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1. NEDĚLE POSTNÍ
Zábřeh
Zvole, Maletín
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, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali
na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství
Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žalm 25

Všechno tvé jednání, Hospodine,
je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

1: Gn 9,8-15
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 1 Petr 3,18-22
příště Ebenovo č. 504

Ev. Mk 1,12-15

„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ Mk 1,15
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POSTNÍ DOBA
Doba postní je charakteristická svým zaměřením na hluboké promýšlení
osobního postoje před Bohem. V křesťanském slova smyslu se jedná o metanoja – conversio – obrácení. Vše není zaměřeno samoúčelně, ale vzhledem
k hlubšímu poznání Krista a vědomí jeho velikonoční oběti.
V POSTNÍ DOBĚ budou bývat pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v pátek v kostele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod. a o nedělích v kostele sv. Barbory také v 15 hod.
V neděli 18. a 25. března bude pobožnost křížové cesty v kostele sv. Bartoloměje (v kostele sv. Barbory budou koncerty).
O vedení pobožností se podělila jednotlivá společenství. Rozpis je ve vývěsce kostela.
OSOBNÍ MODLITBA V POSTĚ. Farní chrám sv. Bartoloměje v Zábřeze bývá obvykle
otevřený denně od 6.00 hodiny ranní až do večera.
Můžete přijít a prožít v modlitbě tichou chvíli s Pánem našeho života (a to nejenom
v postní době).
POSTNÍ KAPKY 2018 NA WEBU NEBO v MOBILNÍ APLIKACI
Nabízíme možnost připojit se k velikonoční aktivitě otce Petra Hofírka z farnosti Dolní Němčí, stáhnout si do mailu nebo mobilu každodenní krátké inspirace (zpytování
svědomí, modlitba, biblický verš) a tak se připravit na předvelikonoční zpověď a svátky
Kristova vzkříšení. Více na www.postnikapky.maweb.eu
red.
SETKÁNÍ VEDOUCÍCH EVANGELIZAČNÍCH BUNĚK bude v neděli 18. února od
15.00 hod. na faře v Zábřeze.
P. Radek Maláč
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ 2018
Kdy: 19. 2. 2018 v 16.00 hod. Kde: Devítka (budova bývalé ZUŠ)
Koho zveme: všechny katechety děkanátu Zábřeh a zájemce z řad rodičů
Program: 16.00 hod. – adorace v kostele sv. Bartoloměje
16.30 hod. – vstupy do škol: Velikonoce. Přijede paní Helena Polcrová.
Jde o program, který dětem kreativním způsobem představí téma Velikonoc. Pro každého z účastníků bude připraveno DVD s metodikou.
18.00 hod. – společné neformální setkání
Mgr. Jana Kratochvílová
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 21. února.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. Radek Maláč
DEN MODLITEB A POSTU ZA MÍR VE SVĚTĚ ustanovil Svatý otec na pátek 23. února. Mše sv. v Zábřeze v 7.00 a v 17.30 hod.
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PODĚKOVÁNÍ Z HNÍZDA

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili do ankety k Národnímu týdnu manželství – Manželství bez mýtů a odpověděli na dotazy. Odpovědi zpracováváme a výsledky zveřejníme na webu Hnízda, na nástěnce v kostele i v příštích FI. Díky za vzájemnou inspiraci.
• V úterý 20. února v 9.30 hod. srdečně zveme na přednášku Mgr. Jany Stejskalové na
téma: Jak a kdy mluvit s dětmi o sexu?
Irena Švédová
SPOLEK PERINATÁLNÍ HOSPIC – DÍTĚ V SRDCI
Společenství tvoří převážně ženy s osobní zkušeností, kdy během těhotenství byla dítěti diagnostikována život limitující vada. Cílem spolku je pomoci ženám a jejich rodinám, které musí řešit těžkou a složitou situaci – to
je rozhodnout o ukončení nebo pokračování těhotenství. Primární činností
spolku je doprovázení rodin při pokračování těhotenství a poskytování perinatální paliativní péče, kterou provádí školený personál.
V neděli 25. února v 15.00 hod. bude v kostele sv. Barbory pobožnost křížové cesty na
podporu tohoto hospice.
Pokud se chcete aktivně připojit k modlitbě křížové cesty, ozvěte se paní Míle Janů, mobil 731 626 502.
Chcete-li se dozvědět něco víc o tomto hospici, pište na mail petra@ditevsrdci.cz

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 11. února 2018 byla ve Zvoli 5.240 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Tuto neděli 18. února je pravidelná sbírka na opravy.
Příští neděli 25. února ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO. Setkání s panem Janem Votavou ve Zvoli v úterý
6. února bylo tak zajímavé, že po prezentaci
jeho svatojakubské cesty do Santiaga de Compostela ve Španělsku, beseda pokračovala ještě
více než hodinu. Účastníci se s ním rozloučili
vydatným potleskem.
Toto je důvod, proč se sejdeme ještě potřetí,
a to v Rájci, v úterý 27. února v 18.00 hod. v kulturním domě, aby se besedy mohli zúčastnit i ostatní.
Za Zvolskou čtyřku Josef Bartoň
MALETÍN. Tuto neděli 18. února budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše jako
obvykle ve 14.30 hod.
Koncert klavírního dua - Pavla Marková a Johana Kolčavová, sál MŠ Dubicko neděle
4. 3. 2018 od 14.30 hod., sál OÚ Leština, neděle 4. 3. 2018 od 17.00 hod.
Za KPH Dubicko srdečně zvou L+M Kolčavovi
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PASTÝŘSKÝ LIST PRO PRVNÍ NEDĚLI POSTNÍ 2018
Drazí bratři a sestry,
z evangelia jsme slyšeli, že Duch vedl Ježíše na
poušť. Vede Duch Svatý i nás? Kam nás chce Duch
vést v postní době? Umíme ho slyšet? Jak je to
s jeho vedením? Někteří lidé nepřemýšlejí o duchovních věcech, i když jsou křesťany. Možná se
snaží být dobří a plnit povinnosti, ale zůstávají se
svým životem sami. To je škoda. Jestli si nás Bůh
tak zamiloval, že se kvůli nám stal člověkem a za
nás umřel, abychom my mohli věčně žít, bylo by
dobře přátelství s ním více rozvinout. Vnímat jeho
přítomnost, být pozorný k jeho vedení, prožívat
radost z jeho blízkosti a zakoušet dobrodružství
společné cesty.
V době Velkého postu si obvykle dáváme nějaká předsevzetí, snažíme se o kající a dobré skutky, odnaučujeme se zlozvykům či procvičujeme ctnosti. Našim
cílem však není dokonalost podle nějakého daného vzoru, nýbrž splnění toho,
co od nás Bůh očekává. Každý jsme jiný a Bůh to ví. On jediný zná naši osobní cestu. Základní rysy toho, co od nás Bůh čeká, jsou pro všechny stejné. Všem
dal pravidla svých přikázání, od všech čeká, že budou plnit své povinnosti jako
členové rodiny či církve, povinnosti pracovní nebo občanské. Každému dal svědomí, abychom je poslouchali. Svědomí je přece Boží hlas v srdci člověka. Také
andělu strážnému říkáme v modlitbě: na tvá vnuknutí pozor dávám. Ano, andělé jsou Božími posly, kteří připravují cestu pro Ducha Svatého, který pak působí v duši, když ona říká andělovu poselství jako Maria své ano. Jeho působením
se i v nás stává Bůh novým způsobem přítomný, když žijeme Boží slovo. I světci nás učí, že přijímat a uskutečňovat podněty Ducha Svatého je nejlepší cestou
k našemu posvěcení.
Čím začít? Uvěřit, že mě Bůh miluje a rozhodnout se nikdy mu neříkat NE. O některých věcech víme docela jasně, že je Bůh chce, či nechce. Odmítnout hřích a plnit povinnosti. Když poslechneme v jasných věcech, můžeme počítat s tím, že nám
Bůh ukáže další cestu.
Ne každý nápad je od Boha. Proto je třeba rozlišovat. K tomu použijeme jednoduchá pravidla: Protože Bůh si nikdy neprotiřečí, Duch Svatý od nás nemůže svým
vnuknutím žádat něco, co by bylo proti Božímu slovu, učení církve či povinnostem našeho povolání. Boží vnuknutí může zpočátku probouzet strach, ale když ho
přijmeme, naplní nás pokojem a pocitem pokory. Některá vnuknutí nevyžadují
žádné rozvažování, když vedou například k tomu, abychom věc, která je naší po4

vinností, dělali pečlivě, s dobrým úmyslem, z lásky. Pokud nás vnuknutí vede k něčemu nezvyklému, je třeba zvážit, jestli je to rozumné, jestli to neodporuje našim
povinnostem, jestli se nám opravdu zdá, že jde o Ježíšův hlas, jestli v sobě cítíme
pokoj, když s ním souhlasíme. Pokud jde o věci závažné, pak je třeba to vidět a vážit s někým jiným, například se zpovědníkem. Taková porada může nejen chránit
před chybou, ale také vést k pokoře a pokoji duše.
Díky poslušnosti Bohu i v maličkých věcech můžeme na duchovní cestě udělat větší
pokrok, než za léta úsilí, které jsme si stanovili sami. Věrnost malým věcem přitahuje velké. Když si však uvědomíme, že jsme nějaké vnuknutí Ducha zanedbali, není
třeba klesat na mysli, ale pokorně odprosit Pána a prosit o víc věrnosti. Když se zdá,
že jsou před námi těžké věci, na které nemáme dost sil, řekněme mu s jednoduchostí a důvěrou: Pane, já na to nemám, ale když to opravdu chceš, dej mi k tomu sílu
a já jdu do toho. Když máme mluvit, poprosme kratince: Dej mi, Pane, svého Ducha.
Mluv skrze mne ty, ať se ukáže tvá moudrost. Když nedokážeme někoho milovat:
V této situaci, Pane, neumím milovat, ale ty to dokážeš. Já ti dám k dispozici své srdce a ty v něm miluj. Když přijde nějaký kříž: Pane, nikdo není větším odborníkem
na nesení kříže, než ty. Nes ho se mnou.
Abychom lépe vnímali Boží blízkost během dne, je třeba si udělat každý den chvilku na důvěrné setkání s ním v modlitbě. Vejít do hlubiny svého srdce a tam se
s ním setkat. Tak se ztišit a zmlknout, abychom mohli slyšet jeho hlas. Vychutnat
jeho blízkost a přátelství. Najít odvahu lišit se od světa a být v postoji lásky. Když
se někdy zdá, že je Bůh daleko, že ho neslyšíme, ba ani on nás neslyší, udělejme
nezištný dobrý skutek. Protože on je Láska, není možné, aby nebyl v nás, když milujeme.
Drazí přátelé,
vstupme do postní doby jako do školy. Udělejme si tentokrát kurz přátelství s Bohem a nechejme se vést Božím Duchem. Buďme si navzájem dobrými spolužáky
a povzbuzujme se, pomáhejme si, sdělujme si své zkušenosti. Ručím Vám, že pro
všechny, kteří to vezmou vážně, bude tato postní doba božským dobrodružstvím
a skvělou přípravou na Velikonoce, na nový objev Zmrtvýchvstalého. K tomu všem
ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 11. února: Jakubovice 449; Písařov 906 + černoušek 647; Červená Voda
2.870; Domov důchodců sv. Zdislavy 292 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
Děkuji také všem farníkům, kteří posílají své dary na Haiti a pomáhají tak bratřím
a sestrám v Kristu ve farnosti Baie de Henne. Pán Bůh ať jim odplatí svým požehnáním.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 11. února: Klášterec 1.100; Svébohov 2.000; Jedlí 2.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

Blahopřání

20. února se dožívá 80 let paní Otilie Bartošová ze Svébohova.
Do dalších let života jí Boží požehnání a ochranu Panny Marie přejí
farníci i dcera a syn s rodinou.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 11. února: Mohelnice 8.200; Úsov 831; Studená Loučka 184 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
Dne 27. 2. 2018 ve 14.00 (ne v 18.00, jak bylo uvedeno minule) se na faře se koná pravidelné setkání seniorů.
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
Z Mohelnické farní kroniky - P. Antonín Kupka 1981
Je provedeno vydláždění cest na Kostelním náměstí. Bylo nutné přerýt a upravit parčíky kolem kostela sv. Tomáše.
V kostele sv. Stanislava je v presbytáři položena mramorová dlažba, je provedeno vymalování kostela.
Výměna administrátorů. Krátce po uzdravení P. Františka Petrika dochází ve farnosti
opět ke střídání farářů. Být oblíben a zejména dětmi, je pro určité kruhy lidí nepřijatelné. Páter František je přeložen do Města Albrechtic v pohraničí, ve Slezsku. Do Mohelnice přichází z Kobeřic 15. srpna 1981 P. Antonín Kupka.
Úpravy v kostele sv. Tomáše. Do roku 1981 jsou slouženy mše sv. u oltáře, kněz stojí
zády k lidu. Krátce po příchodu otce Antonína je postaven v kostele sv. Tomáše, na konci presbytáře provisorní dřevěný obětní stůl. Mše sv. je sloužena u tohoto stolu čelem
k lidu, v souladu se závěry II. vatikánského koncilu.
Byla provedena úprava sakristie tak, že jí mohlo být ve všední dny v zimě používáno
k bohoslužbám.
Podobná úprava byla provedena na Mírově – zimní kaple.
V kostele sv. Tomáše jsou lavice z kaplí přesunuty před lavice v hlavní lodi.
Do kaple sv. Kříže je dáno několik vyřazených lavic (spojených sedadel) z městského
kina.
Bartoš H.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 11. února: Cotkytle 761; Štíty 1.560 (předcházející neděli 1.400); Horní
Studénky 1.760 (předcházející neděli 770 Kč).
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
V pátek 23. února na Den modliteb a postu za mír, který vyhlásil papež František, budou pobožnosti:
v Cotkytli v 16 hod., v Horních Studénkách v 16 hod. a ve Štítech v 17 hod.
Ve Štítech – v neděli 25. února po mši svaté povedou křížovou cestu členové Mariánského večeřadla.
V neděli 25. února po mši svaté bude pobožnost křížové cesty také v Horních Studénkách.
P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 11. února: Lubník 960; Tatenice 1.220; Hoštejn 1.350; Kosov 530 + dar
6.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

JEDNODENNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Zveme děti a mladé - starší deseti let na jednodenní duchovní obnovu. Koná se v sobotu 24. 2. na faře v Hoštejně. Začátek je v 8.00 hod. společnou snídaní. Ukončení kolem
15 hod. S sebou Bibli, 60 Kč (příspěvek na jídlo), psací potřeby, přezůvky a šátek. Zájemci se mohou nahlásit osobně, nebo mailem: rohlikova.veronika@gmail.com nebo
jitka.meda@seznam.cz do středy 21. února.
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 18. února
v 18.00 hod.
 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 25. února v 15.30 hod.

***

Diecézní setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schol a všech zájemců o liturgii
a hudbu na téma Historické varhany Arcidiecéze olomoucké a její současní autoři liturgické hudby se uskuteční v sobotu 17. března 2018 v aule CARITAS – VOŠs Olomouc, Křížkovského 6.
Z programu:
Podíl hudby a zpěvu na kráse liturgie; restaurování historických
varhan po r. 2000 a jejich využití v liturgii; restaurování historických varhan z pohledu památkové péče; restaurování historických varhan v Nové Hradečné z r. 1765; duchovní tvorba
Stanislava Vrbíka – hudebního skladatele, spisovatele, pedagoga a dómského varhaníka; duchovní tvorba Karla Svozila – olomouckého hudebního skladatele a sbormistra.
Mši sv. v katedrále celebruje Mons. Antonín Basler.
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TUTO NEDĚLI 18. 2. JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA ZPOVĚDNICE
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 25. 2. JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA HALÉŘ SV. PETRA.
Sbírky z neděle 11. února 2018: Zábřeh 11.243; Postřelmůvek 510 Kč
DARY: Zábřeh – dar na zpovědnice 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

lošticko

lošticko

P. Radek Maláč

lošticko

Sbírka z neděle 11. února byla v Lošticích 2.610 Kč a v Moravičanech 1.599 Kč.
Bohu známý dárce daroval na pastorační místnost 2.000 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
Děkovná mše sv. za našeho spolubratra P. Jána Hutyru, dlouholetého viceprovinciála Misijní společnosti a ředitele Dcer křesťanské lásky k výročí 40 let od jeho smrti, bude
sloužena 20. února 2018 o 11.00 hod. v Brně, v kostele u Milosrdných bratří, na ul. Vídeňská 228/7.
• Náboženství v úterý nebude.
• Brigáda na pastorační místnosti bude v pátek odpoledne od 12.30 hod.
a také v sobotu. Budeme dělat kleštiny na podhled v sociální přístavbě pastorační
místnosti.
• Zveme vás také na ukončení diecézní fáze procesu blahořečení Božího služebníka
Jana Havlíka v sobotu 24. 2. 2018. Závěrečné přísahy, zapečetění dokumentů a průvodní program začnou v Bratislavě v 9.00 hod. v kostele sv. Vincence v Ružinově.
VOLBY DO FARNÍ RADY. Navrhněte kandidáty do farní rady. Můžete navrhnout jakýkoliv počet kandidátů starších 18 let. Můžete také napsat informaci, proč kandidáta
navrhujete. Lístky doneste do schránky v kostele v Lošticích do neděle 25. 2. 2018. Volební komise (Josef Koukal, Jan Malík a Ota Šamánek) z navržených kandidátů (po jejich oslovení a souhlasu) sestaví volební kandidátku a určí datum voleb.
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB - V LOŠTICÍCH. Staráte se
doma o své blízké a cítíte, že sami potřebujete podporu a povzbuzení? V rámci projektu „Podpora pečujících osob v regionu ORP Mohelnice a Zábřeh“ vás zveme na informační seminář,
který proběhne ve středu 28. 2. 2018 od 15.30 hod. v klubovně Městského kulturního střediska v LOŠTICÍCH. Nabízíme zaškolení v péči a podporu odborníků, rady ohledně zajištění financí na péči a rady,
jaké služby využít. Bude zde i prostor a možnost si popovídat. Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou k vám domů.
Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.
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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