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19. 2. 2017
Ročník XXIV., číslo 7

7. 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

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom vždycky poznávali, 
co se ti líbí, a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                Amen

Žalm 103   Hospodin je milosrdný a milostivý
 

1: Lv 19,1-2.17-18                                     2: 1 Kor 3,16-23 Ev. Mt 5,38-48 
Ordinárium: Břízovo č. 503                    příště Ebenovo č. 504

Nemsti se, 
nechovej 
proti svým 
krajanům zášť, 
ale miluj svého 
bližního 
jako sebe.

Lv 19,18
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Středa 22. února  Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 
Čtvrtek 23. února  Památka sv. Polykarpa, biskupa

Česká křesťanská akademie vás v úterý 21. 2. 2017 v 18.00 hod. zve do Kato-
lického domu na přednášku mgr. Kateřiny vytejčkové „Alevité - nábožen-
ská menšina v Turecku ovlivněná křesťanstvím“.
Původně křesťanská oblast Blízkého východu, do níž spadá i současné Turec-
ko, se dnes může jevit jako nábožensky víceméně homogenní geografie, v níž 
převládá sunnitský islám. Nejenomže tomu tak dříve nebylo, ale není tomu tak ani dnes. 
V rámci Turecka dnes žije několikamilionová skupina takzvaných Alevitů, kteří se se sun-
nitským pojetím islámu neztotožňují a kořeny svého náboženství vidí mimo jiné i v křes-
ťanství. Jana A. Nováková, Ph.D.

KAToliCKÝ dŮm
	 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na TRAdiČní mAŠKARní PleS, 
který se uskuteční v pátek 24. února od 20 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melo-
die k tanci i poslechu zahraje populární hudební formace MELODIK 
ROCK, bude vylosována tombola a vyhodnoceny nejnápaditější masky. 
Vstupné s místenkou činí 100 korun, předprodej v recepci Charity Zá-
břeh, Žižkova 15,  739 246 015.
  Především děti a jejich rodiče a kamarády zveme na TRAdiČní 
děTSKÝ mAŠKARní KARnevAl, který se uskuteční v neděli 26. 
února. Zábavným odpolednem plným her a soutěží návštěvníky pro-
vede klaunka Boženka. Nebude chybět tradiční tombola, či promenáda 
masek. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 25 Kč. 
  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Tuto neděli bude mše svatá ve 14.30 hod. v Maletíně a příští neděli 26. února ve 14.30 hod. 
budeme slavit mši svatou v kostele sv. Stanislava v Hynčině.  P. Martin Rumíšek 

mATeŘSKÉ A RodinnÉ CenTRUm Hnízdo 
vás zve v úterý 21. 2. v 9.30 hod. na přednášku 
mgr. zuzany Staroštíkové „mezigenerační konflikty“. 
Mezigenerační konflikty patří hned vedle manželských problémů k nej-
častějším mezilidským sporům. V současnosti se potkávají čtyři žijící lid-
ské generace a každá z nich přemýšlí úplně jinak, protože je formovala 

doba, v níž se narodily. Můžeme vůbec mezigeneračním sporům předcházet?  
  Více na www.hnizdozabreh.cz
KRiSTÝn SlUŽebníK s. r. o.
Pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která za-
jišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „cír-
kevní sítě“ T-Mobile, předběžně přislíbila, že návštěva zábřežské 
fary se uskuteční v měsíci březnu. Přesné datum však teprve ozná-
míme.                                                             P. František Eliáš, děkan
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novÉ PoJmenovÁní PRo bÝvAloU zUŠ
Milí farníci, výběrová komise složená z ekonomic-
ké rady a zástupců mládeže vybírala z asi devade-
sáti návrhů název pro bývalou ZUŠ. 
Komise vybírala a vybrala na základě těchto krité-
rií: aby byl název jednoslovný, těžce zkomolitelný, 
pro všechny generace přijatelný, dobře zapamato-
vatelný, těžko zaměnitelný, lehce skloňovatelný. 
S přihlédnutím k těmto kritériím zvolila komise název devíTKA. Hlavní inspirací pro 
komisi bylo orientační číslo na budově – 9. 
Věříme, že se Devítka lehce zabydlí v našich myslích i srdcích.  Výběrová komise 

Sestry a bratři, děkujeme všem, kteří se podíleli na peněžních da-
rech při rekonstrukci kostela sv. Barbory. Předkládáme statistiku 
peněžních darů z pokladničky v kostele sv. Bartoloměje: 
od 30. 6. 2002 do 31. 12. 2008 včetně 400.371 Kč; 
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2016 včetně 331.535 Kč. 
Celkem bylo darováno 731.906 Kč. 
Všem dárcům děkujeme za důvěru a štědrost. Korunka ke ko-
runce a dílo se podařilo. 
  Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

CHARiTA zÁbŘeH
SeTKÁní SvÉPomoCnÉ SKUPinY. Domácí pečovatele zveme na se-
tkání a sdílení svých zkušeností z péče o své blízké, i vzájemnou podporu. 
Sejdeme se ve středu 22. února 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti Cha-
rity Zábřeh (Žižkova 15).
PoděKovÁní. Děkujeme vám všem, kteří jste v pátek 3. 2. podpořili 17. 
ples Charity Zábřeh – účastí i pomocí na přípravě a jeho průběhu. Děkuje-
me i sponzorům, dárcům a především Nadaci Divoké husy, která v rámci programu Bene-
fice s Divokými husami výtěžek plesu zdvojnásobí. Po sečtení výnosů a odečtení nákladů 
zůstal velmi pěkný zisk 53 tisíc korun, a to i díky řadě finančních nebo materiálních darů 
regionálních firem. Z výtěžku budou pořízeny mobilní truhlíky a vyvýšené záhony pro 
zahradní terapii klientů stacionáře Domovinka. S konečnou výší výtěžku vás seznámíme 
po ukončení Benefice.
   Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

obRACím Se nA vÁS S PRoSboU. Pokud doma najdete některou z těchto věcí 
(klidně i všechny) a nepotřebujete je, neváhejte mi je doručit do DC (dobrovolnic-
ké centrum – prostory bývalé prodejny Ledňáček): knoflíky, filc, oblázky, kamín-
ky, šišky, staré klasické žárovky, zajímavé látky, provázky, šňůrky, stužky, drátky, 
malé květináče, apod. Určitě tyto drobnosti zužitkujeme pro tvoření s dobrovolníky.  
Mnohokrát předem děkuji.  Mgr. Tomáš Orehek, Dis, vedoucí DC Charity Zábřeh
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Recept na dobré 
manželství 
Vaše odpovědi 
na naše otázky 

Co manželství škodí?
 Nevěra, neláska, sobectví, vzdorovité jednání, hádky, alkohol, peníze, nedůvěra, neo-
chota, špatná komunikace, lži, touha změnit svého partnera ke své představě, mamon, dneš-
ní hektická a uspěchaná doba, netolerance, být stále spolu – omezení svobody, nemít vlastní 
názor, náladovost, nesdílení se, nezájem o potřeby druhého, prázdná lednice, majetnickost, 
nedostatek společného času, tahání práce domů, neupřímnost, stálé vyčítání, iluze, vliv ro-
diny, z které druhý vyšel, přehnané nároky.
Co manželství pomáhá?
 Láska, věrnost, důvěra, odpuštění, společné aktivity, papuče na svém místě, víra, Boží 
přítomnost, sdílení svých starostí s jinými manžely – vědomí, že v tom nejsme sami, milo-
vání, fyzický kontakt, obětovat se pro druhého, modlitba, vzájemná pomoc a podpora, ra-
dost ze života, pozornost, odpuštění, ochota, pohlazení, pusa, respekt, vzájemné porozu-
mění a pochopení, úcta, trpělivost, tolerance, pomáhání si a sdílení se, usmívat se na sebe, 
vtipkovat spolu, dělat si ze sebe srandu, společná modlitba, udělat si jeden pro druhého čas, 
dobrá žena a muž + děti, normální život, práce, kompromisy, vzájemná blízkost, komunika-
ce, plná lednička, chlap musí mít jednu svoji komůrku nebo koutek, kde se neuklízí, často si 
připomínat, proč jsme spolu. 
Co udělám do jednoho měsíce pro zlepšení svého manželství?
 Více budu naslouchat a v klidu řešit rodinné záležitosti. * Připravím více společných 
chvil.* Budu se více modlit za partnera a rodinu, budu více tolerantní. * Budu si více vší-
mat své manželky a zlepším komunikaci. * Nebudu vyžadovat dokonalost. * Nezhorším ho. 
* Budu více pomáhat manželce tím, že budu udržovat pořádek. * Budu se snažit naslouchat 
svému srdci a lidem okolo sebe. * Uvařím mu jeho oblíbenou zelňačku. * Budu si víc všímat 
toho, co potřebuje ten druhý. * Budu odpouštět. * Omluvím se. * Neudělám nic výjimečné-
ho, než co dělám už 45 let a funguje to celou dobu bez úrazu, děkuji Pánu Bohu. * Celkově 
zlepším vztahy. * Budu se muset vrátit do doby, kdy mi bylo 30-40 roků, aby byl manžel spo-
kojen. * Já nebudu alespoň jeden den v týdnu doma. * Já bych ženě koupil psa. * Zamyslím 
se nad tím, co je špatně a pokusím se to napravit. * Budeme pokračovat v tom, co děláme. * 
Budu se více věnovat rodině. * Budu se snažit hledat na druhém jen to dobré, ne to špatné. * 
Nebudu pít, nebudu se hádat, více sexu. * Budu více komunikovat. * Zredukuji nakřečkova-
né harampádí – představuji si, že úklid okolo mě pomůže uklidit i v hlavě a manželství to je-
nom prospěje. * Budu pravidelně vařit. * Budu hledat i drobnosti, za které druhého pochvá-
lím. * Budu více poslouchat, naslouchat. * Na jednu negativní vlastnost najdu dvě pozitivní. 
* Častěji pochválím i za blbosti. * Budu se snažit průběžně reagovat na potřeby toho druhé-
ho, když je nemocný, smutný nebo naštvaný. A nebudu odkládat i malé problémy stranou, 
i když se zdají zpočátku nepodstatné. * Půjdeme tancovat. * Domluvím hlídání dětí a na ve-
čer nachystám album se svatebními fotografiemi a otevřu láhev vína.

Recept na dobré    
manželství  
Vaše odpovdi na naše otázky  


Co manželství škodí? 
Nevra, neláska, sobectví, vzdorovité jednání, hádky, alkohol, peníze, nedvra, neochota, 
špatná komunikace, lži, touha zmnit svého partnera ke své pedstav, mamon, dnešní 
hektická a uspchaná doba, netolerance, být stále spolu – omezení svobody, nemít vlastní 
názor, náladovost, nesdílení se, nezájem o poteby druhého, prázdná lednice, majetnickost, 
nedostatek spoleného asu, tahání práce dom, neupímnost, stálé vyítání, iluze, vliv 
rodiny, z které druhý vyšel, pehnané nároky. 
Co manželství pomáhá? 
Láska, vrnost, dvra, odpuštní, spolené aktivity, papue na svém míst, víra, Boží 
pítomnost, sdílení svých starostí s jinými manžely – vdomí, že v tom nejsme sami, 
milování, fyzický kontakt, obtovat se pro druhého, modlitba, vzájemná pomoc a podpora, 
radost ze života, pozornost, odpuštní, ochota, pohlazení, pusa, respekt, vzájemné 
porozumní a pochopení, úcta, trplivost, tolerance, pomáhání si a sdílení se, usmívat se na 
sebe, vtipkovat spolu, dlat si ze sebe srandu, spolená modlitba, udlat si jeden pro druhého 
as, dobrá žena a muž + dti, normální život, práce, kompromisy, vzájemná blízkost, 
komunikace, plná lednika, chlap musí mít jednu svoji komrku nebo koutek, kde se 
neuklízí, asto si pipomínat, pro jsme spolu.            
Co udlám do jednoho msíce pro zlepšení svého manželství? 
Více budu naslouchat a v klidu ešit rodinné záležitosti. * Pipravím více spolených chvil.* 
Budu se více modlit za partnera a rodinu, budu více tolerantní. * Budu si více všímat své 
manželky a zlepším komunikaci. * Nebudu vyžadovat dokonalost. * Nezhorším ho. * Budu 
více pomáhat manželce tím, že budu udržovat poádek. * Budu se snažit naslouchat svému 
srdci a lidem okolo sebe. * Uvaím mu jeho oblíbenou zelaku. * Budu si víc všímat toho, 
co potebuje ten druhý. * Budu odpouštt. * Omluvím se. * Neudlám nic výjimeného, než 
co dlám už 45 let a funguje to celou dobu bez úrazu, dkuji Pánu Bohu. * Celkov zlepším 
vztahy. * Budu se muset vrátit do doby, kdy mi bylo 30-40 rok, aby byl manžel spokojen. * 
Já nebudu alespo jeden den v týdnu doma. * Já bych žen koupil psa. * Zamyslím se nad 
tím, co je špatn a pokusím se to napravit. * Budeme pokraovat v tom, co dláme. * Budu 
se více vnovat rodin. *Budu se snažit hledat na druhém jen to dobré, ne to špatné. * 
Nebudu pít, nebudu se hádat, více sexu. *Budu více komunikovat. * Zredukuji nakekované 
harampádí – pedstavuji si, že úklid okolo m pomže uklidit i v hlav a manželství to jenom 
prospje. * Budu pravideln vait. * Budu hledat i drobnosti, za které druhého pochválím. * 
Bud více poslouchat, naslouchat. * Na jednu negativní vlastnost najdu dv pozitivní. * 
astji pochválím i za blbosti. * Budu se snažit prbžn reagovat na poteby toho druhého, 
když je nemocný, smutný nebo naštvaný. A nebudu odkládat i malé problémy stranou, i když 
se zdají zpoátku nepodstatné. * Pjdeme tancovat. * Domluvím hlídání dtí a na veer 
nachystám album se svatebními fotografiemi a otevu láhev vína. 

Recept: 
10 hrnk lásky; 10 hrnk úcty a tolerance; 10 hrnk vrnosti; 10 hrnk komunikace; 
10 hrnk milování – sexu; 9 hrnk vzájemného porozumní a pochopení; 
9 hrnk podobného žebíku hodnot; 9 hrnk tolerance; 9 hrnk dvry;                                                   
9 hrnk odpuštní; 8 hrnk humoru a optimismu; 8 hrnk vzájemné podpory; 
7 hrnk trplivosti;7 hrnk asu jeden pro druhého; 6 hrnk ocenní druhého;                                
5 hrnk kompromisu; 4 hrnky osobního prostoru; 3 hrnky umní íct si o pomoc a pijmout 
ji; 2 hrnky praktinosti a umní snít; 1 hrnek dobrého jídla;1 hrnek pohlazení;                                              
špetku drobných pozorností špetku pipomínání si, pro jsme spolu. 

VŠE SMÍCHEJTE A NECHEJTE NA SLUNÍKU VYKYNOUT, PETE V 
PÍJEMN VYHÁTÉ TROUB ALESPO 60 LET.        
                                          Za Vaše odpovdi a spolupráci na „receptu“ dkuje Hnízdo

ERVENOVODSKO   ERVENOVODSKO   ERVENOVODSKO 
Sbírky z nedle 12. února: Domov dchodc sv. Zdislavy 80, Písaov763, Jakubovice 336, 
ervená Voda 2.681; Mlýnický Dvr 870K. Všem dárcm Pán Bh zapla.     
                                                                                                                       P. Radek Malá
 Pastoraní rada farností Písaov a Jakubovice se sejde v pondlí 20. února v 16.45 hod. na  
     fae v Písaov. 
 Pastoraní rada farnosti ervená Voda se sejde v pondlí 20. února v 18.30 hod. na fae. 
 Senioi se setkají ve tvrtek 23. února v 8.00 hod. na fae v ervené Vod. 
 Všechny srden zveme na chvály do ervenovodského kostela, a to v pátek 24. února po    
     skonení mše svaté (18.00), tedy asi v 18.50 hod. 
 Mše svatá v Janoušov bude v nedli 26. února v 16.00 hod.                   P. Radek Malá

ŠTÍTECKO   ŠTÍTECKO  ŠTÍTECKO 
Sbírky z nedle 12. února: Štíty – na opravy pastoraní místnosti 3.280; Cotkytle 640; 
Horní Studénky 4.900 + dar na opravu oltáe 10.000 K. Všem dárcm Pán Bh zapla.                                                                     
                                                                                                                 P. Jacek Broczyk                                                            
Za farnost Štíty: 
Dkujeme všem, kteí pispli do sbírky na opravy ve výši 3280 K + 1000 dar na 
bankovní úet,  
Tuto nedli 19. 2. v 9 hod. je bohoslužba pro dti,  
Ve tvrtek 23. 2. v 18 hod. na fae se sejde pastoraní a ekonomická rada. Úast všech 
len nutná.  
 Bimovanci se sejdou v sobotu 25. února v 18 hod. na fae.               P. Jacek Broczyk   

NAPODRUHÉ – POZVÁNÍ PRO BŽKAE. 
V sobotu 25. 2. Vás zvu na bžkaskou trasu, asi 23 km z Haniky na Šerlich a zpt.  
V Zábeze budeme v 6.45 hod. Z Haniky  vyjedeme cca v 8.15 hod. Obd na vrcholu 
Deštné i na Šerlichu. Cesta zpt je vtšinou pohodová, max. do 17.00 hod. Kdo by ml chu
se pipojit – a se mi ozve.                    P. Radomír Šidleja, rasid@antiochia.cz, 731 626 515
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Recept:
10 hrnků lásky; 10 hrnků úcty a tolerance; 10 hrnků věrnosti; 10 hrnků komunikace;
10 hrnků milování – sexu; 9 hrnků vzájemného porozumění a pochopení;
9 hrnků podobného žebříčku hodnot; 9 hrnků tolerance; 9 hrnků důvěry; 9 hrnků odpuště-
ní; 8 hrnků humoru a optimismu; 8 hrnků vzájemné podpory;
7 hrnků trpělivosti; 7 hrnků času jeden pro druhého; 6 hrnků ocenění druhého; 5 hrnků 
kompromisu; 4 hrnky osobního prostoru; 3 hrnky umění říct si o pomoc a přijmout ji; 2 
hrnky praktičnosti a umění snít; 1 hrnek dobrého jídla;1 hrnek pohlazení; špetku drobných 
pozorností, špetku připomínání si, proč jsme spolu.

vŠe SmíCHeJTe A neCHeJTe nA SlUníČKU vYKYnoUT, PeČTe v PŘíJemně 
vYHŘÁTÉ TRoUbě AleSPoŇ 60 leT. 
   Za Vaše odpovědi a spolupráci na „receptu“ děkuje Hnízdo

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 12. února: Domov důchodců sv. Zdislavy 80, Písařov 763, Jakubovice 
336, Červená Voda 2.681; Mlýnický Dvůr 870 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč
  Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 20. února v 16.45 hod. 

na  faře v Písařově.
  Pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde v pondělí 20. února v 18.30 hod. na faře.
  Senioři se setkají ve čtvrtek 23. února v 8.00 hod. na faře v Červené Vodě.
  Všechny srdečně zveme na chvály do červenovodského kostela, a to v pátek 24. února 

po skončení mše svaté (18.00), tedy asi v 18.50 hod.
  Mše svatá v Janoušově bude v neděli 26. února v 16.00 hod.  P. Radek Maláč

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 12. února: Štíty – na opravy pastorační místnosti 3.280 + 1.000 Kč dar na 
účet; Cotkytle 640; Horní Studénky 4.900 + dar na opravu oltáře 10.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                   P. Jacek Brończyk 
za farnost Štíty:
	Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky na opravy. 
	Ve čtvrtek 23. 2. v 18 hod. na faře se sejde pastorační a ekonomická 

rada. Účast všech členů nutná. 
  Biřmovanci se sejdou v sobotu 25. února v 18 hod. na faře.  

P. Jacek Brończyk 
nAPodRUHÉ – PozvÁní PRo běŽKAŘe.
V sobotu 25. 2. Vás zvu na běžkařskou trasu, asi 23 km z Haničky na 
Šerlich a zpět. 
V Zábřeze budeme v 6.45 hod. Z Haničky vyjedeme cca v 8.15 hod. 
Oběd na vrcholu Deštné či na Šerlichu. Cesta zpět je většinou pohodo-
vá, max. do 17.00 hod. Kdo by měl chuť se připojit – ať se mi ozve.  
                             P. Radomír Šidleja, rasid@antiochia.cz, 731 626 515
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 12. února: Loštice 2.614 Kč; Moravičany 4.060 Kč. 
Na televizi NOE se vysbíralo: v Lošticích  2.790 Kč; v Moravičanech  11.710 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM
	V úterý jako obvykle máme náboženství. 
Srdečně zveme všechny ministranty a zájemce o ministrování k prožití 24 Hodin nA 
FAŘe v loŠTiCíCH. Setkání se uskuteční 27. 2. – 28. 2. 2017 od 17.00 hod. do 17.00 
hod. příštího dne. Doneste si spacák, karimatku a ministrantské oblečení. Nahlaste se do 
20. 2. otci Janovi  nebo otci Kristiánovi.

PRÁzdninovÝ vÝleT PRo biŘmovAnCe A mlÁdeŽ do dolAn 
U olomoUCe. Termín neděle 26. 2. odpoledne a návrat kolem oběda na Popeleční 
středu 1. března. Spacáky vezměte s sebou. V pondělí si vaříme sami (ohřejeme něco 
z domu). Ubytování a stravování v ostatní dny je v Komunitě Blahoslavenství. Cena pro 
vás je pouze 300 Kč. Nahlaste se do 18. 2. u P. Kristiána Libanta, nebo P. Jána Jakuboviče.

U příležitosti 100. výročí zjevení vás zveme na poutní farní zájezd do Fatimy. 
Letecky z Prahy od 17. – 24. 11. 2017. Více info na vývěsce. 
Nahlaste se nejlépe do konce března v sakristii nebo na faře v Lošticích. 
   P. Kristián Libant, CM

blAHoPŘÁní. Ve středu 22. 2. se dožívá 80 let 
pan Vratislav Hroch. 
Přejeme mu hodně zdraví, Boží ochranu a přímluvu u Panny Marie. 
 Farníci z Moravičan, Doubravic a Mitrovic

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 12. února: Jedlí 2.000; Svébohov 1.300; Klášterec 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

dědiCTví oTCŮ
Děkuji panu Michalovi za inspiraci. Pobídla mě k vyjádření poděkování všem farníkům, 
nejen svébohovským, ale všem ze tří farností, které mi byly svěřeny. Srdečně DĚKUJI Vám 
všem, kteří se účastníte mší svatých, kteří se nezištně staráte o to, aby kostely a kaple v na-
ších farnostech byly tak krásně uklizeny a nádherně vyzdobeny. Vám všem, kteří nasazu-
jete své síly, schopnosti a zdraví, kteří obětujete svůj čas na brigády při opravách kostelů 
a far. Za ochotu posloužit a pomáhat těm, kteří pomoc potřebují a ostýchají se o ní požá-
dat. 
Ze srdce Vám všem děkuji a v každodenních modlitbách Vám vyprošuji Boží požehnání 
a pomoc. Moc si vážím toho, co pro svoje farní společenství, pro své kostely, kaple a farní 
budovy děláte. Jste pro mě velkou inspiraci a motivujete mě k většímu úsilí, abychom se 
společně přibližovali Bohu a Jeho Lásce. Ještě jednou DĚKUJI a doufám, že společně do-
kážeme žít podle Boží vůle a dělat Mu jen radost.  P. Władysław Mach SDS
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 12. února: Mohelnice 4.159; Úsov 640; Studená Loučka 620 Kč. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
  V úterý 28. 2. ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů. 
  Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

z mohelnické farní kroniky, Fr. martinek lP 1968, dokončení roku 1968
opravy: okapové roury na farním kostele v hodnotě 7.838 Kčs, nová mříž ve farním chrámě 
v hodnotě 2.000 Kčs (svépomocí).  Je zřízen rozhlas ve farním chrámě v hodnotě 11.083 Kč.
Roráty byly navštíveny velmi dobře, zvláště dětí bylo průměrně denně 60-70. Chrámový sbor 
pečlivě se připravoval od října na Vánoce (Marhulovy obě mše).
vánoce. Pečlivě byla připravena výzdoba v chrámě i betlém, který přitahuje celé okolí. Nový 
rozhlas udělal veliké dílo. Zvonění z amplionů na věži neslo se až do Podolí a Libivé. Vyzvá-
nění půl hodiny před bohoslužbami bylo dojemné. Přitáhlo hodně mladých lidí na půlnoč-
ní v 21.30 hod., stáli i venku. Byli mnozí ve chrámě poprvé za 20-25 roků. Bohu dík!  Poutě: 
O poutě byl neobyčejný zájem. V Králíkách jsme byli 3x a vždy v neděli odpoledne. Mše svaté 
okolo 15.00 hod. Potom křížová cesta. Zpět cesta byla spíše odpočinkem (Kocanda, Růžové 
údolí). Svatý Hostýn začátkem měsíce července – tři autobusy na celý den. Zastávka zpáteční 
v Kroměříži. Frýdek, poutní místo navštíveno 9. května. Nazpět Frenštát a Hukvaldy.     
  Bartoš H.            
Senioři z mohelnice popřáli papeži Františkovi k jeho 80. narozeninám. z vatikánu 
přišla milá odpověď, o kterou se s vámi rádi podělíme:
Papeže Františka velmi potěšila milá přání a mnoho důkazů ocenění, která dostal k Váno-
cům, k novému roku a rovněž ke svým 80. narozeninám. Jeho Svatost Vám ze srdce děkuje 
za Vaše vyjádření oddanosti i za Vaše modlitby. 
Kníže pokoje přichází v betlémském chlévě na svět jako dítě a přináší nám bezvýhradnou 
Boží lásku a překonává všechno zlé. Svou obětí na kříži uskutečnil pokoj a odstranil nepřá-
telství. Kéž Ježíš Kristus učiní i z nás všech nástroje pokoje a smíření. Tímto vroucím přáním 
vyprošuje Svatý Otec Vám i všem, kteří jsou Vám blízcí, bohaté Boží požehnání do pokojného 
roku 2017.  Prelát Paolo Borgia, asesor 

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 12. února: Lubník 1.400; Tatenice 1.120; Hoštejn 1.600; Kosov 440 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
	Společenství „Modlitby chlapů“ se sejde na faře v Tatenici v neděli 26. února v 18 hod. 
  Pastorační rady farností Tatenice, Hoštejn a Lubník se sejdou v Tatenici v neděli 5. 

března ve 14.30 hod.  P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko    postřelmovsko

blAHoPŘÁní. V sobotu 18. února 2017 oslaví 80. narozeniny 
paní Božena Matějová z Postřelmova. 
K tomuto životnímu jubileu jí přejeme zdraví, lásku, radost, pokoj, Boží po-
žehnání a ochranu Panny Marie.                      členové živého růžence z Postřelmova 
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Sbírky z neděle 12. února: Zábřeh 11.510; Zvole 3.680; Postřelmůvek 760; Pobučí 580 Kč. 
Dary: Zábřeh – na TV NOE 1.000, na Haiti 200, na farnost 200 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

TUTo neděli 19. ÚnoRA Je ve vŠeCH FARnoSTeCH SbíRKA 
„HAlÉŘ SvATÉHo PeTRA“.
Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý otec jménem 
celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konflik-
tů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. 

KŘeSŤAnÉ mUSí ŽíT odvÁŽnÝ ŽivoT, 
řekl papež František při své homilii (18. 1. 2017). 
„Líní křesťané, křesťané, kteří nemají vůli jít vpřed, křes-
ťané, kteří nebojují za to, aby se věci změnily ve prospěch 
všech. To jsou líní, ´zaparkovaní´ křesťané, kteří si děla-
jí z církve pohodlné parkoviště. A když říkám křesťané, 
mám na mysli laiky, kněze a biskupy… všechny. Tito sta-
tičtí křesťané mi připomínají, co nám říkali naši praro-
diče: dejte si pozor na stojatou vodu, která neplyne, pro-
tože ta se zkazí jako první,“ prohlásil papež František. 
 Podle Svatého otce je to právě naděje, která činí křesťany 
odvážnými. Ti líní ji nemají, jsou na „odpočinku“. Ale strávit 
celý svůj život na odpočinku není vůbec pěkné, řekl papež. 
Svatý otec připomněl, že život nikdo z nás nedostá-
vá jako pěkně zabalený dárek, spíše je třeba mít odva-
hu, aby člověk mohl kráčet dál. „Odvážní křesťané mo-
hou dělat chyby, ale my všichni děláme chyby. Ti, kteří kráčí vpřed, mohou chybovat, ale 
ti, kteří stojí na místě, jenom vypadají, že jsou bezchybní,“ zmínil František. „A když není 
možné kráčet dál, protože vše je temné a cesty jsou uzavřené, pak je právě třeba vytrvat.“ 
  „Ptejme se sami sebe. Jaký jsem? Jaký je můj život víry? Je to život, který má přesah, naději 
a odvahu kráčet vpřed nebo je to vlažný život, který ani neví, jak zvládat obtíže života? Ať 
nám Pán daruje milost, abychom překonali svoji sebestřednost, protože ´zaparkovaní´ křes-
ťané, nehybní křesťané, jsou sebestřední. Zabývají se pouze sami sebou, nezvednou hlavu, 
aby se podívali na Něho. Ať nám Pán daruje tuto milost,“ uzavřel František.
  Zdroj: Vatican Radio

oveS na téma eskymáci, pro mládež od 10 do 14 let, na faře v Písařově 24.–26. 3. 2017. 
 Více na http://oves5.webnode.cz .  Zdeňka Smejkalová

PoděKovÁní. Děkuji těm, kteří se přišli v pátek, dne 3. 2. 2017 rozloučit s mým man-
želem, panem Mojmírem Pospíšilem, kněžím a přátelům, kteří mne ujistili o svých mod-
litbách a jsem vděčná všem, kteří Mojmíra měli rádi a nezapomenou.   Marie Pospíšilová


