5. 2. 2017
Ročník XXIV., číslo 5
5. neděle v mezidobí

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

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;
a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost,
chraň nás stále svou mocí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Žalm 112

Amen

Spravedlivý září v temnotách jako světlo

1: Iz 58,7-10

Ordinárium: latinské č. 509

2: 1 Kor 2,1-5

příště Olejníkovo č. 502

Vy jste světlo světa.
Nemůže se skrýt město
položené na hoře.
A když se svítilna rozsvítí,
nestaví se pod nádobu,
ale na podstavec,
takže svítí všem v domě.
Tak ať vaše světlo svítí lidem,
aby viděli vaše dobré skutky
a velebili vašeho Otce
v nebesích.
Mt 5,13-16
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Ev. Mt 5,13-16

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 6. února Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Pátek 10. února
Památka sv. Scholastiky
Tuto neděli 5. února ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POJMENOVÁNÍ
PRO BÝVALOU ZUŠ NA FARNÍ 9
Stále ještě přicházejí nová pojmenování. Abyste byli v obraze, z čeho
budeme vybírat, opět uvádíme: Světluška (příspěvek z Mohelnice),
Veselka, Jasmín, Radost, Safír, Rubín, Samuel, Balzám, Zvoneček,
Jablíčko, Srdíčko, Zrcadlo, Holubička, Farní komunitní centrum,
Fabiánka.
Komisí pro výběr jména budovy bude ekonomická rada farnosti
a zástupci mládeže, rozhodnutí padne příští týden.
P. František Eliáš
SENÁTOR LIBOR MICHÁLEK, známý bojovník proti korupci a whistleblower přijal pozvání do Křesťanského centra Zábřeh. V pondělí 6. února 2017 v 17 hodin bude
přednášet na téma Křesťan v současné politice. Po přednášce bude prostor pro diskuzi a
dotazy návštěvníků na vrcholnou politiku i aktuální informace v boji proti korupci. 		
		
Všechny zájemce srdečně zvou pořadatelé z Apoštolské církve
POUTNÍ A EXERCICČNÍ DŮM STOJANOV – EXERCICIE
Ve dvou termínech v březnu povede duchovní cvičení pro kostelníky P. Jan Gacík, SDB.
A to od pátku 24. března do neděle 26. března a od pondělí 27. března do středy 29. března. Pokud se chcete domluvit na společném cestování na Velehrad, můžete zavolat manželům Kolářovým ze Svébohova. Tel: 731 626 504; 732 514 729. Kontakt k přihlášení na
Velehrad tel.: 572 571 420 , 733 741 896, e-mail: velehrad@stojanov.cz.
red.
V úterý, 31. ledna 2017 ve 4.30 hod. ráno přešel k našemu milosrdnému Otci václavovský rodák pan Mojmír Pospíšil (*22. 2.
1923). Fyzicky nás opustila výrazná osobnost zábřežské farnosti, otec čtyř dětí, z nichž malá Marie zemřela mladým manželům tragicky na Šumavě. Mojmír, mistr stolař byl ochoten vždy
pomoci každému, kdo požádal o pomoc, či službu. Žádná stavební, či jakákoliv akce farnosti se bez něj neobešla. A přitom
maloval, rámoval, vyráběl devocionálie, cestoval, navazoval
pevná přátelství. Miloval přírodu, hory, kde se poznal se svou
manželkou Marií. Jeho cesta životem je drama velké konverze
k mužné odvaze zralého křesťana. V době náboženské nesvobody se nebál stýkat s pronásledovanými lidmi, neváhal podepisovat petice, či prohlášení k osvobození vězněných a perzekuovaných. Odpusťme Mojmírovi, pokud někomu ve
spravedlivé rozhorlenosti, při své prudké povaze ublížil. Modleme se za spásu Mojmírovy
duše a děkujme Bohu za dobrého, svérázného člověka - kamaráda, kterého jsme směli na
pouti životem potkat, potěšit se a mít rádi.
František Srovnal
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V BARBORCE OPĚT VYJDOU HVĚZDY
Když hvězdy vycházejí aneb Koncert mladých talentů je název tradiční
akce, kterou nabídne zábřežský hudební cyklus Bravo v neděli 12. února,
kdy se do kostela svaté Barbory sjedou absolventi základní umělecké školy, aby zde vystoupili na společném koncertu. V „Barborce“ se tak představí sopranistka
Eliška Hrochová, flétnistka Veronika Foltýnová, na klarinet zahraje Simona Kubíčková, na
klavír Petra Davidová, Veronika Kordasová a jako host Nella Mazáčová. Účinkující Kristýna Novotná a Filip Hrubý rozezní i místní varhany. Šestý koncert cyklu Bravo v letošní sezoně má začátek v 16 hodin, vstupné je dobrovolné.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KDU-ČSL. Všechny zájemce o veřejné dění nejen v Zábřeze zveme na výroční členskou schůzi místní
organizace KDU-ČSL Zábřeh, která se koná ve středu 15. února 2017
v 16.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
Na programu budou mimo jiné informace o plnění volebního programu ve městě Zábřeze
či diskuse, ve které se těšíme na podněty pro další práci.
RNDr. František John
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO (Masarykovo nám. 7)
vás zve na své akce:
 V úterý 7. února v 9. 30 hod. na besedu s Mgr. Evou Šupíčkovou „Zdravé
přebalování aneb látkové pleny“. (Proč látkové pleny v dnešní době? – zdravotní výhody, – ekologie, – finanční úspora).
 Ve středu 8. února od 16 hod. zve nejenom děti na dvě pohádky o mašinkách v podání
Maňáskového divadýlka + focení do kroniky Hnízda s fotografem Tomášem Skoumalem
 V úterý 14. února v 9.30 hod. jste zváni na besedu na téma: Recept na dobré manželství.
– Co manželství škodí? Co manželství pomáhá? Co udělám do jednoho měsíce pro zlepšení našeho manželství?
Napište nám vaše zkušenosti, přijďte nám pomoci vytvořit Recept na dobré manželství.
Svatební fotografie s sebou.
Více na http://www.hnizdozabreh.cz/
Uživatelé Denního stacionáře Okýnko si vyzkoušeli,
jaké to je být „na prknech, která znamenají svět“. Díky
podpoře Ministerstva kultury realizoval Denní stacionář
Okýnko v loňském roce projekt „Divadelní Okýnko“. Patnáct uživatelů stacionáře mělo možnost formou divadla prezentovat na dvou veřejných vystoupeních své schopnosti a dovednosti.
Především pro děti z mateřských školek si připravili jednoduchý pohádkový příběh o ježkovi, který tančí tak rád, až z něho jeho okolí šílí. Při vystoupení vtahovali účinkující děti
do děje, takže děti měly možnost blíže poznat osoby s mentálním postižením a přestat vnímat bariéry.
Dalším příběhem, který v rámci projektu uživatelé nacvičili, bylo divadelní zpracování biblického příběhu Noemova archa. Veřejné vystoupení bylo určeno studentům Střední školy
sociální péče a služeb Zábřeh. Herci z Okýnka byli pozváni k účasti na divadelním projektu
školy s názvem „Všichni na podium“, kde se umělecky prezentují lidé s postižením, a který
je určen pro veřejnost.
red.
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Pastýřský list

Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší diecézi už 18. ročník Tříkrálové sbírky, do něhož se zapojily tisíce koledníků. Kvůli mrazům
to měli koledníci letos mimořádně náročné. Proto tím upřímněji děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi
vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám
radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou
službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně
děkuji také všem dárcům.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním
jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,
– aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha
mladým mužům,
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,
– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou
službu mladí lidé mohli těšit.
Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu
a lidem. Z vlastní zkušenosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh
připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když
od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst.
I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně.
Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se
na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace
ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2017.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan
EDICE POZNÁVÁME NAŠE SVĚTCE: SVATÝ KLEMENT MARIA HOFBAUER
Knížečku svatý Klement Maria Hofbauer i předchozí díly této edice: sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Ludmila, sv. Cyril a Metoděj, sv. Anežka, sv. Jan Sarkander, sv. Zdislava a sv. Jan Nepomucký si můžete objednat na katechetickém centru nebo na stránkách
http://eshop.katechetiolomouc.cz. Mgr. Martina Orlovská, Ph.D., katechetické centrum
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VOLBA PREZIDENTA A VICEPREZIDENTŮ ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE
Na Valné hromadě České křesťanské akademie 28. ledna byl prof. Tomáš Halík, který vykonává funkci prezidenta České křesťanské akademie od roku
1990, znovu zvolen do čela akademie na dalších šest let.
Ve svých funkcích byli rovněž potvrzeni oba viceprezidenti ČKA, doc. Jaroslav Šebek a doc. Pavel Hošek. Česká křesťanské akademie má v současné
době 1.241 členů a 62 místních skupin po celé České republice.
Akademie se věnuje přednáškové činnosti, pořádání konferencí, seminářů,
kolokvií, výstav a dalších kulturních akcí. Věnuje se výzkumné, poradenské a publikační
činnosti a rozsáhlé mezinárodní spolupráci.
red

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 29. ledna: Jedlí 2.000; Svébohov 1.600; Klášterec 1.100 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Wladyslaw Mach, SDS
Dědictví otců.
Víra v Boha, ve které se ve společenství se samotným Kristem setkáváme při mši svaté. Setkáváme se my tělesní obyčejní lidé, se svátostným Kristem a v zázraku proměnění
osobně. Tak, jak jsme víru u našich předků poznali a dostali dar víry, tak ji žijeme.
Kde? Naši rodiče nám odkázali i hmotné statky jako důkazy jejich hluboké, žité a živé
víry. Ta víra našich rodičů byla taková, že když chtěli postavit kostel, aby se měli kde setkávat ve společenství, když chtěli postavit faru, aby mohli mít kněze, který by jim sloužil
mši svatou, museli všechno vybudovat ze země, která byla kolem nich. Když chtěli cihly na
stavbu, museli nakopat hlínu, tu zpracovat, natlačit do forem, nechat vysušit a pak vypálit.
Aby mohli cihly vypálit, museli jít do lesa na dřevo, nařezat, naštípat a pak teprve vypálit cihly. Než začali stavět kostel – to muselo být cihel, když na rodinný dům jich je třeba
20.000.
A než mohli začít stavět, cihly museli schovat, aby nezmokly a v zimě nerozmrzly.
Jak? Museli nařezat dřevo, naštípat šindele, a postavit nad cihly střechy. Na základy
kamení – kde? Ve skále. Kladiva, krumpáče, klíny, špice a kamení natěžit. Otcové neměli
motorovou pilu, hydraulickou štípačku, bagr. . . Všechno holýma rukama. Taková byla jejich víra. V kostelích, farách, křížích máme důkazy jejich veliké a žité víry.
My teď můžeme víru, kterou nám předali, svobodně vyznávat v krásných chrámech
a na cestách nás provází kříže a Boží muka.
Tak jako oni se modlili a na zemi pracovali a ty kostely postavili, i my se snažíme žít
společenství víry se svátostným Kristem. Setkáváme se ve společenství práce při opravách.
Setkáváme se ve společenství zábavy, když se radujeme ze života a je nám do tance . . .  
		
Michal Kolář

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 29. ledna: Lubník 930; Tatenice 1.990; Hoštejn 1.550; Kosov 400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Tuto neděli 5. února se v 18 hod. sejde na tatenické faře společenství „Modlitby chlapů“.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE bude 12. února.
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P. Jaroslav Přibyl

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 29. ledna: Domov důchodců sv. Zdislavy 758, Jakubovice 382, Červená
Voda 2.132 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Vedoucí buněk se setkají tuto neděli 5. února v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
Setkání všech buněk bude v úterý 7. února v 17.00 hod. v Červené Vodě.
Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 9. února ve 13 hod.
Mše svatá s hromadným udílením svátosti pomazání nemocných bude v domově důchodců sv. Zdislavy v pátek 10. února v 16.00 hod.
 Biřmovanci se setkají v neděli 12. února ve 14.30 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč





CHARITA ZÁBŘEH aktuálně přijme pro oblast Červenovodska do služby pečovatele/pečovatelku pro zajištění terénní péče o seniory a lidi s postižením.
Zájemci najdou více informací na webu www.charitazabreh.cz

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 29. ledna na potřeby farnosti: Loštice 2.271 Kč; Moravičany 1.427 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
 Děkujeme P. Jánu Jančekovi, CM z Dobrušky,
který začal sérii vincentinských kázání v jubilejním
roce 400. výročí založení misijní společnosti sv. Vincence de Paul. Příštím kazatelem bude v neděli 26.
března 2017 P. Emil Hoffmann z Bratislavy.
 Děkujeme Smíšenému pěveckému sboru Carmen ze Zábřehu, který tuto neděli 5. 2. doprovází
mši svatou v Lošticích a také děkujeme mládeži za
aktivní zapojení na mši v Moravičanech.
 Prosíme vás o podporu pro TV NOE. Vaše
dobrovolné příspěvky můžete ještě do příští neděle vložit do kasičky na stolku vzadu
v kostele.
 Úterní ranní mše v 7.30 hod. bude v kapli na faře v Lošticích.
 Pokračují mládežnická setkání na faře v Moravičanech, na které zveme všechny mladé. Scházet se budeme jednou za 14 dní. Nejbližší setkání bude v pátek 17. února v 19 hod.
Více viz VÝVĚSKA.






ARMÁDA SPÁSY, CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠUMPERK, Vikýřovická 1495,
787 01 vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí přímé péče Centra sociálních služeb
v Šumperku.
Více informací najdete na http://armadaspasy.cz/volna-mista/ a na plakátu vyvěšeném
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 29. ledna: Štíty 1.600; Cotkytle na opravy 320; Horní Studénky 650 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Příští neděli 12. 2. 2017 bude ve Štítech sbírka na opravy pastorační místnosti.
ŠTÍTY:
 Ve středu 8. února nebude slavena mše svatá
 Ve čtvrtek 9. února v 10 hod. bude mše svatá v Domově důchodců ve Štítech
 V sobotu 11. února v 16 hod. bude slavena mše svatá v Crhově
 Biřmovanci se sejdou v sobotu 11. února v 18 hod. na faře ve Štítech
		
P. Jacek Brończyk

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Z Mohelnické farní kroniky, Fr. Martinek LP 1968

Děkan Martinek zapsal do kroniky, jak sám prožil 20 roků pod vládou jedné strany v naší
vlasti.
Sám jsem prožíval onu dobu 20 ti let velmi těžce. V roce 1951 byl jsem donucen odejít
z Ostravského kraje z vesnice Fryčovice do pohraničí, do Bruntálu. Několik měsíců jsem
se bránil. Zastavili mně plat. Pod vyhrůžkou pana Skály, civila z konsistoře, že si se mnou
jinak poradí, jsem odešel do Bruntálu v měsíci srpnu. V Bruntále jsem byl stále pod státním dozorem, zvláště když mě jmenoval pan arcibiskup Dr. Josef Matocha děkanem. Často jsem
býval volán k zodpovědnosti na okres k církevnímu tajemníkovi, kde mi bylo často vyhrožováno odnětím státního souhlasu,
že nepřevychovávám kněze, že jsem proti budování socialismu.
Zakázal jsem zboření poutního chrámu na Uhlířském vrchu,
a byl mi odňat děkanský plat.
Svou přímou povahou jsem byl nepříjemný, volán často na „koberec“ do Olomouce,
do Ostravy na státní úřady, až jsem byl propuštěn z Bruntálu a dán do Mohelnice. Církevní úřady v Olomouci to těžko nesly, poděkovali mi za poctivou práci, za 11 let v Bruntále
a nechali mi čestný titul děkana. Těsně před Velikonocemi přijíždí tento rok 1968 církevní tajemník z Bruntálu Antonín Kadlec a sonduje dvě hod „půdu“, co já budu dělat proti němu. Bylo mi ho líto, jak se namáhal ospravedlnit tvrzením o pohraničí, jako trestné
stanici. On měl tyto „trestance kněze“ na starosti. Dělal prý pro mne, co mohl. Mlčel jsem
a vzpomněl jsem si na slova „odpusť nám viny, jakož i my…“ Duševní chudáci! Mohu závěrem říci, že život kněží v pohraničí (Bruntál, Rýmařov) někdy byl peklem. Hodně zdraví
duše i těla bylo zničeno. Předčasní starci! Je také pravdou, že mnohý duševně zesílil. Věřím, že práce nebyla zbytečná.
Bartoš H.
  
ROZLOUČENÍ S PANÍ RITOU MIKETOVOU
V nedožitých 94 letech si Všemohoucí Pán povolal na věčnost paní Ritu Miketovou z Úsova, dlouholetou varhanici kostela sv. Jiljí. Přátelé a farníci se s ní rozloučili v pátek 3. února. Odpočinutí věčné dej jí Pane.
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Sbírky z neděle 29. ledna: Zábřeh 10.080; Zvole 5.010; Postřelmůvek 520 Kč.
Dary: Zábřeh – dary na Haiti 500, pokladnička na biblické dílo 1.440 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dne 27. ledna 2017 byla ze Zábřeha odeslána na likvidaci lepry částka 6.200 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Přijměte také moje poděkování i dík ředitele
ACHO pana Václava Keprta za spolupráci při organizování tříkrálové sbírky, povzbuzování koledníků i farníků k této náročné i krásné činnosti pro
potřebné. Letos v naší arcidiecézi koledovalo 5224 skupinek, které zvláště
v letošním mrazivém počasí obětavě přinášely poselství o Světle, které svítí
v temnotě, a dávaly lidem příležitost být dobří. Výnos 96,9 % kasiček letošní sbírky, spočítaný k 20. 1. činil 25.117.495 Kč, což je opět více než v loňském roce.
Během Tříkrálového koncertu byly zaslány DMS v hodnotě 1.220.085 Kč, což je
o 117.534 Kč více než vloni. Novinkou letošního koncertu byly také přísliby finančních
darů po telefonu, které v souhrnu činí 93 486 Kč. Více na www.trikralovasbirka.cz.
		
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
Milí přátelé!
Osm roků jsem Vás od oltáře a ve Farních informacích informoval o průběhu oprav kostela sv. Barbory. S požehnáním otce
arcibiskupa jsme si od farního úřadu v Zábřeze „vypůjčili“ skladiště stavebního materiálu a slíbili, že budovu proměníme opět
v kostel, plánovali jsme, že to stihneme za pět let, a že nám bude
stačit deset milionů Kč.
Vzhledem k dodatečně zjištěným závadám, a protože jsme
chtěli kostel nejen opravit, ale i vylepšit a zateplit, protáhla se
oprava na osm let a ani deset milionů nám nestačilo.
Kostel sv. Barbory byl opraven a vrácen farnosti k 31. 12. 2016.
Všechny faktury jsou proplaceny a ještě mnoho tisíc korun
bude převedeno na farnost. Mám za to, že se v Zábřeze stal
malý zázrak. Dne 25. ledna 2017 bylo Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh zrušeno. Děkuji všem, kteří nás podporovali morálně, finančně i modlitbami.
Největší zásluhu na obnově kostela má obětavý Ing. Jaroslav Jašek MBA. Díky Bohu.
		
MVDr. Alois Frank

Z aktuálního čísla Katolického týdeníku č. 5

 HLAVNÍ „MLUVČÍ“ PAPEŽE FRANTIŠKA – na návštěvě u nás
 POUHÁ NEGACE K NIČEMU NEVEDE – se skutečnými extremisty většina Čechů
nesympatizuje
 OD UKŘIŽOVÁNÍ KE VZKŘÍŠENÍ – syrský teolog Najib Robert Awald – vysvětlování syrského arabského jara, války i soužití islámu a křesťanství se stalo jeho morální
povinností
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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