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1. 3. 2015
Ročník XXII., číslo 8

druhá 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 solIdarIta

Když sestupovali s hory, 
přikázal jim, 
aby nikomu 
nevypravovali o tom, 
co viděli, dokud Syn člověka
 nevstane z mrtvých. 
Toho slova se chytili 
a uvažovali mezi sebou, 
co to znamená 
„vstát z mrtvých“.      Mk 9,9-10

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslou-
chali; 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

Žalm 116  Budu kráčet před hospodinem v zemi živých.  
 

1: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18                      2: Řím 8,31b-34                                  Ev. Mk 9,2-10  
Ordinárium: Břízovo č. 503                       příště Ebenovo č. 504



2

postní doBa
Když se Boží lid obrátí k Boží lásce, nachází odpovědi na ty otázky, 
které mu trvale kladou dějiny. Jednou z nejnaléhavějších výzev je 
globalizace lhostejnosti. 
lhostejnost vůči bližnímu i vůči Bohu je také pro nás křesťany sku-
tečným pokušením. proto v každé postní době potřebujeme slyšet 
volání proroků, kteří pozvedají svůj hlas a probouzejí nás.  
  Vybráno z poselství Svatého otce Františka k postní době
 

Z myšlenek našeho arcibiskupa Jana. 
 Drazí bratři, postní doba má svá silná témata. Současný svět nás vede k aktuálnímu 
prožívání Kristova utrpení v tolika pronásledovaných křesťanech a současných mučední-
cích pro víru. Křížovou cestu nemůžeme rozjímat, aniž bychom mysleli na současné trpící, 
a projev soucitu a lásky k Ukřižovanému nelze oddělit od prosby a pomoci těm, v nichž on 
sám dnes trpí. 
 Postní doba vyzývá k pokání. V době, kdy politici a vojenští experti mluví o tom, že jis-
toty jsou jen iluze, že už vlastně jsme ve válce, je třeba dobře rozumět Božímu volání k ob-
rácení a také jeho příslibům, že se smiluje, pokud se skutečně obrátíme...
 Ti, kteří ztrácejí jistoty, budou hledat skutečnou naději. Pojďme s nimi do Jeruzaléma, 
kde sice čeká kříž, ale po Velkém pátku přichází Vzkříšení.
 …Prožívejme mimořádně silně blízkost Krista v Eucharistii jako cestu k Eucharistické-
mu kongresu. 

V postní doBě bývají 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 dělí jednotlivá společenství.  P. František Eliáš

Maletín. tuto neděli 1. března ve 14.30 bude v kostele sv. Mikuláše bohoslužba slova.   
  Martin Rumíšek, jáhen 

MateŘsKé a rodInné CentruM hníZdo. V sobotu 21. 3. od 9 do 15 hodin – 
povede duchovní obnovu v Zábřeze P. Jindřich Poláček OP, převor kláštera 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

KrIstÝn sluŽeBníK s.r.o. Ve středu 11. března 2015 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, spolu s další 
pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost. 
 Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava 
smluv s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.               P. František Eliáš, děkan
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postní duChoVní oBnoVa
Zveme všechny mladé na duchovní obnovu s P. Pavlem Stuškou, která se 
uskuteční 6. – 7. března v Katolickém domě v Zábřeze. 
 Začínáme v pátek v 17.30 mší svatou v kostele sv. Bartoloměje a násled-
ně se přesuneme do Katolického domu. S sebou si nezapomeňte vzít: spa-
cák a karimatku, 50 Kč a něco dobrého na společnou večeři.

Animátoři zábřežského děkanátu

13. – 15. března v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži vede pro děvčata od 18 
let duchovní obnovu P. Petr Bulvas. 
Přihlášky na adresu: Sr. Beata Zemanová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž; tel. 
736 606 391; mail: dokromeriz@gmail.com 

arCIdIeCéZní setKání MládeŽe V prostěJoVě.
28. 3. 2015 se uskuteční setkání mládeže ve společenském domě v pro-
stějově. Začátek v 10 hod. Mladí se mohou těšit na představení jednotli-
vých děkanátů, katechezi otce arcibiskupa a svědectví. V odpoledním blo-
ku si pak mohou vybrat z řady zajímavých přednášek: například na téma 
Jak žít s Bohem, Média, Povolání atd. Kromě toho bude v nabídce celá 
řada workshopů (Lectio divina, výtvarné dílny atd.), koncerty a také mož-
nost tiché adorace. 
Setkání bude ukončeno mší svatou, předpokládaný konec je v 16.30 hod. Účastnický popla-
tek 50 Kč.   P. Mgr. Petr Bulvas 

poZVánKa na KŘesŤansKÝ CaMp raFt
 Na Přístavu v Rajnochovicích se připravuje druhý ročník RAFTu – křesťanského cam-
pu pro mladé od 16 do 25 let. Přihlašování se spustí 1. března a letošní ročník proběhne od 
2. do 8. srpna v areálu Centra života mládeže Přístav. Mladí prožijí týden jako učedníci „na 
člunu“ s Ježíšem. Na RAFT dorazí také hodně zajímavých hostů. Cena za ubytování a stra-
vu je 1.400 Kč. Další informace a přihlášky na webových stránkách mladez.ado.cz nebo na 
facebooku RAFT křesťanský camp. Mladí se mohou přihlásit do 30. 6. S dotazy se obracejte 
na P. Lukáše Jambora (e-mail: RAFTeam@seznam.cz). 

 P. Jiří Pospíšil, ředitel Centra života mládeže v Rajnochovicích

Farnost duBICKo
na koncert posluchačů JaMu Brno a konzervatoře p. J. Vejvanovského jste zváni tuto 
neděli 1. března. Uskuteční se v Lukavici v 15 hod. na ZŠ a v sálku MŠ v Dubicku od 17 
hod. Účinkují: Pavla Marková – klavír, Gabriela Vojtičková – flétna, Patrik Sedlář – housle, 
Marie Jakabová – klavír, MgA. Martina Mergentalová – klavír. Vstupné dobrovolné.   
  Za KPH L + M Kolčavovi

BlahopŘání. 
Otci Jaroslavovi Šímovi k jeho životnímu jubileu 
přejeme hodně Boží ochrany, pomoc Panny Marie a dobrý a pevný krok 
na duchovní cestě jeho života.              Farníci z Dubicka
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proMěnění páně
 Ježíš působí veřejně už druhý rok. Přišel čas, kdy by měl svým 
věrným, zvláště apoštolům předat o sobě a o svém poslání další část 
pravdy. Sdělit, že je proroky předpovídaný Mesiáš. Zatím znali Je-
žíše jako muže milého, mocného a obdivovaného. Byli svědky jeho 
zázračných uzdravení nemocných, ba i mrtvých, jeho zázračného 
ovládání přírody. Ochutnali rozmnožené chleby i ryby, víno promě-
něné z vody. Přijímali často s nadšením jeho slova o lásce, bratrské 
pomoci, nebeském království…
 Ale to byla jen část Ježíšova působení. Od určité chvíle se sna-
žil Ježíš ukazovat svým věrným, že jako Mesiáš nepřišel založit po-
zemské, politické království, že jeho nejvěrnější nebudou mít žádná 
ministerská křesla, že přijde čas, kdy bude muset jít do Jeruzaléma, 
mnoho vytrpět a že jej čeká potupná a násilná smrt. A že ani jeho učedníci, jeho věrní ne-
ujdou potupám a soužení. To bylo pro ohnivé židovské mesianisty hořkým rozčarováním 
a velmi smutnou vyhlídkou do budoucnosti. Ježíš dokonce prohlašuje, že kdo chce jít za ním, 
musí zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat jej. (Mt 16,24)
 Aby Ježíš sdělil o sobě celou pravdu a tak povzbudil zmalomyslněné učedníky, vzal s se-
bou a vyvedl na horu tři z nejbližších: Petra, Jakuba a Jana. Ježíš se oddal modlitbě, zatímco 
unavení učedníci usnuli. Pojednou tváře spících oslnilo jasné světlo. Ježíš stál před nimi pro-
měněn: „Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šat zbělel jako světlo. A hle, zjevil se jim Mojžíš 
a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.“ (Mt 17,2-3) Stál tam ve své vlastní, Božské podstatě! Je zcela 
přirozené, že učedníkům, ponořeným do Ježíšova světla a blaženosti se to velmi líbilo. „Pane, 
je dobré, že jsme zde; chceš-li, uděláme tu tři stany.“ (Mt 17,4) Ale najednou, k velkému zkla-
mání učedníků vše zmizelo a bylo jako dřív.
 Proč najednou taková změna. Ještě nepřišel čas „postavit stany“, ale pracovat na svém díle 
spásy a slavného promění, byť často v šedi a únavě každodenního života. 
 Ježíš chtěl předně ukázat, kdo je. V přítomnosti dvou starozákonních proroků slyšeli: 
„Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“ (Mt 17,5) A pak Je-
žíšův proměněný zjev měl být povzbuzením jeho věrným, ale malomyslným učedníkům. Aby 
až přijde utrpení, ponížení a smrt jejich Mistra byli povzbuzováni vzpomínkou na Ježíšovu 
slávu, jas a blaženost a uvěřili v jeho konečné vítězství. 
 Co nám dnes říká tato událost na Hoře Proměnění?
 Při pohledu na tři blažené apoštoly a Ježíšovu velebnost nesmíme zapomínat na to, že 
proměnění Páně neukazuje jen Kristův královský majestát, ale je i předzvěstí našeho možné-
ho budoucího oslavení. I my budeme proměněni a naše vzkříšená těla budou oděna jasem 
světla a nesmírnou blažeností z patření na Boha. Můžeme mít tu čest podílet se na radostech 
spásy a věčného světla spolu s Kristem, naším Pánem. 
 Ale dřív, už teď musí být proměněno naše srdce, zatížené často mnoha vinami. 
 Láska Boží, která je nezměnitelná, žádá naši osobní spolupráci a dobrou vůli. Jak? To nám 
celou dobu postní ukazují liturgické texty. Poslouchejme je a pak naplňujme životem.   
  P. Antonín Pospíšil 

Země by se stala mnohem důstojnějším místem, pokud bychom se naučili trochu více myslet 
na neštěstí a utrpení ostatních a poněkud méně na naše vlastní nesnáze a kdybychom se mís-
to vlastního sebelitování naučili upřímnému soucítění s bližním.   Raniero Cantalamessa
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oBlastní CharIta ZáBŘeh
reCepCe a prodeJna BarBorKa naBíZí
 Postní doba či půst je obdobím přípravy na Ve-
likonoce. Půst se v křesťanském smyslu netýká pou-
ze zdržení se jídla a abstinence, ale může zahrnovat 
i jiné projevy jako např. almužnu či dobré skutky. 
 Účelem postu má být duchovní růst v rámci přípra-
vy na největší křesťanské svátky roku – Velikonoce.
 V této snaze vám může pomoci třeba i dobrá 
knížka. Z našeho sortimentu můžeme doporučit růz-
né křížové cesty, postní i velikonoční zamyšlení, pří-
běhy pro potěchu duše, jak pro dospělé, tak i pro děti 
např. Velikonoční příběh od Anselma Grüna.
 Z knižních novinek vám nabízíme: Slyší Bůh naše 
modlitby? od André – Mutien Léonarda a od Mons. 
Josefa Hrdličky: Oživ plamen.
 Recepce Charity Zábřeh je otevřena v pracovní 
dny 7.00 – 16.30 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu!   Pracovníci recepce

prosBa – o dětsKÝ staV, pŘenosné rádIo
 Pro využití při terapiích a pracovních aktivitách uživatelů den-
ního centra Oáza sháníme dětský tkalcovský stav. Pokud máte tako-
vý, starší ale funkční doma a nepotřebujete ho, můžete ho přinést na 
recepci Charity Zábřeh. 
 Dále bychom chtěli požádat o funkční malé, přenosné rádio. 
I to můžete doručit na recepci. Děkujeme předem. 

MaterIální sBírKa - Jaro
V předstihu vám oznamujeme, že tradiční sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin a domácích po-
třeb proběhne od 16. do 18. dubna 2015. 

poděKoVání. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli a přispívají Chari-
tě svými dary do pokladničky umístěné v kostele sv. Bartoloměje. Za obdo-
bí 7-12/2014 byl její výtěžek 2.930 Kč! Děkujeme vám za podporu charitní-
ho díla.
Pokud byste chtěli svoji Charitu podporovat pravidelně, můžete se zapojit do 
akce „Koruna denně pro Charitu“ či jednoduše odeslat dárcovskou SMS ve 
tvaru DMS CHARITAZABREH na číslo 87777. 

 Tyto prostředky budou využity na pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek 
pro seniory, nemocné a lidi s postižením. Více informací vám podá Jana Skalická. 

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

Všechny naše skutky jsou počestné a příjemné přítomnému Bohu, pokud vycházejí z upřím-
ného srdce, tedy z úmyslu zaměřeného k nebi a k lásce.    Raniero Cantalamessa



6

červenovodsko červenovodsko

sbírky z neděle 22. února (svatopetrský haléř): Domov důchodců sv. Zdislavy 407, Čer-
vená Voda 6.533, Písařov 1.559, Jakubovice 762, Janoušov 800 Kč. 
dary: Červená Voda - na Haiti 1.422 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

KŘíŽoVou Cestu v neděli 8. března v 15.00 hod. bude mít v Červené Vodě na starosti 
společenství živého růžence.

setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 5. března ve 14 hod.
   P. Radek Maláč

lošticko    lošticko    lošticko

loštice: 
KŘÍŽOVÁ CESTA bude v pátek od 16.30 hod. a v neděli ve 14 hod. 
Sbírka z minulé neděle – HALÉŘ SV. PETRA 7.758 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
Moravičany:
KŘÍŽOVÁ CESTA bude v pátek od 16.30 hod. a v neděli ve 14 hod. 
 Sbírka z minulé neděle – HALÉŘ SV. PETRA 12.929 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaše dary. 
  P. Miroslav Obšivan

postřelmovsko    postřelmovsko

do sbírky svatopetrský haléř jste přispěli: Postřelmov 6.904 Kč, Chromeč 4.800 Kč, Sud-
kov 750 Kč, Lesnice 4.573 Kč, Dlouhomilov 345 Kč.
 V neděli 8. března bude při všech bohoslužbách sbírka na odvod pro arcibiskupství. 
Všem dárcům ať Pán odplatí podle jejich štědrosti.  P. Vladimír Jahn

příležitost ke svátosti smíření před prvním pátkem bude: ve středu v Lesnici od 15.30 
hodin, ve čtvrtek v Chromči od 16.30 hodin, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin. 

o první březnové sobotě od 8.00 hod. bude v postřelmově mariánská pobožnost a mše 
svatá ke cti panny Marie. 

V sobotu 7. března 2015 oslaví 70. narozeniny 
paní Zdeňka Gajdušková z Postřelmova. 
K tomuto jubileu jí vyprošujeme všechno dobré, zdraví, radost, Boží po-
žehnání a ochranu Panny Marie.     Členové živého růžence z Postřelmova
 

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 22. února – haléŘ sV. petra: Lubník 3.700; Tatenice 2.200; Hoštejn 
3.700; Kosov 530 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                 P. Jaroslav Přibyl
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 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 22. února – haléŘ sV. petra: Štíty 2.560; Cotkytle 1.490; Horní Stu-
dénky 3.300 Kč. 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 1. března povedou křížovou cestu děti a mládež.
 V neděli 8. března povede křížovou cestu společenství „Modlitby matek“. 

příští neděli 8. března při mši svaté se budeme ve farnostech věnovat tématu „solidari-
ta“ v rámci přípravy národního eucharistického kongresu.   P. Josef Altman

Zpět Z neBe na ZeM je název výstavy obrazů Jarmily Brablecové-Krňávkové, kterou 
můžete ve Štítech navštívit do 13. března.  Red. 

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

sbírky z neděle 22. února – haléŘ sV. petra: Mohelnice 9.123; Úsov 1.310; Studená 
Loučka 772 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z MohelnICKéFarní KronIKY lp 1943 - dr. Jaschek 
duchovní správa, pokračování
 Přihlášky žáků do vyučování náboženství na mohelnických ško-
lách dopadly hůře než loni. Proto byla letos oddělení spojena, takže 
pro každou třídu měšťanky i obecných škol zůstala jedna hodina ná-
boženství týdně. Lépe dopadly školy v Křemačově, Květíně a Slavoňo-
vě, kde jsou dvě hodiny týdně. Ve výuce faráři vypomáhají duchovní ze 
sousedství P. Balaš (Mírov) a P. Neubauer (Studená Loučka).
 V říjnu byla místo modlitby sv. růžence při mši svaté zavedena ve všední dny večer 
růžencová pobožnost. V průměru se jí účastnilo 50 osob. První říjnovou neděli byla mše 
o půl deváté sloužena jako děkovná za úrodu se svěcením přinesených plodin, proto od-
padlo kázání. V dušičkovém týdnu byla ve hřbitovním kostele (sv. Stanislava) denně mše 
svatá a večer dušičkové požehnání. 
 Život věřících v adventu nebyl bohužel jiný než loni. Účast na rorátech byla slabá. Při-
jímání svátostí v čase předvánočním a vánočním se poněkud zvýšilo, ale ne tak, jak by se 
v tak velké farnosti dalo očekávat. Zvláštní důraz jsme i o těchto Vánocích kladli na výzdo-
bu kostela, čistotu a důstojné bohoslužby. Nebyla možná mše sv. s asistencí (druhý kněz), 
snad to bude možné o patrociniu, ve svátek sv. Tomáše.
 Při pobožnosti na závěr roku mohl farář předložit tento náboženský přehled: 
92 křtů, 28 snoubeneckých párů přijalo svátost manželství a 78 krát jsme vyprovázeli ze-
snulé na naše hřbitovy. Do tohoto přehledu náleží ještě 46 mší sv. za padlé z naší farnos-
ti. Počet sv. přijímání dosáhl přesně 9000. Kéž by to bylo malým náznakem, že by se v bu-
doucnu dal čekat nárůst. I když to nebylo tak zlé, jak přísloví pro rok 1943 slibovalo, válka 
doléhá na obyvatelstvo stále víc, takže v srdcích stále žije přání, aby aspoň rok 1944 neskon-
čil bez mírového poselství.                                                 Bartoš H.
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sbírky z neděle 22. února – haléŘ sV. petra: Zábřeh 21.910; Jedlí 
2.500; Drozdov 400; Svébohov 3.700; Klášterec 2.210; Zvole 21.780; Hněv-
kov 500; Rovensko 1.850; Pobučí 200 Kč. 
darY: Zábřeh – na farnost 8.200, na Haiti 1.000, na TV NOE 500, růžen-
cové společenství na opravu fary 500 Kč.
Zvole – na farní dům 10.000 Kč; Jedlí – na opravy kostela 1.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                       P. František Eliáš

Zastupitelstvo olomouckého kraje uděluje Cenu olomouckého kraje za 
přínos v oblasti kultury, Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a po-
pularizace kulturních hodnot pro občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh 
(záchrana kulturní památky, její zapojení do kulturního života města).   
 Ing. František Srovnal 

Česká křesťanská akademie zve na přednášku „Vzájemné obohacování 
jazyků“ doc. RNDr. Karla Olivy, Dr. (ředitele Ústavu pro jazyk český Aka-
demie věd ČR), která se uskuteční v úterý 10. března v 18.00 v Katolic-
kém domě.
Jak a proč si jazyky navzájem půjčují slova, o tom, co čeština v tomto 
ohledu dala světu, a samozřejmě i tom, co čeština ze světa převzala. Také 
o tom, jestli hrozí nebezpečí, že by se čeština přizpůsobovala cizím jazy-
kům natolik, že by pak vlastně už ani nebyla.                      Jana Nováková 

Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., se věnuje formální synta-
xi přirozených jazyků, včetně praktických (počítačových) 
aplikací. Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Uni-
verzity Karlovy, byl dlouhodobě vědecky činný v Bulhar-
ské akademii věd v Sofii, v Ústavu komputační lingvistiky 
Sárské univerzity v Saarbrücken (SRN) a v oddělení mate-
matické lingvistiky Rakouského ústavu pro výzkum umě-
lé inteligence (OeFAI) ve Vídni. Publikoval přes 85 původ-
ních vědeckých prací v časopisech a sbornících odborných 
konferencí, byl vedoucím výzkumných týmů a spoluauto-

rem implementací řady softwarových celků (mj. korektoru české gramatiky pro Microsoft 
Office). Je ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Vážení členové a příznivci České křesťanské akademie, nabízíme odkaz na video-kanál 
ČKA, kde najdete nahrávku z kolokvia věnovanému tématu „Společensko-politická role 
papeže Františka“. https://www.youtube.com/user/ckakademie         Red.

poZVánKa na KonCert. V pátek 6. března v 19.00 se v kostele 
Církve Československé (červený kostel u sázavy) koná koncert slávka 
Klecandra (postní repertoár).                                                                    Red. 


