250 Kč. 
darY: dar z Ráječka na opravy kostela ve Zvoli – 5.000; Zábřeh – na misie 500, růžencové 
společenství na Haiti 400, na Haiti 1.000 Kč, růžencové společenství Hněvkov na potřeby 
farnosti 500; Klášterec - 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.    P. František Eliáš

nÁrodní eUCHarIstICKÝ KonGres
Po skončení nedělní mše svaté se společně modlíme za Národní eucharis-
tický kongres 2015. Ne všichni máme kartičky s modlitbou – proto modlit-
bu přetiskujeme větším písmem, aby se vám dobře modlila.                 red.

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že s námi uzavíráš 
z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější, 
když nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev. 
Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat. 
Požehnej, ať náš Národní eucharistický kongres 
obnoví v nás ctnosti víry, lásky, naděje 
a sílu k jednotě a vzájemnosti, 
aby společenství Církve neslo světu radostnou zvěst. 
Na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou 
přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného Syna, 
který s Tebou v Duchu Svatém 
věčně žije a kraluje. Amen 
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