19. 3. 2017
Ročník XXIV., číslo 11
3. 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, 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. Amen
Žalm 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
1: Ex 17,3-7

2: Řím 5,1-2.5-8

Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

„Kdybys znala Boží dar
a věděla, kdo ti říká:
´Dej mi napít, spíše bys ty
poprosila jeho,
aby ti dal živou vodu.“

Jan 4,10
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Ev. Jan 4,5-42

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 20. března Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie (přeložená slavnost)
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 9.40; v kostele sv. Barbory v 17.30 hod.
Sobota 25. března Slavnost Zvěstování Páně
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 7.00 hod.
Z rozhodnutí ČBK již od roku 1991 slavíme den Zvěstování Páně jako „Den modliteb za úctu
k počatému životu a za nenarozené děti“.
Tuto neděli 19. března ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ bude ve středu 22. března od 16.00 hod. na
Devítce (Farní 9).
P. František Eliáš
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO Vás zve:
 v úterý 21. března v 9.30 hod. na přednášku Mgr. Evy Šupčíkové „Kontakt
a jeho význam pro matku a dítě“.
 a na jednodenní DUCHOVNÍ OBNOVU s P. Šebestiánem Smrčinou, která proběhne
25. 3. 2017 na Devítce, v čase od 9 do 16 hod. Všichni jste srdečně zváni.
Přihlašujte se na: svedova.irena@seznam.cz, nebo na tel. 603 891 571.
		
Irena Švédová Hnízdo Zábřeh
KŘÍŽOVÁ CESTA v kostele sv. Barbory v neděli 26. března, kterou povede rytmická
schola, začne až po skončení vzpomínkového koncertu – v 15.30 hod.
red.
ČKA, místní skupina vás zve v úterý 28. března v 18.00 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 19381948 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 22. 7. 1950
narodil do křesťansky založené rodiny soukromého rolníka. Po středoškolských studiích v Jičíně absolvoval v letech 1968-1973 obor čeština a dějepis na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Do
roku 1990 byl zaměstnán v ústředí Českého svazu protifašistických
bojovníků. V letech 1990-1994 pracoval v Historickém ústavu Armády ČR jako vědecký tajemník Památníku odboje. V uplynulém
desetiletí se věnoval především projektu Martyrologium katolické
církve v českých zemích ve 20. století a připravil dílo k vydání; pod
názvem „Mučedníci a oběti pro Krista“ by mělo vyjít koncem letošního roku. ( cka032017_Stribrny.jpg)
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CELODENNÍ ZPOVÍDÁNÍ V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE

 V pondělí 3. dubna předvelikonoční zpovídání po celý den:
8.00 – 9.15 P. Martin Rumíšek;
9.00– 12.00 P. Bohuslav Směšný; 9.00 – 11.00 P. Radek Maláč;
12.30 – 15.00 P. Vladimír Jahn;12.30 – 16.00 P. Petr Šimara;
15.00 – 18.00 P. Wladyslav Mach;
18.00 – 19.00, případně i déle P. František Eliáš.
 Svátost smíření můžete přijmout od 15.00 hod. také o prvním pátku – 7. dubna.
		
P. František Eliáš

100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ

Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii, devítiletému
Františkovi a sedmileté Jacintě.
Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc
od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny
Marie. Tento cyklus šesti zjevení byl ukončen slunečním zázrakem.
Oslavy jubilea zahájí v portugalské Fatimě papež
František 12. a 13. května.

Česká biskupská konference pověřila Českomoravskou Fatimu v Koclířově přípravou i průběhem slavení jubilea Fatimy, organizací národní
pouti, která se uskuteční ve dnech 12.–13. září a převzetím sochy Panny Marie Fatimské
z místa zjevení v Cova D´Iria ve Fatimě a následným programem v našich diecézích, a to
od 15. září do 7. října 2017, kdy po teologicko-pastorálním sympoziu o významu Fatimy
proběhne odevzdání naší země Panně Marii a skrze ni zasvěcení Bohu.
Podrobnosti i možnost přihlásit se na národní pouť jsou na webu: www.fatima2017.cz.
Pouť do Fatimy organizuje také farnost Loštice – viz zprávy z farností děkanátu.
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce připravily v tomto roce duchovní víkendy, které mají tematicky přímou souvislost s přípravou na 100. výročí Fatimy.
Data víkendových exercicií: 25.-26. března; 1.-2. dubna; 22.-23. dubna; 30. dubna-1. května; 13.-14. května; 3.-4. června; 10.-11. června 2017.
Více na www.premonstratky.cz/centrum/duch_progr.htm
		
Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: info@premonstratky.cz.

KATOLICKÝ TÝDENÍK č. 11, 3. neděle postní.

Výsledky literární ankety DOBRÁ KNIHA. První místo získala kniha rozhovorů P. Jana
Rybáře „Deník venkovského faráře“. Druhou příčku obsadil P. Ladislav Heryán knihou
úvah na téma „Exotem na této zemi“.
Také na dalších místech se objevily knihy, jejichž autory jsou kněží: na třetím místě stejným počtem hlasů skončila práce P. Tomáše Petráčka „Církev, tradice, reforma“ o odkazu
Druhého vatikánského koncilu a publikace Miloše Doležala „Krok do tmavé noci“. V první desítce jsou i knihy P. Marka Váchy a P. Zbigniewa Czendlika.
red.
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POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ
MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017
Drazí bratři a sestry, zvláště vy, mladí chlapci a děvčata!
Církev může obohatit život každého člověka, neboť v ní přebývá a promlouvá sám milující Bůh. Vy
mladí jste její důležitou součástí. Vaším prostřednictvím může evangelium pronikat tam, kam se jinak dostává jen obtížně. Ne nadarmo Vaši delegáti
v minulém měsíci během fóra mládeže diskutovali na téma evangelizace. Zaujalo mě, kolik odvahy
a nadšení v sobě nosíte. Zároveň ale vnímáte nejedno nebezpečí, které se snaží uhasit Vaši touhu po Bohu a odvahu otevřeně o něm hovořit.
Vzpomeňme na slova papeže Františka, která pronesl na Světovém dnu
mládeže v Krakově, když prohlásil, že nemáte být pohovkovou mládeží. Naopak, vyzýval Vás k odvaze, když řekl: „Milí mladí, je mnoho lidí, kteří Vás nemají rádi a chtějí Vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme
bránit naši svobodu! Bůh nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími
lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější
ekonomiku. Dnešní svět Vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti rozhodovat druhé. Pán
chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření.
Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená dějiny.“
Při různých příležitostech papež František upozorňuje, že naše doba je
spletitá, protože se uchyluje k netolerantnímu relativismu všeho a využívá ty
nejsofistikovanější způsoby manipulace, včetně těch mediálních. Mnozí kapitulovali, pravdu nehledají a spokojují se s konzumní mentalitou. Stávají se
pohovkovou mládeží. Ne nadarmo se říká, že nejhorší nesvoboda je ta, kdy si
zotročený své omezení vůbec neuvědomuje. Orientovat se dnes ve světě, nerezignovat na hledání pravdy a udržet si schopnost kriticky myslet, přivádět
druhé k setkání s Boží láskou, to vyžaduje velkou námahu a pořádnou odvahu.
Jak odpovědět na tak naléhavé výzvy?
Jak se povzbudit na osobní cestě víry?
Jak získat odvahu hovořit druhým o evangeliu a Ježíšově lásce?
***
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Milí mladí, scházejte se ve svých společenstvích, společně se modlete, inspirujte svůj život slovy Písma, ale studujte také učení církve, přemýšlejte, diskutujte o něm a hledejte způsoby, jak ho uskutečňovat v praxi. Vodítkem Vám
v tom mohou být materiály, které připravuje Sekce pro mládež. Například
knížka „Křesťan ve víru světa“ shrnuje učení církve o lidské důstojnosti, rodině, společnosti, politice a ekonomii. Uprostřed společenství, ve kterém je
přítomen sám Ježíš, dostanete odvahu k hlásání evangelia. Společně najdete
i vhodné způsoby.
Mimořádnou příležitostí k vzájemnému povzbuzení je blížící se Celostátní
setkání mládeže v Olomouci, které se ponese v duchu Božího slova: Nebojte se!
Přijeďte na setkání a pozvěte mladé ze svého okolí, jak věřící, tak ty, kteří teprve hledají.
Jeden den našeho setkání chceme prožít i s rodinami. Proto zvu na sobotu
19. srpna i vás tatínky a maminky spolu s Vašimi dětmi. Přijeďte mezi mladé,
ukažte jim svou přítomností, že je možné prožívat rodinný život, přijímat děti
a radovat se ze vzájemné lásky.
***
Milí bratři a sestry, spojme se v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo v Olomouci s osobní láskou Ježíše a prožilo, že církev jim má co nabídnout. Kéž mladí lidé pocítí blízkost Panny Marie, jejíž slova z Magnificat budou provázet následující tři Světové dny mládeže.
***
Mladí přátelé, těším se na setkání s vámi už při Arcidiecézním setkání mládeže ve Zlíně v sobotu 1. dubna a pak na celostátním setkání od 15. do 20. srpna
v Olomouci. S přáním všeho dobra od Pána každému z Vás
ze srdce žehná arcibiskup Jan
Národní pochod pro život a rodinu v sobotu 22. dubna v Praze
Má plnou podporu České biskupské konference i moji. V situaci, kdy
Ministerstvo sociálních věcí předkládá Koncepci rodinné politiky, která
ruší ochranu rodiny postavené na trvalém svazku muže a ženy a otevřené pro přijetí dětí, považuji za potřebné, abychom manifestačně projevili svou podporu rodině.
arcibiskup Jan
Dne 1. 4. 2017 od 9 do 17 hod. se bude konat v brněnském Centru naděje a pomoci CENAP akreditovaný seminář „NAPROHELP,
úspěšná cesta k dítěti“. Seminář, určený pro lékaře, ostatní zdravotníky, poradce PPR, ale i bioetiky, je zaměřen na úspěšné a důstojné řešení nechtěné neplodnosti bez umělého oplodnění. red.
Přihláška i další informace jsou na http://www.cenap.cz/naprohelp
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 12. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 116, Písařov 587, Jakubovice
1.493, Červená Voda 2.943 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
JAK ŽÍT ADOPTOVANÝ DO BOŽÍ RODINY. Všechny zveme
na velmi kvalitní přednášku Pavola Streža, která bude ve středu
22. března cca v 18.10 hod. v kostele v Červené Vodě.
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

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 12. března: Jedlí 2.200; Svébohov 2.200; Klášterec 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Ve Svébohově ve středu 22. března od 17.00 hod. bude setkání seniorů. Marie Šanovcová

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 12. března: Loštice 3.394 Kč; Moravičany 5.129 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
Naše misijní společnost, slaví letos 400 let od svého založení. K tomuto jubileu jsme připravili sérii vincentinských kázání. Příští neděli 26. 3. 2017 bude kazatelem P. Emil Hoffmann CM z Bratislavy.
Při příležitosti 100. výročí zjevení Panny Marie vás zveme na poutní
farní zájezd do Fatimy a Santiaga. Letecky z Prahy od 17. – 24. 11.
2017. Více info na vývěsce, případně na tel. 733 742 500 (P. Kristián
Libant, CM). Nahlaste se nejlépe do konce března v sakristii nebo
na faře v Lošticích.
O VELKÉ PÁTKU ZVEME VŠECHNY FARNÍKY NA ŽIVOU KŘÍŽOVOU CESTU
ULICEMI MORAVIČAN. ZAČÁTEK JE VE 12:00 U KAPLE SV. FLORIÁNA.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 12. března: Mohelnice 3.752; Úsov 1.883; Studená Loučka 370 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 28. 3. ve 14.00 hod se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 12. března: Štíty 1.130; Cotkytle 400; Horní Studénky 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Z farnosti Štíty:
 V neděli 26. 3. v 9 hod. bude bohoslužba pro děti, křížovou cestu ve 14.30 povedou
farníci
 Animátoři zábřežského děkanátu připravili pro mládež od 10 do 14 let ve dnech 24. –
26. 3. 2017 akční víkend na téma ESKYMÁCI, cena 350 Kč. V případě jakýchkoliv dotazů
či nejasností pište na mail oves.zabreh@bmail.com
 Ve čtvrtek 6. 4. v 16 hod. zveme děti i dospělé na městský úřad – 2. patro k VELIKONOČNÍMU TVOŘENÍ – výroba jarních dekorací, zdobení velikonočních perníčků, výstava na téma velikonočních tradic v zemích EU. Velikonoční občerstvení zdarma.
Zve MEIS Štíty a farnost Štíty za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje
a střediska EUROPE DIRECT Olomouc.

HAITSKÉ POZDRAVY

Milí adoptivní rodiče, s radostí Vám předkládám dopisy od Rudleta a Desilus, které dovezla přímo z Haiti koordinátorka projektu
Klára Loffelmanno.
Pecháčková Eva
Drazí kmotři, s velkou radostí jsem Vám
napsal tento dopis, abych popsal, jaký byl
tento školní rok – byl to velmi radostný školní rok. Učitelé nás učí velmi dobře. Škola je otevřená od sedmi hodin ráno
do jedné hodiny, během vyučování rád
pokládám učitelům různé otázky. Drailustrační foto
zí kmotři, mám školu moc rád, bez ní bych
nemohl žít. Škola je pro mě život. Děkuji za to Bohu. Díky němu jsem se stal
velkým žákem, jsem z celé třídy nejlepší. Díky tomu mě mají učitelé rádi.
Drazí kmotři, moc Vám děkuji za vaše dary.
Váš kmotřenec Rodlet Duverma
Dobrý den, drazí kmotři. Jsem moc ráda, že Vám mohu v několika řádcích popsat naše dopravní prostředky. Nejpoužívanější jsou auta, motocykly, plachetnice. Jsou velmi užitečné, protože bez nich bychom se nikam nedostali. Navštěvuji různá místa v mojí vesnici, kde bydlí lidé, to znamená ve vesnici Baie de Henne.
Často používáme motocykly, abychom se dostali do školy. Auta zde příliš nejsou, proto tato zóna není dostatečně rozvinutá a je špatně dostupná. Někdy to trvá 30 až 40
minut dostat se do školy. Dříve jsme jezdili na kole, ale teď jezdíme na motocyklu.
Každé léto trávím dva měsíce v Saint Marc se školním výjezdem. Je tu mnoho zajímavých věcí, jako například kino, pláže, poznávání města, všechno je to zajímavé. Mole Saint Nicolas je pak nejlepším místem, kde můžeme vidět historické budovy.
Kmotřenka, která Vám děkuje a moc objímá Desilus Miguerta
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Sbírky z neděle 12. března: Zábřeh 15.220; Zvole 4.140; Pobučí 430 Kč.
DARY: Zábřeh – na Haiti 2.000, na TV NOE 1.000, na Proglas 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dne 10. března 2017 byla z Rovenska odeslána na likvidaci lepry částka 3.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

charitativní služba církve v děkanátu
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.
MATRACE PRO POTŘEBNÉ. Ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ
Mohelnice hledáme pro chudší rodinu s dětmi dárce použitých a již nepotřebných ale stále zachovalých matrací do postelí, rozměrů: 190 x 75-78 cm a 200 x 90 cm. Máte-li možnost, svou nabídku prosím směřujte na email: nadeje@charitazabreh.cz nebo telefon:
736 509 436.
POSTNÍ ALMUŽNA: Postní almužna je jednou z možností, jak konat dobro a odmítat zlo. Tím, že si dokážeme odřeknout, můžeme zároveň myslet na druhé. Peníze ušetřené odříkáním pomohou těm, kteří nemají nejen
dobroty, ale často ani základní potřeby.
Jak s postní almužnou naložit? Všimněte si, kdo potřebuje pomoc ve vašem okolí, ve farnosti. Lidé, kteří se dostanou do tíživé situace, se často ostýchají o pomoc požádat.
Prostředky POSTNÍ ALMUŽNY jsou v našem děkanátu
využity na pomoc početným, neúplným a sociálně slabším rodinám s dětmi a mládeží na podporu studia a jejich
dalšího osobnostního, duchovního, kulturního a sportovního rozvoje – jako příspěvek na školní stravování, ubytování, školní a volnočasové aktivity, školy v přírodě, letní
tábory i setkání mládeže (letos se mladí setkají v Olomouci). Pracovně tento nástroj nazýváme STIPENDIJNÍM FONDEM.
O tom, komu pomoci, se můžete poradit s knězem, popř. s někým z pastorační rady farnosti, nebo ve společenství. Jeho jméno a kontakt pak můžete na lístečku přidat do postní
kasičky. Nezapomínejte ani na modlitbu za tyto potřebné.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanského života
jako velkého putování do domu Otcova.
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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