12. 3. 2017
Ročník XXIV., číslo 10
2. neděle postní

Zábřeh, Maletín, Zvole
Klášterec, Jedlí, Svébohov
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, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna
a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali;
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 33

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství

1: Gn 12,1-4a

2: 2 Tim 1,8b-10

Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

A byl před nimi
proměněn:
jeho tvář zazářila
jako slunce
a jeho oděv zbělel
jako světlo.

Mt 17,2
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Ev. Mt 17,1-9

Celý Boží lid se připravuje na Velikonoce vnitřním obrácením a bojem proti zlu,
oblečen do plné výzbroje Boží modlitbou, postem a skutky lásky (srv. Ef 6,11).
Tuto neděli 12. března ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla
v Pobučí.
P. Martin Rumíšek
MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. BARBORY budou od 14. března slaveny každé úterý
v 8.00 hod.
P. František Eliáš
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO Vás zve:
 mimořádně ve středu 15. března od 9.30 na přednášku PeadDr. Zdeňky
Janhubové „Co můžeme udělat pro zdravý rozvoj svých dětí“
 a na jednodenní DUCHOVNÍ OBNOVU s P. Šebestiánem Smrčinou, která proběhne 25. 3. 2017 na Devítce, v čase od 9.00 do 16.00 hod. Všichni jste srdečně zváni. Přihlašujte se na: svedova.irena@seznam.cz, nebo na tel. 603 891 571.
		
Irena Švédová Hnízdo Zábřeh
OD PRADĚDU NA HANOU. Ve spolupráci s místní pobočkou Moravsko-slezské křesťanské akademie
a klubem seniorů připravujeme na úterý 14. března
další z cyklu setkávání s redaktorem Českého rozhlasu Olomouc Mirkem Kobzou. Autor
populárních rozhlasových pohlednic z kraje mezi Pradědem a Hanou nám tentokrát přiblíží historické cesty Zábřežskem. Začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
V BARTOLOMĚJI ZAHRAJE PŘEDNÍ ČESKÝ VARHANÍK.
Koncert předního českého varhaníka, docenta Hudební fakulty AMU v Praze Jaroslava Tůmy, nabídne hudební cyklus
Bravo Zábřeh v sobotu 18. března od 16.00 hod.
Jaroslav Tůma zahraje v kostele sv. Bartoloměje na varhany, které jsou významným článkem ve vývoji českého varhanářství. Pocházejí z poloviny minulého století, kdy do starší skříně postavila již třetí zábřežský nástroj Továrna na varhany Rieger-Kloss v Krnově. Jedná se o velmi zdařilý nástroj poskytující bohaté zvukové možnosti.
Pozoruhodná je rovněž doba vzniku, která podobným aktivitám zrovna nepřála. Před deseti lety byla provedena generální oprava těchto varhan, kterou realizoval varhanář Petr
Strakoš. Vstupné činí 80 Kč (pro držitele karty Bravo 50 Kč), děti mají vstup zdarma.
PhDr. Zdeněk David
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem, starším i mladším, kteří se zapojili do úklidu haluzí na pasece ve farním lese nad Zábřehem
(na Račici).
Příští setkání na pasece bude v sobotu 18. března od 8.30
hod.
P. František Eliáš
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OREL jednota Zábřeh pořádá v sobotu 18. března od 9.00 hod.
(zápis od 8.00 hod.) v Katolickém domě v Zábřeze TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE. Určen je pro hráče všech věkových kategorií. Startovné je 50 Kč. Přihlášky můžete posílat na email:
kubicek.jana@seznam.cz do 16. března 12.00 hod. nebo je odevzdat na recepci Charity
Zábřeh.
Jana Kubíčková, 605 536 270
KATECHETÉ DĚKANÁTU se sejdou v Zábřeze na DEVÍTCE (Farní 9) ve středu
22. března od 16.00 hod.
P. Martin Rumíšek
ČKA, místní skupina vás zve v úterý 28. března v 18 hod. do Katolického
domu na přednášku PhDr. Jana Stříbrného ČESKÉ 20. STOLETÍ.
Do dějin českých zemí a osudů jejich obyvatel zasáhly během 20. století (1900
– 2000) tak dramatické události, že z  jistot, které se zdály neměnné ještě na
jaře 1914, nezůstal téměř kámen na kameni. Každých dvacet let, v desetiletí
1938-1948 dokonce čtyřikrát, docházelo k zásadním změnám politickým i státoprávním, které často znamenaly doslova přemety v chápání a interpretaci našich dějin
a byly využívány i zneužívány k ideologickým cílům. Není proto divu, že v naší historické paměti, postižené takovou diskontinuitou, je dosud přítomno tolik mýtů a předsudků
o našich nedávných dějinách a že je nezbytné, abychom si svoji historii znovu pravdivě
a poctivě objevili.
Jana A. Nováková, Ph.D.
PhDr. Jan Stříbrný. Pochází z východních Čech, kde se v Radimi poblíž Jičína narodil
22. 7. 1950 do křesťansky založené rodiny soukromého rolníka. Do roku 2014 byl viceprezidentem ČKA a v prosinci 2015 byl jmenován čestným členem České křesťanské akademie.
(cka032017_Stribrny.jpg)
PAPÍROVÉ PADESÁTIKORUNY – POMOC PRO KOSTEL V BRNĚ-LESNÉ.
Předpokládá se, že mezi lidmi je ještě za několik stovek milionů různě zapomenutých papírových padesátikorun. Od 1. 4. budou mít již jen nepatrnou hodnotu pro sběratele.
Kdo nechce, aby tyto prostředky propadly, může je darovat na stavbu kostela v Brně-Lesné. Odeslané bankovky si centrálně farnost v Brně-Lesné vymění u ČNB.
Pokud tyto bankovky doma máte, stačí je urychleně dát v kostele do pokladničky či do
sbírky a ze Zábřeha je hromadně odešleme.
red.
VĚDOMÍ BLÍZKÉ SMRTI – cyklus besed „Bez obav?“ pořádá Radio Proglas.
KAVÁRNA ÔDE, Hrnčířská 12, Olomouc, 19.00 hod. ve dnech:
(6. 3. 2017 – Péče o rodinu umírajícího, na Proglasu v sobotu 11. 3. 2017)
13. 3. 2017 – Léčba bolestí umírajícího
20. 3. 2017 – Smrt dítěte
27. 3. 2017 – Smíření se smrtí
Hosté: MUDr. Petr Beneš, Ph.D., onkolog; P. ThLic. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan; Mgr. Drahomír Ševčík, psycholog; P. Bernard Slaboch
O.Praem., katolický kněz
(Záznam besed naladíte vždy následující sobotu na Radiu Proglas ve
22.10 hod.)
red.
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KDO ZAPLATÍ SMĚNKU
Posledním, konečný cílem člověka – tvora Božího by mělo být věčné společenství s Bohem
– svým Stvořitelem a Pánem v jeho nebeském království. Tak to zamýšlel Bůh hned při stvoření
člověka v ráji, neboť: „K obrazu a podobenství svému jej stvořil“. (G 1,2)
Tedy ve stavu blízkému Bohu samotnému, s rozumem a svobodnou vůlí. Naši prarodiče
však svou neposlušností, svou touhou být jako Bůh zvrátili tento kýžený stav nejen sobě, ale
i nám, kteří žijeme v této době.
Teď jde jen o to, kdo zaplatí tuto směnku zatíženou proviněním vůči Bohu a tím také vůči
nám samotným. Lidé ji mohli splatit věčným odloučením od svého Stvořitele, ale Bůh nápravu
tohoto stavu vzal na sebe. Ale jak a čím?
Řád života urazil a rozvrátil člověk, proto i nápravu na sebe musel vzít člověk. Ale má člověk takovou sílu uvést narušený stav do opětovné harmonie s Bohem? To může udělat pouze
Bůh sám.
Už při stvoření prvního člověka se projevilo Boží milosrdenství – daroval lidem účast na
věčné blaženosti nebe! O to větší milosrdenství Boží se projevilo při pádu člověka. Tehdy bylo
Boží snahou pozvednout jej opět k jeho prvotnímu poslání – tedy k nebi. Proto se stalo, že se
druhá Božská osoba, Slovo Boží (Jan 1,1) stává člověkem, bere na sebe lidskou přirozenost se
všemi lidskými přívlastky: radostí i bolestí, utrpením i blažeností, s životem i smrtí. Jen jednu
lidskou vlastnost nikdy neokusil – a to hřích. Ježíš je člověk i Bůh. Bůh v lidském těle.
Narozením Ježíše začíná práce Boha na uzdravení člověka. Prvních 30 let žije Ježíš prostým
životem občana a tesaře v zapadlé vísce – Nazaretu. Další tři roky vystupuje jako kazatel a divotvorce a utrpením, smrtí a vzkříšením končí pozemský příběh Ježíše Krista. To vše splnilo ony
dva základní požadavky smíru a nápravy. Hřešil člověk – nápravu sjednal člověk.
Ale urážka Boha byla nekonečná, k tomu člověk sílu neměl, proto splnění této podmínky
vzal na sebe Bůh sám – bohočlověk Ježíš Kristus.
A toto je správná odpověď na otázku, kdo směnku zaplatil, onu směnku zatíženou našimi
hříchy. Ježíš Kristus svým lidským životem, svým utrpením a smrtí na kalvarském kříži.
Bez Božího milosrdenství, které nám pomohlo z bídy, bychom byli věčně nešťastni a nebyl by
nikdy naplněn obraz, ke kterému jsme byli stvořeni. Ježíš Kristus nás svou smrtí vykoupil a na
věky spasil. Kříž ani smrt Ježíše Krista však nebyly posledním slovem v jeho božsko-lidské
existenci zde na zemi. Tak jako on vstal ve slávě z mrtvých i nám je přislíbeno vzkříšení a život
v blaženosti s dozráváním k radosti věčné.
P. Antonín Pospíšil

NAPLÁNUJTE SI EXERCICIE NA LETNÍ
PRÁZDNINY

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce zvou na exercicie (pro všechny)
V době 1. 7. – 6. 7. 2017: s P. Gorazdem Františkem
Krušinou, OPraem.
Přihlášky do 25. 6. 2017.
V době 9. 7. – 15. 7. 2017: s P. Lvem Pavlem Eliášem, OFMCap.
Přihlášky do 28. 6. 2017.
V době 22. 8. – 26. 8. 2017: s P. Janem Szkanderou
Přihlášky do 14. 8. 2017.
		
Přihlásit se lze prostřednictvím e-mailu: info@premonstratky.cz
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Z KÁZÁNÍ SVATÉHO OTCE O POPELEČNÍ STŘEDĚ
„Chceme se obrátit k milosrdnému Otcovu srdci. V tomto období milosti, které dnes zahajujeme, znovu hledíme na jeho milosrdenství. Postní
doba je cesta, která nás vede k milosrdenství, jež vítězí nade vším, co nás
chce zdeptat nebo redukovat na něco, co neodpovídá důstojnosti Božích
dětí. Postní doba je cestou z otroctví ke svobodě, z utrpení k radosti, ze
smrti k životu,“ řekl během kázání papež František.
Bůh chce podle něj dát člověku „dech života“, který jej chrání před „dýchavičností“
způsobenou sobectvím, lhostejností nebo vlastními ambicemi.
„Boží dech života nás chrání před touto dýchavičností, která zháší naši víru, ochlazuje naši lásku a odnímá nám naději. Žít postní dobu znamená toužit po dechu života, který
nám uprostřed bahna našich dějin nepřestává podávat náš Otec. Boží dech života nás osvobozuje od této dýchavičnosti, kterou si častokrát neuvědomujeme a kterou jsme si dokonce
zvykli ‚normalizovat‘, třebaže její účinky jsou patrné. Připadá nám ‚normální‘, protože jsme
si zvykli, že dýcháme vzduch rozředěné naděje, smutku a malomyslnosti, dusivý vzduch paniky a nevraživosti,“ pokračoval František.
V kázání také varoval před lhostejností a unáhlenou kritikou druhých. Postní doba je
podle něj časem kladení odporu:
„Odporu proti dýchavičnosti ducha zamořeného lhostejností, ledabylým chápáním druhého jako toho, do něhož mi nic není, a každým pokusem o zlehčování života zejména těch,
kdo na svém těle nesou tíži mnohé povrchnosti. Postní doba je odporem proti toxickému znečišťování prázdnými a nesmyslnými slovy, neomalenou a unáhlenou kritikou, zjednodušujícími analýzami, které nejsou s to dobrat se složitosti lidských problémů, zejména těch nejvíce
trpících lidí. Půst je dobou odporu. Odporu proti dýchavičné modlitbě, která uklidňuje naše
svědomí, proti almužně, která nás naplňuje zadostiučiněním, a proti postění, které skýtá pocit uspokojení. Půst je dobou kladení odporu proti dýchavičnosti rodící se z intimismu, který
vyobcovává, nechce dosáhnout Boha a odtahuje se od Kristových ran, jež jsou přítomny v ranách jeho bratří; tedy z takové spirituality, která redukuje víru na kulturu ghetta a vyobcovávání.“
V postu se může člověk podle papeže zbavit toho, co jej izoluje od druhých a uzavírá
před nimi. Každý si může uvědomit, kolik milosrdenství a možností nových začátků sám
od Boha i od druhých lidí dostal.
		
Celou promluvu naleznete na stránkách Vatikánského rozhlasu.

DNY PRO IZRAEL 14. – 16. 3. 2017

Křesťanské centrum Zábřeh (pěší zóna u Billy)
Úterý 14. března v 18.00 hod. – Diskuzní večer o současném Izraeli
(Historie uprchlíků, sporná území, vodohospodářský úspěch … Ing. Daniel
Žingor a Radek Hejret (ICEJ ČR)
Středa 15. března v 18.00 hod. – Koncert skupiny AVONOTAJ
(Tradiční židovské písně, ukázky izraelských lidových tanců, ochutnávka izraelského jídla)
Čtvrtek 16. března v 18.00 hod. – Vzpomínky na holocaust
(Beseda s RNDr. Michaelou Vidlákovou o holocaustu a jejím pobytu v Terezíně)
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 5. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 253; Písařov 604; Jakubovice
529; Červená Voda 2.349; Mlýnický Dvůr 150 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Formace vedoucích buněk bude v neděli 12. 3. od 16.00 hod. na faře v Červené Vodě.
 Biřmovanci se setkají v pátek 17. března v 19.30 hod. na faře v Červené Vodě.
Všechny zveme na velmi kvalitní přednášku Pavola Streža (téma ještě není známo, ale od Pavola je kvalitní všechno, můžete se přesvědčit na Youtube), která bude ve středu
22. března cca v 18.10 v Červené Vodě v kostele.
Pavol je velmi populární zejména na Slovensku, kde má pravidelné pořady mimo jiné v katolické televizi Lux. V České republice
vystoupil mimo jiné v rámci loňské Katolické charismatické obnovy v Brně.
Přednáška bude v rámci setkání všech farních buněk, ale jsou zváni opravdu všichni, nejen členové buněk. Program: 17.00 mše svatá v kostele (příp. na faře v kapli),
17.40 modlitba chval, 18.10 přednáška Pavola Streža. Po skončení malé občerstvení na
faře.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 5. března: Loštice 2.839 Kč; Moravičany 1.291 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
SETKÁNÍ S MISIONÁŘEM P. STANISLAVEM BINDASEM CM spojené s promítáním
bude dnes 12. března od 15.00 hod. na Sirkárně v Lošticích.
U příležitosti 400 let od vzniku vincentinského charizmatu pokračujeme v sérii vincentinských kázání. Příští neděli 26. března
2017 bude kazatelem P. Emil Hoffmann CM z Bratislavy.
O VELKÉM PÁTKU ZVEME VŠECHNY FARNÍKY NA ŽIVOU KŘÍŽOVOU CESTU ULICEMI MORAVIČAN. ZAČÁTEK JE VE 12.00 U KAPLE SV. FLORIÁNA.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 5. března: Štíty 1.710; Cotkytle 400; Horní Studénky 990 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Za farnost Štíty:
v Příští neděli 19. 3. bude sbírka na opravy
v V neděli 19. 3. ve 14.30 hod. povede křížovou cestu společenství Modlitby matek
v V pondělí 20. 3. na Slavnost sv. Josefa bude ve Štítech mše svatá v 18 hod. a na Slavnost
Zvěstování Páně v sobotu 25. 3. bude ve Štítech mše svatá v 8 hod.
v V neděli 26. 3. bude bohoslužba pro děti
P. Jacek Brończyk
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 5. března: Mohelnice 6.892; Úsov 527; Studená Loučka 290 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Kaple sv. Šebestiána u Křemačovského rybníka

Dle památkářů se jedná o hodnotnou pozdně barokní architekturu s úzkou vazbou na historický vývoj města Mohelnice.
Kolem poloviny 18 stol. ji dal postavit místní měšťan Alois
Schad, k uctění prvokřesťanského mučedníka sv. Šebestiána. Interiér je bohatě štukatérsky vyzdoben. Vyzdoben býval i vnějšek
kaple, ale při opravách v polovině 20. stol. byla fasáda včetně štítu zjednodušena. Současně byla zazděna postranní okna s profilovanými šambránami. Nabízí se však možnost, provedení rehabilitace fasády podle dobové fotodokumentace. Kaple patří do
souboru dochovaných kaplí v okolí Mohelnice (farnosti) a tvoří krajinotvorný prvek. I přes provedené úpravy, nese typické
znaky barokní architektury, kterou představuje rozvlněná fasáda a trojboké zúžení závěru. Kaple byla naposledy opravována v roce 2012. Byla opatřena novým nátěrem fasády
v kombinaci bílé a světle okrové barvy. V roce 2017 byla zařazena do seznamu kulturních
památek ministerstva kultury.
Zpracováno dle ČTK

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 5. března: Jedlí 2.400; Svébohov 2.000; Klášterec 1.000; Vyšehoří 970 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 19. 3. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově a Chromči.
O minulé sbírce na 3. neděli v měsíci 19. 2. byla sbírka na Svatopetrský haléř.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 5. března: Lubník 990; Tatenice 1.490; Hoštejn 1.350; Kosov 810 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: do středy 15. března (včetně) nebudou v kostelích spravovaných z Tatenice ve všední dny mše svaté.
KŘÍŽOVÉ CESTY: Lubník o středách – půl hodiny přede mší svatou, Tatenice v pátky
v 17.30 hod., Hoštejn o čtvrtcích – půl hodiny přede mší svatou a o nedělích v 18.00 hod.,
Kosov o nedělích v 10.45 hod.
SPOLEČENSTVÍ MODLITBY CHLAPŮ se sejde v neděli 19. března v 18.00 hod. na
faře v Tatenici.
Mše svaté na Koruně, od soboty 18. března budou bývat v 18.00 hodin.
		
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírky z neděle 5. března: Zábřeh 14.900; Zvole 4.290; Postřelmůvek 750 Kč.
DARY: Zábřeh – na TV NOE 500, na Rádio Proglas 500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli částkou
1.070 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
Dne 6. března 2017 byla ze Zábřeha odeslána na likvidaci lepry částka 3.300 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

charitativní služba církve v děkanátu
VOLNÉ MÍSTO: Charita Zábřeh ve farnostech děkanátu hledá a do služby
přijme nového spolupracovníka nebo spolupracovnici. Jde o administrativní pozici v recepci a obchůdku s křesťanskou literaturou a devocionáliemi
– Barborka, v přízemí charitního domu v Zábřehu. Náplní práce je prodej,
vydávání zásilek, poskytování informací o Charitě a mnoho dalších drobností, které toto kontaktní místo s sebou nese. Podrobnosti zájemci najdou
na www.charitazabreh.cz
Rádi byste pracovali na Charitě, ale uvedená pozice z nějakých důvodů není pro Vás – domluvte si schůzku s ředitelem organizace (tel. 736 509 430) a zkusíme najít něco jiného.
SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY. Domácí pečovatele zveme na setkání a sdílení
svých zkušeností z péče o své blízké, i vzájemnou podporu. Sejdeme se ve středu 22. března 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).
VZPOMÍNKOVÝ KONCERT. Zveme Vás v neděli 26. března ve 14.30 hod. do zábřežského kostela sv. Barbory na VZPOMÍNKOVÝ KONCERT věnovaný památce klientů a pacientů, které svými službami v předchozích letech doprovázeli pracovníci Charity Zábřeh.
Během koncertu Vám bude také představena KNIHA ŽIVÝCH. Účinkuje smíšený pěvecký sbor Carmen.
(Začátek pobožnosti křížové cesty bude posunut na 15.30 hod.)
UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem pracovnicím Charity Zábřeh za laskavou péči
při ošetřování mé nemocné manželky.
Petr Šanovec
*****
POUŤ ZA ÚCTU K ŽIVOTU V NAPAJEDLÍCH v sobotu 25. března.
Srdečně zve otec arcibiskup Jan.
V 17.15 hod. adorace, od 18.00 hod. mše svatá s otcem biskupem Josefem, poté průvod se
svícemi na hřbitov k hrobu Aničky Zelíkové. http://www.anickazelikova.cz
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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