
1

10. 3. 2019
Ročník XXVI. číslo 10

PRVNÍ 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 91 Buď se mnou, Pane, v mé tísni
1: Dt 26,4-10                                           2: Řím 10,8-13  Ev. Lk 4,1-13
 

Ordinárium: Olejníkovo č. 502            příště Břízovo č. 503 

Ježíš se vrátil 
od Jordánu 
plný Ducha Svatého. 
Duch ho vodil pouští 
čtyřicet dní 
a ďábel ho pokoušel

Lk 4,1
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POSTNÍ ALMUŽNA 2019 – Kdo se modlí, ať se postí. 
Kdo se postí, ať je milosrdný. Ve středu 6. března na Po-
peleční středu začalo postní období. Jako v  předchozích 
letech, máme i  nyní možnost se v  této době připravit na 
Velikonoce aktivitou „Postní almužna“. To, co ušetříme 
postem, můžeme ve finančním vyjádření vhodit do „post-
ničky“ a po skončení postní doby předat k využití pro po-
třebné. V našem děkanátu se tyto peníze využívají v rám-
ci „Stipendijního fondu“, z nějž formou nevratné finanční 
výpomoci podporujeme studium a další osobnostní, du-
chovní, kulturní a sportovní rozvoj dětí a mládeže z více-
četných, neúplných a sociálně slabých rodin. Nominace 
potřebných zasílají sami kněží i farníci.
Postní krabičky si můžete vyzvednout v kostelích po mších 
svatých. Vybírat zpět se budou při mši svaté na 2. neděli 
velikonoční. 

  V pátek 15. března po skončení večerní mše svaté bude adorace Nejsvětější svátosti 
s přímluvnými modlitbami.
  V pondělí 18. března v 17.30 bude na Devítce setkání všech farních buněk.
Zváni jsou i zájemci z řad farníků, kteří členy farních buněk nejsou. 

ZVEME NA OUTDOOROVOU KŘÍŽOVOU CESTU, kterou se společně pomodlíme 
23. března 2019 v Dubicku. 
Sraz ve 14.30 u kostela Povýšení sv. Kříže. Na všechny se těší zábřežští animátoři.
   
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PŘIPRAVUJE:
Církev a normalizace – doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., čtvrtek 25. dubna v 18.00 hod. 
v Katolickém domě.
Tradice a obnova – je konflikt nevyhnutelný? – Dan Drápal, středa 22. května v 18.00 ve 
Farním sboru Českobratrské církve evangelické.

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 3. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 201; Jakubovice 690; Písařov 
865; Červená Voda 1.864 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Matouše v Červené Vodě bude v neděli 17. 
března v 15.00 hod. s úmyslem: za naše předky, kteří nám předali dar víry. Za uzdravení 
rodových kořenů, odpuštění vin a za duše v očistci. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 3. března: Klášterec 1.500; Svébohov 2.100; Jedlí 2.300; Vyšehoří 1.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

SENIOŘI se sejdou ve Svébohově v obecním domě ve středu 13. března v 18.00 hod. 
  Marie Šanovcová 
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MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

Výše sbírek z neděle 3. března bude, dá-li Pán, zveřejněna v dalším čísle Farních informací.

 POZVÁNÍ NA POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ 
CESTY. Tuto neděli 10. 3. a příští neděli 17. 3. ve 14.00 
hod. v kostele sv. Stanislava v Mohelnici (kostel se na-
chází na ulici Nádražní). Vede společenství Modlitby 
matek I.

 SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA CHVÁLY. Tuto neděli 
10. 3. v 17.00 hod. na faře v Mohelnici (Školní ul. 2). Zve 
Chválová schola.

 Modlitba růžence a bohoslužba slova s  podává-
ním svatého přijímání:
Zveme na modlitbu růžence v pondělí 11. března a ve středu 13. března – do farního kos-
tela sv. Tomáše Becketa v Mohelnici. Začátek v 7.30 hod. Ihned po růženci následuje krát-
ká bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání (cca na 10 minut). 

Mše svaté v týdnu od 11. do 17. 3. 2019: 
Pondělí 11. 3.  –  mše svatá v „Penzionu“ Mohelnice (Medkova ul. 1), 9.00 hod.
Středa 13. 3.  –  mše svatá v kostele sv. Jiljí v Úsově, 15.30 hod. 
    + mše sv. v kostele sv. Stanislava v Mohelnici, 18.00 hod.
Ve čtvrtek 14. 3. a v pátek 15. 3. nejsou žádné mše svaté!
Sobota 16. 3.  –  mše sv. v kostele sv. Stanislava v Mohelnici, 18.00 hod.
Neděle 17. 3.  –  mše svatá v kostele sv. Jiljí v Úsově,  8.00 hod.
    + mše sv. v kostele sv. Tomáše Becketa v Mohelnici, 9.30 hod.
    + mše sv. v kostele sv. Máří Magdalény ve Studené Loučce, 11.15 hod. 

 Více na internetové adrese www.farnostmohelnice.cz 

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 3. března: Štíty 1.340; Cotkytle 267; Horní Studénky 860 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

Bohoslužby pro děti a sbírky na opravy v neděli 17. března: 
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod., v Cotkytli v 11.00 hod.

ŠTÍTY
 V neděli 17. 3. po mši svaté povedou křížovou cestu členové Mariánského večeřadla
 Ve středu 20. 3. mše svatá ze Slavnosti sv. Josefa, snoubence P. Marie v 17.00 hod.
 HORNÍ STUDÉNKY 
 Mše svatá ze Slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie 18. 3. 16.00 hod. 

 P. Jacek Brończyk  
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Pastýřský list pro dobu postní 2019
 Drazí bratři a sestry, milost našeho Pána Ježíše Krista 
 ať je s Vámi se všemi!
 Na začátku postní doby, v níž se máme pokusit o nápravu 
k lepšímu, si připomeňme, že Pán Ježíš nezaložil jednotlivé 
křesťany, ale církev jako společenství. To je důležité si uvědo-
mit v době, kdy zakoušíme v církvi krizi charakterizovanou 
nejen úbytkem věřících v řadě kostelů, vymíráním národů s 
křesťanskou kulturou, či morálními skandály.
 Současní papežové nám to často připomínají. Papež Benedikt řekl: Bůh si ne-
přál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoliv vzájemného vztahu, 
nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by ho vpravdě uznával a věrně mu sloužil. Nebo 
papež František: V dějinách spásy zachránil Bůh lid. Bez příslušnosti k lidu neexistu-
je úplná identita. Nikdo se proto nespasí sám jako oddělený jedinec. Bůh nás k sobě 
přitahuje s ohledem na celkový rámec vztahů, které se utvářejí ve společnosti lidí: 
Bůh chce vstoupit do společenské dynamiky, do dynamiky lidu. Copak nežili křes-
ťané už v době apoštolské ve společenství, kdy všichni, kdo přijali víru, drželi pevně 
pohromadě a měli všechno společné? Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi 
všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali v chrámě, po domech lámali chléb 
a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. 
A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse a církvi.
 To jsem si uvědomil při listopadové návštěvě Iráku, kde jsem se uprostřed po-
válečného utrpení setkal s živým společenstvím křesťanů. Když uvažují o navrá-
cení z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam 
kostel? Pokud ne, tak se nestěhují. Viděl jsem kostel velmi poškozený, ještě hrozně 
černý od požáru, ale denně se v něm už slavila mše svatá a dle svědectví kněze byl 
vždy plný. Ten kostel je místem, z něhož vychází obnova života celého města. Bylo 
to vidět i večer na ulici. Nikdo se neuzavírá, všichni jsou večer společně venku. 
Proto si taky věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané 
v muslimském moři, ale ne rozptýlení, nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí 
či městských čtvrtí. 
 Vzpomněl jsem si na návštěvu Bangladéše před několika lety. Uprostřed víc 
jak 160 milionů muslimů žije 350 tisíc křesťanů. Nemíchají se, ale mají křesťanské 
obce, protože chtějí mít blízko do kostela, a děti mohou chodit jen do křesťanských 
škol, protože ve státních by z nich udělali muslimy. Mezináboženské vztahy jsou 
však většinou dobré. Na středních a vysokých katolických školách studuje mnoho 
muslimů, protože jsou to nejlepší školy. Byli jsme tehdy na návštěvě i v muslimské 
rodině. Přesto nejsou křesťané úplně rovnoprávní. Musí však být dobrými řemesl-
níky či odborníky, aby je druzí uznávali a potřebovali.
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

 V Evropě se zdůrazňuje více osobní svoboda než společenství, promíchání kul-
tur i náboženství. Ve městech se necítí potřeba patřit do nějaké farnosti, protože 
svobodný občan si zajde pokaždé do jiného kostela, jak se mu to hodí. Myslí si, 
že společenství nepotřebuje, a pak se diví, že trpí samotou a dětem už víru předat 
nedovede. Vidíme, jak u nás věřících ubývá, jak církev v Evropě vymírá a křesťan-
ská kultura se vytrácí, protože jednotliví křesťané bez živého společenství církve se 
nakonec přizpůsobí nevěřícímu prostředí. Při tom máme ještě odvahu poučovat 
lidi potřebující naši pomoc, že by to měli dělat jako my. Někteří Evropané dokonce 
chtějí humanitární pomoc podmiňovat přijetím demokracie a sekularizace. Jako 
bychom zapomněli na evropské zkušenosti.
 S obdivem jsme za komunismu četli pastýřský list biskupa Joachima Wankeho 
z východoněmeckého Erfurtu, který měl odvahu žádat své věřící rozptýlené mezi 
nevěřícími, aby v zájmu uchování víry všechno opustili a přesídlili do takových 
míst, kde mohou žít ve společenství živé církve. Jinak nezůstanou křesťany, proto-
že křesťanství se žije ve společenství, jak ukazuje zkušenost prvotní církve. Křesťa-
né v Asii nám to potvrzují svou zkušeností z historie i současnosti.
 Kéž bychom našli tolik pokory, abychom jejich zkušenost nejen respektovali při 
nabízení pomoci, ale také se od nich i poučili. Kéž tuto moudrost najdou rodiče, kte-
ří posílají své děti do světa, a pomohou jim najít křesťanské společenství. Kéž tuto 
moudrost najdou mladí lidé, kteří se chtějí kvůli studiu či práci usadit v jiném pro-
středí. Kéž ji najdou křesťané ve městech a pevně se zapojí do farního společenství, 
které si vyberou. Farnost však neslaví jen bohoslužby, ale také se sděluje, pomáhá 
si, žije spolu, takže se v ní nikdo necítí ztracený či opuštěný. Místní církev je rodina 
spojená láskou Ducha Svatého. V ní mají místo všichni, kteří otevřou svá srdce Boží 
lásce a nechtějí jen brát, ale i dávat. Jen tak může být farnost tajemným tělem Kris-
tovým, viditelným a působivým znamením Boží přítomnosti ve světě. Jen uprostřed 
takového společenství se mohou lidé včetně nevěřících setkávat s živým Kristem a 
být jím oslovení. Jen v takovém prostředí mohou dozrávat opravdoví křesťané, kteří 
se nebojí jinakosti druhých a umějí s nimi žít, aniž by ztratili svou identitu.
 Postní doba, do níž vstupujeme, je vhodným časem pro potřebné změny. Hle-
dejme upřímně, třeba i v modlitbě a postu, co od nás Pán žádá, abychom přispěli 
k oživení církve u nás. Najděme cestu do konkrétního společenství farnosti a v du-
chu služby se aktivně zapojme do jeho života, bez ohledu na věk. Mějme otevřené 
oči, abychom viděli, kdo kolem nás potřebuje nějakou pomoc, či jen čas k naslou-
chání. Nabídněme spolupráci kněžím a členům farních rad, kteří jsou zástupci 
farníků, abychom na cestě k Velikonocům společně udělali krok k oživení farní 
rodiny. Jen živé společenství obstojí a taky poroste. Jen živé společenství bude mít 
naději na svého kněze. Záleží na každém z nás, drazí přátelé. Neváhejme, Veliko-
noce budou brzy.
 K obrácení, které přispěje k oživení církve,
                                            každému z Vás ze srdce žehná
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FARNOST ZVOLE  A MALETÍN

Ve Zvoli byla sbírka v neděli 3. března ve výši 5.390 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

POUŤ NA SLOVENSKO 7. – 9. června 2019
Farnost Zvole vás zve na pouť. Navštívíme far-
nost Žákovice, působiště kněze Mariana Ku-
ffy, který se věnuje lidem sociálně vyloučeným, 
včetně těch, kteří si odpykávali tresty za nejtěžší 
zločiny. Prohlédneme si opravenou faru i zaříze-
ní, která vybudoval. 
V Levoči, která co do množství památek a umě-
leckých skvostů patří mezi nejkrásnější historic-
ká města na Slovensku, navštívíme poutní místo 
i mariánskou baziliku. Navštívíme také Spišskou Kapitulu, která je památkovou rezervací 
s katedrálou sv. Martina z 13. století s nejvyšší věží na Slovensku. 
Doprovázet nás bude P. František Eliáš, prohlídky budou s odborným výkladem tamních 
kněží. 
Pouť bude třídenní, odjezd v pátek 7. června odpoledne, dvakrát přenocujeme v Popradu 
(ubytování v soukromí). V neděli 9. června navštívíme Štrbské Pleso a do večera návrat 
domů. Cena 1.300 zahrnuje cestu autobusem a ubytování. Stravování ve vlastní režii, s se-
bou Eura na osobní potřebu.
Hlásit se můžete u Františka Deutsche tel. 737 440 891 nebo e-mail franta.deutsch@se-
znam.cz. Cena splatná při přihlášení.

POSTŘELMOVSKO             POSTŘELMOVSKO

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – POSTŘELMOV. 
Zveme pečující na informační seminář, kde získají mnoho rad v oblasti péče o blízkého, 
zajištění financí na péči i jaké jiné návazné služby lze využít. Nabízíme také podporu od-
borníků a především prostor a možnost si popovídat. Sejdeme se ve středu 13. 3. 2019 od 
16.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Postřelmov. Pokud vás problematika 
zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a naše pracovnice přijedou k Vám domů. 
Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.

 Žehnání opravených varhan bude v Postřelmově v sobotu 30. 3. při mši svaté v 11.00 
hodin. Následovat bude odpoledne v 15.00 hodin postní koncert.
 V neděli 17. 3. bude mimořádná sbírka na varhany v Postřelmově (minule 5.565 Kč) 
a na opravy kostela v Chromči (minule 4.300 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
 Mše svatá a modlitby k Duchu Svatému budou v Postřelmově v úterý 12. 3. od 16.30 
hodin. 
 Ve středu 13. 3. bude biblická hodina na faře v Postřelmově od 18.30 hodin. Všichni 
jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z neděle 3. března: Loštice 2.568; Moravičany 1.297; Bílá Lhota 1.222 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant 

 Mimořádné mše svaté v týdnu po neděli 10. 3. budou v Lošticích: 
v pondělí 17.00, úterý 7.30, pátek 7.30 hod. 
 V postní době budou pobožnosti křížové cesty bývat
V Lošticích: vždy v pátek 30 min. před mší a v neděli ve 14.00 hod.; adorace bude ve stře-
du 30 min před mší svatou.
V Moravičanech: v neděli ve 14.30 hod. a ve čtvrtek 30 min před mší svatou.
V Pavlově a Paloníně: v neděli ve 14.30 hod.

Postní kazatelé: 
 1. ned. postní 10.3. - Władysław Mach SDS z Klášterce
 2. ned. postní 17.3. - Vitalij Molokov z Červené Vody
 3. ned. postní 24.3. - Radek Maláč ze Zábřeha
 4. ned. postní 31.3. - Petr Souček z Mohelnice

MORAVIČANY 
TRADIČNÍ FARNÍ STANOVÁNÍ pro děti 6-12 let bude probíhat v termínu neděle 21. 7. 
až sobota 27. 7. 2019 na farním dvoře v Moravičanech. Přihlášky a bližší informace upřes-
níme.

MEZINÁRODNÍ DUCHOVNÍ AKCE 5 DNÍ S VINCENTÍNY (CZ) pro mladé muže 
15-25 let bude probíhat v termínu 8. 8. až 12. 8. 2019 na faře v Moravičanech.  Akci or-
ganizují kněží a seminaristé z Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul. Více informací na 
www.vincentini.sk.

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 3. března: Lubník 1.020; Tatenice 1.210; Hoštejn 1.500; Kosov 500 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

TATENICE
 DUCHOVNÍ OBNOVA pro mládež od 6. třídy ZŠ bude v Tatenici od pátku 22. do 
neděle 24. března. Přihlásit se můžete do 19. března osobně, na telefonu 775 339  868, 
nebo na e mail jitka.meda@seznam.cz.

 V době od neděle 10. března do středy 16. a ve středu 20. března nebudou slouženy 
mše svaté. 
 Svatého Josefa oslavíme při mši svaté v pondělí 18. března v Lubníku v 16.30, a v Tate-
nici v 18.00 hod. 
 Společenství chlapů se sejde na tatenické faře v neděli 24. března v 18.00 hod. 
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Sbírky z neděle 3. března: Zábřeh 13.036; Rovensko 875; Postřelmůvek 600 Kč. 
DARY: Haléř sv. Petra 2.000, na potřeby farnosti 1.500, od farníků ze Skaličky 800 na Ra-
dio Proglas a 800 na potřeby kostela sv. Bartoloměje. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

POZVÁNÍ DO SLUŽBY: 
Ekonomický úsek CHARITY ZÁBŘEH aktuálně hledá a přijme ÚČETNÍ(HO) na plný 
pracovní úvazek s nástupem v následujících měsících, maximálně pak do pololetí 2019. 
Obsahem je vedení účetnictví hlavně dceřiné sociální firmy – podnikatele – REPARTO 
Zábřeh s.r.o., částečně také Charity Zábřeh jako neziskové organizace; zaúčtování účet-
ních případů, dále fakturace, provádění úhrad prostřednictvím banky.

Dále hledáme VEDOUCÍ(HO) DOBROVOLNICKÉHO CENTRA. Úkolem této pozice je 
koordinace dobrovolníků, jejich vyhledávání, získávání a zapojování do činností Charity, 
motivace, vedení evidence dobrovolnické služby dle zákona, průběžné další vzdělávání, 
organizace akcí se zapojením dobrovolníků.

Na projektovou pozici přijmeme KOORDINÁTORA/KU NADĚJE – střediska humanitár-
ní, krizové, sociální a vzájemné pomoci. Úkolem je vedení střediska potravinové pomoci, 
vedení sociálního šatníku a sociální sprchy, skladu nábytku, elektrospotřebičů a domácí-
ho vybavení. Shromažďované věci jsou následně přerozdělovány lidem chudším, v nouzi.
Zázemí a pracoviště pro hledané pracovníky bude v Charitním domě sv. Barbory v centru 
Zábřeha (Žižkova 7/15, Zábřeh). Podrobnější informace k obsazovaným pozicím zájemci 
najdou na webu www.charitazabreh.cz 

KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA 
PRO PEČOVATELE V ZÁBŘEZE
Uskuteční se ve středu 20. 3. od 16 hodin v sídle pečovatelské 
služby (Zábřeh, Valová 290/9). Pokud jste se již svépomocné 
skupiny zúčastnili, víte, že se zde setkáte s lidmi, kteří se také 
věnují péči o svého blízkého, prožívají stejné nebo podobné 
starosti a tedy rozumí tomu, co prožíváte i vy. Víte, že podpo-
ru najdete i u přítomných odborníků, jejichž rady vám pomohou při péči, a pokud s péčí 
začínáte, dají vám mnoho užitečných rad, jak tuto situaci zvládnout. Pozvěte pečující, o 
kterých víte, ale kteří ještě neví o této možnosti pomoci a podpory. Více informací vám 
podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, 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.


