28. 2. 2016
Ročník XXIII., číslo 8
třetí 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

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.

Žalm 103

Amen

Hospodin je milosrdný a milostivý.

1: Ex 3,1-8a.13-15

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: 1 Kor 10,1-6.10-12

příště Břízovo č. 503

„Pane, nech ho
tu ještě tento rok.
Okopám ho
a pohnojím,
snad příště
ovoce ponese.
Jestliže ne,
dáš ho pak
porazit.“ Lk 13,9
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Ev. Lk 13,1-9

Pánem života časného i věčného byl povolán na věčnost P. BEDŘICH JAGOŠ,
čestný kanovník Kolegiátní kapituly u svatého Mořice v Kroměříži.
P. Bedřich Jagoš dlouhé roky působil v zábřežském děkanátu:
v Hoštejně, Hynčině, Maletíně, na Mírově, v Zábřeze, ve Svébohově, v Postřelmově, Dlouhomilově a v Lesnici.
Zemřel 21. února 2016 v Kroměříži ve věku 89 let.
Rozloučení se zesnulým bylo v pátek 26. února při mši svaté
v 10.00 hod. v kapli Domova sv. Kříže a ve 14.00 hod. v kostele
Všech svatých v Lipově, kde byl uložen do rodinného hrobu na
místním hřbitově za účasti farníků z našich farností.
Requiescat in pace.

KŘÍŽOVÁ CESTA V PŘÍRODĚ
Možná jste si už loni, při návštěvě Šubrtovy kaple všimli na okolních
stromech nenápadných zastavení křížové cesty.
Nabízí se Vám tak možnost spojit modlitbu křížové cesty s procházkou
a pomodlit se v tichu přírody jako osamělí poutníci, případně zapojit při
sobotní či nedělní procházce celou rodinu.
Texty křížové cesty objevíte ve schránce (v „kešce“) na stromě.
Vlaďka Václavková
KŘÍŽOVÁ CESTA NA KVĚTNOU NEDĚLI 20. BŘEZNA se z důvodu koncertu v kostele sv. Barbory přesouvá do kostela sv. Bartoloměje. Začátek jako vždy v 15.00 hod.,
pobožnost povede SPOLEČENSTVÍ RODIN.
SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku – 5. března můžete od 15.00 hod. přijmout v kostele
sv. Bartoloměje.
P. František Eliáš

VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
V sobotu 5. 3. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční
další přednáška v rámci Vzdělávacího kurzu. Tentokrát bude rozdělena
na dvě části. První nese název – „Exegeze“ a druhá „Praktická práce s
PS“. Přednášet bude ThLic. Jana Nováková, Ph.D.
Touto přednáškou uzavřeme druhý vzdělávací blok, který byl nazván
„Bible“. Dozvíme se, jak si správně vyložit a pochopit to, co v Bibli čteme, a také, jak se v
Písmu svatém orientovat. Přijměte srdečné pozvání.
Mgr. Luděk Diblík
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 9. března 2016 od 9 hod.
do 15.30 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 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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NÁRODNÍ POUŤ DO KRAKOVA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ
Biskupové Čech a Moravy vyhlásili na 28. května 2016 Národní
pouť ve Svatém roce milosrdenství do Krakova-Lagiewnik.
AWER TOUR s. r. o. ve spolupráci s farnostmi děkanátu nabízí
zájemcům dvě varianty účasti na pouti do svatyně Božího milosrdenství v Lagiewnikach, jednodenní nebo dvoudenní.
Přihlašovat se můžete v CA AWER TOUR s.r.o., Farní 1, 789 01
Zábřeh,
Telefon: 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail: info@awertour.cz

24 HODIN PRO PÁNA
Svatý otec František nás v bule Misericordiae vultus i v Poselství k postní době vybízí, abychom se zvláště v letošním Svatém roce milosrdenství zapojili do celosvětové iniciativy
s názvem 24 hodin pro Pána, která se koná v pátek před 5. nedělí postní, letos tedy 11. 3.
2016. Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Konkrétní informace
o tom, jak bude akce probíhat v našem děkanátu, se dozvíte v příštím čísle FI.
MYTÍ NOHOU NA ZELENÝ ČTVRTEK
Na Zelený čtvrtek 24. 3. 2016 může při mši svaté proběhnout
mytí nohou. Musí se ale najít 12 odvážných mužů či žen, kteří by byli ochotni si nechat umýt nohu na připomínku události, která tak těsně souvisí s naší spásou. Pokud se chcete přímo
zúčastnit a být jedním z dvanácti, neváhejte kontaktovat Josefa
Sittu (josef.sitta@seznam.cz, tel: 605 104 446).
INFORMACE O STUDIU NA JABOKU: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická je církevní školou s dlouholetou
tradicí zřízenou Salesiány Dona Boska. Pro školní rok 2016/2017 nabízí studium oboru Sociální pedagogika a teologie (DiS.), a ve spolupráci
s ETF UK obor Pastorační a sociální práce (Bc.)
Přihlášky je možno podávat v I. kole od 1. 2. do 22. 5. 2016 a ve II. kole
od 15. 6. do 15. 8. 2016. Více informací na www.jabok.cz nebo na studijním oddělení tel.
211 222 404

PALIVOVÉ DŘEVO

Farnost Jedlí nabízí v délkách palivové dřevo k dalšímu vlastnímu zpracování. Cena 1.000 – 1.100 Kč za m3.
(Ze dvou m3 jsou asi tři prm, tedy
rovnané metry kubické.) Dopravu
vám můžeme zajistit.
P. František Eliáš, 731 626 500.
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Pastýřský list

Pozvání na světový den mládeže v Krakově 2016
Drazí bratři a sestry,
a dnes zvláště Vy, mladí chlapci a děvčata, pokoj Vám!
Prožíváme rok Božího milosrdenství, které sv. Jan Pavel II. definoval jako
„zvláštní sílu Boží lásky, která je větší než náš hřích a nevěrnost“. Ano, Boží
láska nás uzdravuje, posiluje a umožňuje nám objevit zdroj skutečné radosti a naděje.
Není náhodou, že právě v tomto roce Vás, mladé lidi, zve papež František od
20. do 31. července na Světový den mládeže právě do Krakova, do města, kde
žil svatý papež Jan Pavel II. a svatá sestra Faustyna, od níž polský papež přijal
úctu k Božímu milosrdenství.
Nevím, jestli jste všichni zvyklí na život ve společenství, jestli se scházíte
i mimo bohoslužbu, abyste se spolu modlili, četli Písmo svaté, mluvili o své
víře, nebo se z ní prostě radovali a někdy zakusili, že Pán Ježíš je živý a je přítomen ve společenství víry.
Víra je sice osobní rozhodnutí a osobní odpověď na lásku Pána Ježíše, ale je
taky povoláním k životu s druhými. Je-li Ježíš mým přítelem, jsou mými přáteli všichni jeho přátelé. Společenství není přepychem pro některé, ale stylem
života každého pokřtěného. Rád bych vyzval každého z Vás, kdo nemá společenství, najděte si ho, nebo ho založte. Jestli společenství máte, ale nelíbí se
Vám, obnovte ho především tím, že tam přinesete to, co tam chybí, že tam
přinesete svou lásku a ochotu. Pak bude i pro Vás posilou a pomocí.
Rád bych Vás pozval na setkání u příležitosti Květné neděle ve Vašich děkanátech a pak na Světové setkání mládeže s papežem Františkem do Krakova,
kde se na Vás těším.
Vás rodiče a všechny, kterým na mládeži záleží, zvu na jednodenní pouť do
Krakova v sobotu 28. května, abychom svým putováním a modlitbou připravili pouť mladých. Ty, kteří nemohou putovat, prosím o modlitbu za mládež
a nemocné navíc o obětování trpělivě snášených bolestí.
Zajištění pouti mládeže bude něco stát. Proto prosím i o Vaši finanční podporu při kostelní sbírce příští neděli. Už dnes děkuji za každý příspěvek.
Prosím Pána, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo s osobní láskou Ježíše
a během Světového dne mládeže prožilo, že církev je mladá, krásná, inspirativní a nabízí smysl života každému člověku.
Na setkání s Vámi v Krakově se těší a všem žehná
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UTRPENÍ – PROČ…

Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí.
On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní,
že to museli vytrpět?“ (Lk 13,1-2)
Židé viděli v každém neštěstí a utrpení trest Boží. Není to však pravda. Sám Ježíš odmítá tento názor při uzdravení slepého. Ptali se ho: „Mistře, kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče?“
Ježíš odpovídá: „Ani on, ani jeho rodiče, ale nemocí byl postižen, aby se na něm projevila Boží moc a sláva.“
Ostatně ani Kristus ani Panna Maria nesnášeli svá trápení za své hříchy, poněvadž
žádné neměli. Trpěli za hříchy druhých, za hříchy nás všech, abychom jejich ranami byli
uzdraveni.
Buďme proto vždy velmi opatrní než řekneme: „Je to trest Boží….“
Když člověk vidí kolikrát opravdu velké utrpení dobrých a spravedlivých lidí, nemůže
jinak, než si říci, že to není ani tak velký problém, jako spíš velké tajemství.
Problém můžeme dřív nebo později nějak vyřešit, ale tajemství nikoliv. Můžeme jen
trochu poodhalit roušku a zamlženým okénkem se podívat dovnitř. A i tak toho moc neuvidíme.
V životě existuje souručenství viny a osudu, hříchu a trestu – a také čím kdo hřeší, tím
bývá také potrestán.
Trpíme-li nevinně, je to požehnané utrpení, podobné Ježíšovu. Trpíme-li zaslouženě,
přijměme toto utrpení pokorně a odevzdaně z rukou Božích a dělejme pokání za své hříchy, a svým utrpením vykupujme hříchy druhých.
A hlavně – raději žijme spravedlivě, abychom jednou sami nemuseli být raněni zaviněným utrpením, neboť také platí, že Boží mlýny melou pomalu, ale určitě také domelou…
Vždyť Bůh má vždycky dosti času na odměnu i na trest. Nikdo mu neunikne, ba ve
chvíli smrti mu spadne do náručí… Amen.
P. Antonín Pospíšil
Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž, co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat. (kardinál Pierre Veuillota)
Ačkoliv se utrpení zdá být nesdělitelné a nedefinovatelné, přece by snad mělo být více
probíráno, zvažováno a chápáno jako téma, k němuž se kladou otázky a hledají odpovědi
(Jan Pavel II.).

BOŽÍ ODPOVĚĎ NA UTRPENÍ
Každá lidská odpověď na utrpení je a bude jen částečná. Lidské utrpení je příliš velké a
naše pokusy o odpověď jsou jen chatrné. Jenom Bůh sám může dát odpověď. A svou odpověď již dal. Boží odpovědí na naši otázku o utrpení je velikonoční událost: Ježíš žije,
vstal z mrtvých. Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem. Následuje vzkříšení!
Existuje nový začátek. Existuje skrze utrpení, smrt a zoufalství a směřuje k novému stvoření. (Řím 4,17) Smíme tedy plni důvěry očekávat i naše vzkříšení, nová nebesa a novou
zemi. Tam Bůh „setře každou slzu z očí: nebude už smrti ani zármutku, nářku ani bolesti,
protože starý svět už pominul.“ (Zj 21,4)
Vira.cz
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 21. února- HALÉŘ SV. PETRA: Lubník 2.300; Tatenice 2.000; Hoštejn
3.500; Kosov 550 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD FARNOSTÍ TATENICE, LUBNÍK A HOŠTEJN
bude v neděli 28. února od 15.30 hod. na faře v Tatenici.
P. Jaroslav Přibyl
DOBRÝ ČLOVĚK JEŠTĚ ŽIJE. Mnozí z nás vidí situaci dnes a tady víc než černě; není
komu věřit... Já se s Vámi rád podělím o zkušenost z minulého týdne, která je úplně opačná. Byl jsem nakupovat v Lidlu, a až doma jsem zjistil, že nemám peněženku s doklady
a penězi – zůstala v košíku. Jel jsem zpátky, ale obchod byl už zavřený, a tak ráno znovu.
Čekalo mne milé překvapení. Večer, ještě před uzávěrkou peněženku odevzdal anonymní nálezce.
Doklady nechyběly, nedotčená byla i finanční částka – prostě všechno tak, jak jsem to
v košíku nechal.
Chci poděkovat nejenom poctivému nálezci, ale také personálu prodejny a nejenom za
vrácení peněženky, ale taky za naději, že to s námi tady a teď není zase až tak špatné.
		
P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko

postřelmovsko

Mimořádná příležitost ke svaté zpovědi a tichá adorace před prvním pátkem:
je ve středu 2. března v Leštině od 15.30, ve čtvrtek 3. března v Chromči od 16.00 a v pátek
4. března od 16.00 hodin v Postřelmově.
O první sobotě 5. března od 9.00 hod. bude v Postřelmově mariánská pobožnost a mše
sv. ke cti Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.
V neděli 6. března je při všech nedělních bohoslužbách sbírka na Světové dny mládeže
v Krakově.
O minulé první neděli při sbírce na opravy kostela se vybralo: v Lesnici 1.711 + dar
5.000 Kč, v Chromči na farní kostel 1.950 Kč. Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
		
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 21. února – HALÉŘ SV. PETRA: Štíty 3.710, Cotkytle 1.040; Horní Studénky 3.370 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
KŘÍŽOVÉ CESTY: Tuto neděli povede křížovou cestu ve 14.30 hod. společenství Modlitby matek.
V neděli 6. března křížovou cestu ve 14.30 hod. povedou farníci.
P. Josef Altman
***
Víra předpokládá rozhodnutí zůstat s Pánem, žít s ním a sdílet se o něm s bratry.
Když otevřeme dveře srdce jako učedníci v Emauzích a požádáme Ježíše, aby s námi
zůstal, sám nás povede k pochopení důvodů proč věřit, abychom později mohli vyjít a hlásat je ostatním.
Papež František – Promluvy z Argentiny
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 21. února – HALÉŘ SV. PETRA: Mohelnice 8.840, Úsov 1.913, St. Loučka 2.180 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Dr. Robert Jaschek – duchovní správa v LP 1953, pokračování
Měnová reforma
Po celý měsíc se zhušťovaly zprávy o chystané peněžní reformě. Leželo cosi ve vzduchu, nikdo nečekal moc dobrého, až konečně k 1. červnu to
bylo tady. Všeobecně to byl tvrdý zásah. Všechny státní dluhy a dosud vázané vklady na dobro padly škrtnutím pera a běžné hotovosti byly proměněny 1:50. I kostelní hotovost utrpěla takovým proměňováním ztrátu asi 1300 nových Kč. Zvláště utrpěli
lidé, kteří měli doma velké obnosy na chystané nákupy. Proměňování se konalo na poštovním úřadě, ve spořitelně a pro okolí na místním národním výboru. Velmi nápadným bylo,
že ceny zboží však v poměru k penězům neklesly: úbytek kupní síly obyvatelstva umožnil
takto zrušení lístkového zásobovacího systému.
Stěhování z farní budovy do kaplanky
Nyní je nutno připomenouti přesídlení farního úřadu do kaplanky. Mohelnice patří se
svými továrnami a podniky mezi rostoucí města Moravy. Příliv mladých obyvatel, kteří si
zde zakládají rodiny, zvýšil potřebu bytů a školních tříd. Z obou těchto důvodů obrátily se
zraky rady MNV na faru a kaplanku. V nutnosti jeden z těchto objektů opustit, rozhodl se
místní farář Dr. Robert Jaschek pro kaplanku. Po provedené pozemkové reformě není konečně ani z čeho by mohla býti fara udržována. Tak byla za spolupráce KNV a ONV sjednána nájemní smlouva farní budovy s místním národním výborem. K 1. červenci 1953
vyklidil farář farní budovu, přestěhoval se do kaplanky, která se zároveň pro něho uvolnila
odchodem dp. kooperátora Jana Gregorka do Studené Loučky a novým bytem, jenž uvolnil MNV rodině varhaníkově. Do farní budovy se nastěhoval okresní průmyslový kombinát. Tak má konečně úctyhodná farní budova dosti veliký počet osazenstva – a farář snad
i pokoj od dalších požadavků místní lidosprávy!
Bartoš H.

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 21. února – HALÉŘ SV. PETRA: Moravičany 12.981 Kč; Loštice 8.986 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
***
BOŽÍ SMLOUVA S LIDMI: DĚJINY MILOSRDENSTVÍ
Tajemství Božího milosrdenství se odhaluje v průběhu dějin smlouvy mezi Bohem a jeho
izraelským lidem. Bůh se vždy projevuje jako bohatý na milosrdenství a je připraven zahrnovat svůj lid niternou něhou a soucitností, především v těch nejdramatičtějších chvílích, když nevěrnost láme pouto paktu a smlouvu je třeba znovu potvrdit na stabilnějším
základě ve spravedlnosti a v pravdě. Stojíme zde tváří v tvář skutečnému dramatu lásky,
v němž Bůh hraje roli zrazeného otce a manžela, zatímco Izrael je nevěrným dítětem nebo
manželkou. Právě obrazy z rodiny – jako je tomu v případě Ozeáše (srov. Oz 1-2) – mají
ukázat, až do jaké míry se Bůh chce připoutat ke svému lidu.
Z poselství svatého otce Františka k postní době 2016
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Sbírky z neděle 21. února – HALÉŘ SV. PETRA: Zábřeh 18.770; Jedlí 2.800; Svébohov
5.200; Klášterec 3.150; Zvole 11.590; Hněvkov 600; Rovensko 1.260 Kč.
Dary: Zábřeh – na TV NOE 1.000; na haléř sv. Petra 2.000, dar na farnost 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům, kteří přispěli svými dary na sbírku HALÉŘ SV. PETRA, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

Příští neděli je ve všech farnostech sbírka na SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE
V KRAKOWĚ.
SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V KRAKOVĚ 20. – 31. července 2016 jsou mezinárodním setkáním, které je organizované
katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa – katolíky,
křesťany jiných vyznání a všechny lidi dobré vůle. Předsedá
jim Svatý otec a slaví se každé tři roky.
Světové dny mládeže vznikly v roce 1984 na Květnou neděli.
Papež Jan Pavel II. svolal římskou mládež, aby s ním slavila
Svatý rok vykoupení. Jejich nadšení překonalo všechna očekávání. V roce 1985 napsal papež mladým po celém světě list a brzy začalo dobrodružství Světových dní mládeže.
Oslava XXXI. Světových dní mládeže bude probíhat od 25. do 31. července 2016 v polském Krakově, ve městě úzce spojeném se svatým papežem a zakladatelem světových dnů
mládeže Janem Pavlem II. Mottem jsou Ježíšova slova: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni
dojdou milosrdenství“. ( Mt, 5,7)
Od 20. do 25. června je možnost účastnit se
předprogramu v diecézi Opole, na který mladí
našeho děkanátu pojedou společně autobusem
z Olomouce.
Přihlašování na setkání probíhá na stránkách
krakov2016.signaly.cz.
Do 30. 4. je možnost využít snížené ceny.
Zveme všechny mladé na děkanátní setkání mládeže do Svébohova, které se uskuteční v tamním kulturním domě ve dnech 18. - 19.
března. Čeká vás, mimo jiné, společná mše svatá, přednáška, hry a spousta přátel!
Více informací na mladez-zabreh.webnode.cz
Těší se na vás animátoři zábřežského děkanátu!

KONCERT DUA FLEKY
LUKAVICE. Klub přátel hudby vás zve tuto neděli 28. února v 15 hod. do zasedací místnosti obecního úřadu na koncert (flétna – Veronika Foltýnová a kytara – Jakub Karlík).
V DUBICKU se stejný koncert uskuteční 28. února v 17 hod. v sálku mateřské školy.
		
Za KPH Dubicko L+M Kolčavovi
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.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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