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4. 3. 2018
Ročník XXV. číslo 9

3. 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

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost lé-
čili 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 19  pane, ty máš slova věčného života
1: Ex 20,1-17                                        2: 1 Kor 1,22-25  Ev. Jan 2,13-25 
Ordinárium: latinské č. 509                   příště Olejníkovo č. 502

Tu si udělal z provazů 
důtky a vyhnal všechny 
z chrámu i s ovcemi a býčky, 
směnárníkům rozházel peníze 
a stoly jim zpřevracel 
a prodavačům holubů řekl: 
„Jděte s tím odtud! 
Nedělejte z domu 
mého Otce tržnici!“

Jan 2,15-16
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MAteŘsKÉ A RodInnÉ CentRUM HníZdo pRo VÁs 
pŘIpRAVIlo:
*  V úterý 6. března v 9.30 hod. přednášku fyzioterapeutky Mgr. Vero-
niky Papouškové – Cvičení po porodu a jiná doporučení.

* Vážení přátelé Hnízda, dovolujeme si vás pozvat na výroční schůzi Hnízda, Mateř-
ského a rodinného centra Zábřeh, z. s. Setkání se bude konat v klubovně Hnízda na Ma-
sarykově nám. 7 a to ve středu 4. dubna 2018 od 17:30 hod. 
Na programu bude zhodnocení roku 2017, plány na rok 2018, dotace aj. 
  Těšíme se na Vás.  Za Hnízdo Danka Johnová a Irča Švédová

● Ve čtvrtek 8. 3., v době školních prázdnin, nebude večerní mše svatá pro rodiče   
 s dětmi. 

děKAnÁtní setKÁní MlÁdeŽe 2018
Mládež od 13 let srdečně zveme na spojené setkání mládeže dě-
kanátů Zábřeh, Šumperk a Svitavy ve dnech 23.–24. 3. 2018 
v Šumperku. Motto setkání je „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla 
milost u Boha“ (Lk 1,30). 
Připraveny jsou zajímavé přednášky, jako hlavní host přijede Pa-
vel Fischer, sobotní mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan 
Graubner. 

Na programu je také městská hra, večer chval a koncert skupiny Adorare :-) Přihlašování 
běží na webu do 15. března. 
Bližší informace na webu www.bit.ly/dekanatko, u otce Viléma Pavlíčka (777 568 230), 
Dominiky Suché (731 594 791), na FB a u animátorů.
Nenechte si ujít možnost setkat se s Bohem a přáteli, zažít nové věci a načerpat sílu, inspi-
raci a nadšení do dalších dní.
   Na všechny se těší animátoři ze Zábřeha, Šumperka a Svitav

ZA Co se ModlIlI A Z ČeHo se VYZnÁVAlI nAŠI pŘedKoVÉ.
 Česká křesťanská akademie, skupina Zábřeh vás zve v úterý 20. března v 18.00 hod. 
do Katolického domu na přednášku o staroslověnských paraliturgických památkách 
českého původu doc. Mgr. Miroslava Vepřka, ph.d.
Doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D. (*1978 ve Šternberku) vystudoval bohe-
mistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, následně 
tamtéž absolvoval postgraduální studium v oboru český jazyk a v roce 2012 
se habilitoval v oboru srovnávací slovanská jazykověda. V současné době 
působí na Katedře bohemistiky FF UP v Olomouci jako docent. Specializu-
je se na staroslověnštinu, historickou mluvnici češtiny a diachronní jazyko-
vědu. Badatelsky se zaměřuje na církevní slovanštinu české redakce a další 
příbuzná témata související především s nejstarším obdobím slovanského písemnictví.
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noVInKY Z BARBoRKY 
Postní doba, která předchází Velikonocům, je doba výjimečná. 
Půst je od slova pustit – proto opusťme vše špatné a vpusťme do 
svých životů radost z Ježíšova vzkříšení, které nám všem dává no-
vou šanci začít znovu a lépe. Vyjít tomu naproti můžete i s nabíd-
kou z prodejny Barborka.
nahoru a na šišato – druhý díl vzpomínek Maxe Kašparů na po-
slední desetiletí

příprava na svátost smíření – P. Josef Augustyn nám vysvětluje, co je svátost smíření a jak 
se na ni připravit, abychom ji prožili dobře
postní a velikonoční zamyšlení – ukřižování, zmrtvýchvstání Ježíše Krista a seslání Du-
cha Svatého – nádherné úvahy, zamyšlení a zastavení biskupa Mons. Viliama Judáka
Nebude-li se vám chtít číst, zkuste si poslechnout CD Postní obnova od P. Vojtěcha Ko-
deta.
Pro děti nabízíme knižní titul Já se taky zpovídám od Tonino Lasconiho, nebo večerní 
čtení pro děti Velikonoce I od Josefa Janšty.
V nabídce máme také několik druhů textů ke Křížovým cestám a paškálky do vašich do-
mácností. Stačí si jen vybrat. 
Recepce Charity Zábřeh je otevřena v pracovní dny 7.00 – 16.30 hod.

 Těšíme se na Vaši návštěvu! Pracovníci recepce

nA tý loUCe Zelený - operetní bestseller plný lidového humoru a známých písniček 
představí václavovští ochotníci v úterý 13. března v Katolickém domě v Zábřeze. 
Vstupné 75 Kč, začátek v 18. hodin.
  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Členská schůze Mo KdU-Čsl Zábřeh bude 14. března 2018 v 16:00 hod. v Katolickém 
domě.  RNDr. František John
 

poUŤ do MedŽUGoRJe 2018
termín: 12. 8. - 18. 8. 2018 (ne – so), odjezd v neděli 12. 8. v 16:30 hod. ze Zábřeha (z 
Valové), návrat v sobotu 18. 8. v dopoledních hodinách. 
Cena: 2.200 Kč + 40 euro (zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – 
stravování vlastní). 
Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. V plánu je 
zastavit se cestou zpět asi na dvě a půl hodiny u moře. Pouť je s duchovním doprovodem 
P. Radka Maláče. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů v Zábřeze a Zvoli, 
nebo ke stáhnutí na webových stránkách farnosti Zábřeh www.rkfzabreh.rps. 
Zda jsou ještě volná místa se můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254; pout-
nik151@seznam.cz). 
Vyplněné přihlášky můžete přinést do zábřežské farní kanceláře, zaslat mailem na pout-
nik151@seznam.cz, případně poslat na adresu Jaroslava Knápková, Červená Voda 483, 
Červená Voda 1, 561 61.
Cestovní pas není nutný, lze jet na občanku. Děti však potřebují dětský pas.
POČET MÍST JE OMEZEN.  Na společnou pouť se těší P. Radek Maláč
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poHled nA tVÁŘ UKŘIŽoVAnÉHo ZVe K pŘeMoŽení 
dÉMonŮ nedŮVěRY, ApAtIe A ReZIGnACe 
Homilie papeže Františka na Popeleční středu. Česká sekce RV

Postní doba je příhodný čas k tomu, abychom doladili di-
sonantní akordy svého křesťanského života a přijali vždy 
novou, radostnou a slibnou zprávu Pánovy Paschy. Církev 
nás svojí mateřskou moudrostí vybízí, abychom věnovali 
zvláštní pozornost všemu, čím by naše věřící srdce mohlo 
být ochlazeno či narušeno.
Četná jsou pokušení, kterým jsme vystaveni. Každému 
z nás jsou známy těžkosti, s nimiž se musí potýkat. A je 
smutné konstatovat, že tváří v tvář vezdejšímu dění se 
zvedají hlasy, které používají bolest a nejistotu k rozsévání 
nedůvěry. Plodem víry je láska, jak ráda opakovala Mat-
ka Tereza z Kalkaty, a plodem nedůvěry zase apatie a re-
zignace. Nedůvěra, apatie a rezignace jsou démoni, kteří rozleptávají a ochromují duši 
věřícího lidu.
Postní doba je příhodným časem k tomu, abychom tato i jiná pokušení demaskova-
li a umožnili svému srdci bít v souladu s tím Ježíšovým. Celou liturgií Popeleční stře-
dy prostupuje tento pocit, a mohli bychom říci, že se ozývá ve třech slovech, která nám 
jsou nabízena, aby pomohla věřícímu srdci se zahřát: zastav, pohlédni a vrať se.
Zastav  se trochu, zanech spěchu a nesmyslného shonu, který naplňuje duši hořkostí 
pocitu, že se nikdy nikam nedojde. Zastav, zanech této povinnosti žít uspěchaným způ-
sobem, který rozptyluje, rozděluje a ničí čas rodiny, čas přátelství, čas dětí, čas prarodi-
čů, čas vděčnosti, čas Boží.
Zastav trochu tu nutnost ukazovat se a být všemi viděn, být neustále na odiv, který zne-
možňuje mít na paměti hodnotu niternosti a usebranosti.
Zastav trochu ten sebevědomý pohled, prchavé a přezíravé komentování, které se rodí 
ze zapomenutí na jemnost, laskavost a úctu při setkání s druhými, zejména slabými, ra-
něnými a také  těmi, kdo jsou ponořeni ve  hříchu a pochybení.
Zastav trochu to nutkání chtít všechno kontrolovat, všechno vědět a všechno zničit, jež 
se rodí ze zapomnění na vděčnost za dar života a tolika obdrženého dobra.
Zastav  trochu ten ohlušující lomoz, který působí zakrnění, otupuje náš sluch a zne-
možňuje pamatovat na tvořivou a úrodnou moc mlčení.
Zastav trochu to šíření sterilních a neužitečných emocí, které plynou z uzavřenosti a se-
belítosti, znemožňují vycházet druhým v ústrety a vzájemně sdílet těžkosti a utrpení.
Zastav prázdnotu toho, co je přechodné, pomíjivé a prchavé a bere nám kořeny, vztahy, 
smysl putování i vědomí, že jsme stále na cestě.
Zastav, abys pohlédl a rozjímal!
pohleď  na znamení, jež zabraňují vyhasnout lásce, oživují plamen víry a naděje; na 
tváře, které žijící jemnocitem a dobrotou Boha, jenž působí mezi námi.
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pohleď na tváře našich rodin, které se den za dnem neustále nasazují, s obrovským úsi-
lím putují  životem a uprostřed spousty nedostatků a nesnází nevynechají jediný pokus, 
aby ze svého domova činily školu lásky.
pohleď na tváře, jež nás interpelují: na naše děti, naše mladé, kteří jsou plni budoucnosti 
a naděje, plni zítřků a možností a potřebují oddanost a ochranu. Živé ratolesti lásky a ži-
vota, které si nepřetržitě hledají cestu mezi našimi přízemními a sobeckými kalkuly.
pohleď na tváře našich starých, zbrázděné časem a uchovávající živou paměť našeho 
lidu. Tváře činorodé Boží moudrosti.
pohleď na tváře našich nemocných a množství těch, kteří se o ně starají; tváře, které 
nám ve své křehkosti a služebnosti připomínají, že hodnota žádného člověka nemůže 
být nikdy redukována na otázku kalkulu či užitku.
pohleď na litující tváře těch, kdo se snaží odčinit svá pochybení a přečiny, proměnit si-
tuaci svojí ubohosti i bolesti a jít dál.
pohleď a rozjímej  o tváři Ukřižované Lásky, která nepřestává z kříže rozdávat naději, 
podávat ruku těm, kdo se cítí křižováni a ve svém životě zakoušejí tíži selhání, rozča-
rování a zklamání.
pohleď a rozjímej o konkrétní tváři Krista ukřižovaného z lásky ke všem bez výjimky. 
Ke všem? Ano, ke všem. Pohled na Jeho tvář je nadějným pozváním této postní doby 
k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace. Tato tvář nás nabádá volat: Boží 
království je možné!
Zastav, pohleď a vrať se. Vrať se do domu svého otce. Vrať se beze strachu do tou-
žebné a otevřené náruče svého otce, který překypuje milosrdenstvím a očekává tě 
(srov. Ef  2,4)!
Vrať se! Beze strachu: tato doba je příhodná pro návrat domů, do domu „Otce mého 
i vašeho“ (srov. Jan 20,17).  Je to doba určená našemu srdci, aby se nechalo pohnout. 
Setrvat na cestě špatnosti je pouze pramen zklamání a smutku. Pravý život je zcela jiný 
a naše srdce to dobře ví. Bůh neochabuje, ani neochabne v podávání ruky (srov. Mise-
ricordiae Vultus, 19).
Vrať se a beze strachu zakoušej hojivou a smírnou Boží něhu! Nech Pána, aby uzdra-
vil rány hříchu a uskutečnil proroctví adresované našim otcům: »Dám vám nové srd-
ce, vložím do vás nového ducha, odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce 
z masa« (Ez 36,26).
Zastav, pohleď a vrať se.

červenovodsko        červenovodsko

sbírky z neděle 25. února – na Haléř sv. petra: Jakubovice 452; Písařov 1.187; Červená 
Voda 3.980 Kč. Dar na Haiti Jakubovice 421 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Vitalij Molokov 

farnosti  spravované  z  klášterce

sbírky z neděle 25. února – na Haléř sv. petra: Klášterec 2.500; Svébohov 3.300; Jedlí 
3.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
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lošticko    lošticko    lošticko

sbírka z neděle 25. února  – na Haléř sv. petra byla v Lošticích  5.923 Kč a v Moraviča-
nech 12.164 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM

Mládežnická mše v lošticích bude  v neděli 11. března v 9.30 hod. 

	 V postní doBě BUdoU poBoŽnostI KŘíŽoVÉ CestY:  
● v Lošticích vždy v pátek 30 min. před mší svatou a v neděli ve 14.00 hod.,
 adorace bude bývat ve středu 30 min. před mší svatou. 
● v Moravičanech bude bývat pobožnost Křížové cesty v neděli ve 14.30 
● v Pavlově a v Paloníně v neděli ve 14.00 hod. 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 25. února – na Haléř sv. petra: Mohelnice 7.184; Úsov 2.187; Studená 
Loučka  3.920 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

Z Mohelnické farní kroniky P. Antonín Kupka, LP 1982
Jsou prováděny dokončovací práce  kostela  sv. Stanislava. Byly 
smontovány nové lavice. Kovovou konstrukci vyrobil pan Petr 
Rýznar z Mohelnice, dřevěnou část lavic a nové dveře vyrobil pan 
Ladislav Springer z Líšnice. V kostele byl zřízen rozhlas a elek-
trická instalace pro akumulační kamna.
Dřevěný obětní stůl ve tvaru lodě, dřevěný svatostánek a ambon jsou dílem sochaře pana 
Beránka ze Sobotína. Vše bylo objednáno ještě P. Františkem Petrikem, jenž měl svoje 
představy o interiéru kostela sv. Stanislava. Jeho představy se však neshodovaly s předsta-
vami P. Antonína Kupky. Rovněž názory farníků na nový obětní stůl nebyly jednotné.
Posvěcením nového obětního stolu byl dán kostel sv. Stanislava opět do užívání. Svěcení 
obětního stolu provedl 10. října otec biskup prof. Josef Vrana. Při této příležitosti bylo ve 
farnosti biřmování za velké účasti věřících.
V kostela sv. Tomáše Becketa a v kostele na Studené Loučce byl zřízen rozhlas.
Ve Slavoňově je provedena oprava kaple v rozsahu: nová vazba, nová krytina, fasáda a 
nová elektroinstalace. Při opravách odvedl hodně práce pan Vencelidis za Slavoňova. 
  Bartoš H 

farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 25. února – na Haléř sv. petra byla ve Zvoli 9.710 Kč + dar – Haléř sv. pe-
tra 20.000 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

MAletín. Tuto neděli 4. března budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše jako ob-
vykle ve 14.30 hod. a příští neděli ve 14.30 v Pobučí.  P. František Eliáš 
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 25. února – na Haléř sv. petra: Cotkytle 207; Štíty 2.330; Horní Studénky 
1.430 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
Farnost Štíty: 
  Křížovou cestu po mši svaté v neděli 11. 3. povedou farníci.
  V neděli 18. 3. bude bohoslužba pro děti, sbírka na opravy a křížovou cestu
  po mši sv. povedou děti a mládež.
Farnost Horní studénky: 
  V neděli 18. 3. bude bohoslužba pro děti v 7.30 hod. a sbírka na opravy.
Farnost Cotkytle: 
  V neděli 18. 3. bude bohoslužba pro děti v 11 hod. a sbírka na opravy.
                  P. Jacek Brończyk
 

farnosti  spravované  z  tatenice

sbírky z neděle 25. února – na Haléř sv. petra: Lubník 1.780; Tatenice 1.700; Hoštejn 
2.300; Kosov 1.040 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 11. března v 18.00 hod. 
BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 11. března v 15.30 hod. 

* * *
doVolenÁ s dUCHoVníM pRoGRAMeM
Dobrořečte Hospodinu hory a pahorky, velebte a vyvyšujte ho navěky. 
Nabídka duchovně rekreačního pobytu v Charitním domě v Dolním Smokovci ve Vyso-
kých Tatrách. 
teRMín 7. 7. – 14. 7. 2018; CenA 3.900 Kč (děti od 3 do 10 let 3.400 Kč) 
součástí pobytu je každodenní mše svatá sloužená p. Milanem palkovičem a nabídka 
duchovního rozhovoru. 
V ceně je započítáno: 7x hotelové ubytování v jedno a trojlůžkových pokojích, polopenze, 
lázeňský poplatek obci.
V ceně není započítána doprava a cestovní a zdravotní pojištění.
Informace u p. Milana palkoviče, m.palkovic@seznam.cz, mob. 737 467 733. 
DOLNÝ SMOKOVEC – je částí města 
Vysoké Tatry, je považován za největší ta-
transké středisko pro léčbu onemocnění 
dýchacích cest dětí.
Smokovec je turisticky výchozí bod do 
všech středisek a dolin v centrální čás-
ti Vysokých Tater. Projíždí jím železni-
ce z nádraží Poprad Tatry do Tatranské 
Lomnice a Štrbského Plesa. Charitní dům 
se nachází 350 metrů od zastávky Pod le-
som. 
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sbírky z neděle 25. února 2018 – na Haléř sv. petra: Zábřeh 20.871; Rovensko 2.621; 
Hněvkov 500 Kč.
DARY: Zábřeh na zpovědnice 12.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

DARY NA LEPRU: Z Jedlí byla dne 23. 2. 2018 odeslána částka 3.000 Kč. 
 Dárcům „Zaplať Pán Bůh“.                                                           Marie Zíková

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

podpoRA peČUJíCíCH osoB
InFoRMAČní seMInÁŘ V tAtenICíCH. Pečující ne-
jen z Tatenice zveme ve středu 7. 3. 2018 od 15.30 hod. do 
zasedací místnosti obecního úřadu. Nabízíme zaškolení v 
péči, podporu odborníků, rady ohledně zajištění financí na 
péči, rady, jaké služby využít. Pečující mají prostor a mož-
nost si také 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.

HledÁMe spolUpRACoVníKY na pozice terénní osobní asistentka/pracovnice od-
lehčovacích služeb pro oblast Zábřežska a Mohelnicka, na hlavní pracovní poměr (pracov-
ní smlouvu) na zkrácený úvazek, případně na DPP v rámci brigádní výpomoci. Obsahem 
práce je podpora a dopomoc při vykonávání každodenních úkonů (osobní hygiena, ob-
lékání, přesuny na vozík, doprovody, příprava a podávání stravy, podpora při volnočaso-
vých aktivitách, aktivizačních činnostech apod.). Více na www.charitazabreh.cz

pRosBA o MAteRIÁl K tVoŘení. Máte-li doma přebytečné stužky, 
prýmky, mašličky a podobný galanterní materiál, který již sami nevyužijete, 
rádi ho od vás přijmeme. V našich střediscích ho v rámci arte-tvoření použi-
jeme k výrobě ozdob a dekorací. Děkujeme vám.

* * *
lAUdAto sI 
Nakladatelství Paulínky přichází před jarem s druhým přepracova-
ným českým vydáním papežské encykliky Laudato si´, která se za-
měřuje na potřebnost péče o společný domov. 
Publikace vydaná jako 509. kniha Paulínek tak navazuje na před-
chůdkyni z podzimu 2015. Jedná se o jazykově a odborně revidova-
né vydání. Navíc je publikace, v souladu s myšlenkou encykliky, vy-
tištěna na recyklovaném papíře.

Více na webu nakladatelství Paulínky.

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.


