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7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

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: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23

2: 1 Kor 15,45-49

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

Nové přikázání
vám dávám,
praví Pán,
milujte se
navzájem,
jak jsem já
miloval vás.

Zpěv před evangeliem
Jan 13,34
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Ev. Lk 6,27-38

SVÁTOST SMÍŘENÍ- PŘÍPRAVA NA DOBU POSTNÍ
 ZPOVĚDNÍ DEN V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
středa 27. března
8.00 – 10.00 hod. – P. Kristián Libant CM
10.00 – 12.00 hod. – P. Władyslaw Mach SDS
12.00 – 14.00 hod. – P. František Eliáš
14.00 – 16.00 hod. – P. Jacek Bronczyk
16.00 – 18.00 hod. – P. Bohuslav Směšný
 Ke svátosti smíření v kostele sv. Bartoloměje můžete přistoupit také o prvním pátku
1. března od 15.00 hod. .
 Sobota 2. března je první sobotou v měsíci, mše svatá v 7.00 hod.

POSTNÍ DOBA

Postní doba rozšiřuje náš horizont, orientuje nás k životu věčnému. Na této zemi jsme totiž jen poutníci, nemáme zde stabilní vlast, ale hledáme tu budoucí, jak říká Bible (srov. Žid
11,16). Postní doba nám dává pochopit relativitu pozemského života a uschopňuje nás k nezbytnému odříkání a osvobozuje ke konání dobra. (vira.cz)
Středa 6. března – POPELEČNÍ STŘEDA
Popeleční středou, dnem přísného postu začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce.
Mše svaté v Zábřeze v 9.25 a v 17.30 hod.
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.
Na Květnou neděli 14. dubna v 15.00 hod. bude pobožnost
v kostele sv. Bartoloměje.
Na Velký pátek bude pobožnost v 15.00 hod. v kostele sv.
Bartoloměje a děti se sejdou k pobožnosti Křížové cesty
před kostelem sv. Barbory v 15.00 hod.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KOSTELNÍKY NA VELEHRADĚ

Ve dvou termínech:
 od pondělí 18. do středy 20. března vede Mons. Vojtěch Šíma
 od pátku 29. do neděle 31. března P. Jan Szkandera.
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.
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V BARBORCE ZAZNÍ VARHANNÍ KLASIKA

Skutečnou hudební lahůdku v podobě varhanního koncertu nabídne cyklus Bravo v neděli 24. února
v kostele sv. Barbory. Od 16 hodin zde vystoupí Pavel
Svoboda – jeden z nejúspěšnějších českých varhaníků
současnosti, laureát Pražského jara a mezinárodní soutěže J. S. Bacha v Lipsku.
V programu koncertu zazní hudba mistrů varhanní tvorby období baroka, především J. S. Bacha, ale i skladby G.
F. Händela a také W. A. Mozarta či Ference Liszta. Koncert slibuje výjimečný zážitek i proto, že hru na kůru bude
snímat kamera, a posluchači ji tak budou moci sledovat
na plátně před sebou. Za vstupenku zaplatí návštěvníci
příznivých 100 korun, držitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti vstup zdarma.
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, místní skupina Zábřeh připravuje na
úterý 26. února přednášku Lukáše Noska, Ph.D. Evropa a islám - dějiny a
současnost střetů, vztahů, expanzí i přijetí. Vztahy mezi Evropou a islámem
se datují do doby vzniku islámu, tedy do 7. století. Nešlo vždy o mírumilovnou kulturní výměnu, ale i o války, tažení a dobývání. Jen výčet těchto forem
pronikání vydá na tlustoknihy. Jaká jména z historie má cenu připomínat?
Nejsou to jen křižáci, ale třeba i sv. František z Assisi či Erasmus Rotterdamský.
Lukáš Nosek, Th.D. je křesťanský teolog a islamolog zabývající se arabofonním křesťanstvím a křesťansko-muslimskými vztahy. Jako pedagog působí na HTF UK, je členem
redakce revue Salve.
Za ČKA Jana A. Nováková
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH vás zve:
26. 2. v 9.30 hod. JAK SE ŽIJE S CYSTICKOU FIBRÓZOU? Co je to cystická fibróza? Beseda a osobní zkušenosti Sylvy Petrželkové Krejčí
27. 2. v 16 hod. PÍSNIČKY A MAŇÁSKOVÉ DIVADÝLKO pro nejmenší v Hnízdě.
Více na www.hnizdozabreh.cz
KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY. Centrum pro rodinný život ve
spolupráci s Ligou pár páru pořádá kurz symptotermální metody, který začíná 28. 2. 2019 v 18 hod. na Kurii (Biskupské nám. 2) v Olomouci.
Srdečně zvou lektoři L+M Kolčavovi, více na www: rodinnyzivot.cz
DUCHOVNÍ OBNOVA V KNĚŽSKÉM SEMINÁŘI V OLOMOUCI
Postní duchovní obnova pro muže od 17 do 35 let – APOŠTOLEM PROTI SVÉ VŮLI –
od 8. do 10. března pod vedením P. Jana Krbce.
Více na: www.knezskyseminar.cz
BESEDA S MARIANEM JUREČKOU. Ve středu 27. 3. se uskuteční setkání – beseda s
místopředsedou KDU-ČSL Ing. Marianem Jurečkou v Postřelmově v Kulturním domě
od 18.00 hodin. Jsou zváni všichni, kdo mají zájem o věci veřejné, koho zajímá křesťanská politika.
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NAUČME SE MODLIT, JAK NÁS TO NAUČIL JEŽÍŠ

(papež František na audienci 13. 2. 2019
Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)
Ježíš řekl: Když se modlíš, vejdi v tichosti do svého pokojíku, zavři za sebou
dveře a modli se k svému Otci! Ježíš chce,
aby jeho učedníci nebyli jako pokrytci,
kteří se modlí ve stoje na nárožích, aby
byli lidem na očích. (srov. Mt 6,5-6) Ježíš
nechce pokrytectví.
Pohled na Boha je modlitbou
Pravá modlitba je ta, která se uskutečňuje v tajemství svědomí, v srdci,
skrytě, jen Bůh ji vidí. Já a Bůh. Taková modlitba totiž odhaluje faleš, neboť před Bohem
není možné nic předstírat, Bůh nás zná takové, jací jsme.
V jádru rozhovoru s Bohem je tichý dialog, jakoby se setkaly pohledy dvou osob, které se milují: člověk a Bůh, setkávají se jejich pohledy a toto je modlitba. Dívat se na Boha
a nechat na sobě spočinout Boží pohled, toto znamená modlit se... Je to krásná modlitba.
Přestože modlitba učedníků je důvěrná, nespadne do intimity. V tajemství svědomí křesťan nezanechává svět za dveřmi svého pokojíku, ale ve svém srdci si nese do modlitby lidi,
situace, problémy a spoustu věcí....
Jedno slovo v modlitbě Otčenáš chybí. Jaké?
Kdyby se vás někdo zeptal, co je základem modlitby Otčenáš, tak není jednoduché
odpovědět. Ale chybí tam jedno slovo, které v dnešní době, a možná stále, mají všichni ve
velké úctě. Chybí tam slovíčko já.
„Ježíš nás učí, abychom se modlili se slůvkem na rtech ty, neboť křesťanská modlitba
je dialogem: „Posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá.“
A poté přechází k my. Celá druhá část modlitby Otčenáš je v 1. osobě množného čísla:
„Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.“
Dokonce i ty nejzákladnější lidské potřeby, jako je potrava k zahnání hladu, jsou uvedené v množném čísle. V křesťanské modlitbě totiž nikdo neprosí o chléb pro sebe, žádá
ho pro všechny chudé na celém světě. Nezapomeňte na to, že chybí slovíčko já, ale že se
modlíme slovy ty a my.
V křesťanské modlitbě není místo pro individualismus
V rozhovoru s Bohem není místo pro individualismus, není vznešenější modlitby než
té, kterou Bohu přednášíme ve společenství bratří a sester. Poté papež vyprávěl příběh, jak
mu jednou jeden kaplan položil otázku, jaký je opak k já, a on mu na to nevinně odpověděl ty. To je začátek války. Opak ke slovu já je my, mír je, kde jsme společně. Byla to pěkná
lekce, kterou mi ten kněz udělil, dodal papež.
Pokračování příště
Postní doba je cesta, která nás vede k milosrdenství, jež vítězí nade vším, co nás chce
zdeptat nebo redukovat na něco, co neodpovídá důstojnosti Božích dětí. Postní doba je
cestou z otroctví ke svobodě, z utrpení k radosti, ze smrti k životu.
papež František
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ZAKONČENÍ PLESOVÉ SEZÓNY
 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na tradiční maškarní ples, který se uskuteční v pátek 1. března od 20
hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie 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 Zábřeh, Žižkova 15, ( 739 246 015.
 Především děti a jejich rodiče a kamarády zveme na tradiční dětský maškarní karneval, který se uskuteční v sobotu 2.
března. Zábavným odpolednem plným her a soutěží návštěvníky provede Tomáš Velzel. Nebude chybět tradiční tombola a
promenáda masek. Vstupné 25 Kč. Začátek ve 14 hodin.
 Nejenom seniory zveme na neděli 3. března na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje Vašek a Pepa. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
		
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 17. února: Jakubovice 514 + od jesliček 440; Písařov 1.126; Červená Voda
2.912; na opravu kostelních hodin – Moravský Karlov 1.820 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 17. února: Klášterec 2.700; Svébohov na opravy 5.800; Jedlí 2.600 + na
opravy 1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého hudebního fondu uvádí tuto neděli 24. 2. 2019 v 18.00 hod. v Obecním domě ve Svébohově koncert
Dua Beautiful Strings (Monika Urbanová – housle; Hedvika Mousa Bacha – harfa)

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO
Sbírky z neděle 17. února: Mohelnice 5.957; Úsov 510; Studená Loučka 240 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
RUMUNSKO 2019 – EXPEDICE BANÁT – POZVÁNKA PRO MLÁDEŽ
Pozvánka pro mládež (16-30 let) k putování po rumunských Karpatech s otcem Petrem
Součkem (farář v Mohelnici).
Cílem je přechod pohoří Munţii Semenic, Munţii Locva a Munţii Almaj (Banát) s návštěvou českých vesnic. Termín akce: neděle 28/7 - sobota 10/8/2019.
Cena: 3.000 Kč. Přihlašování a více informací u otce Petra (tel.: 731 758 543).
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LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO
Sbírka z neděle 17. února: Loštice 2.450; Moravičany 1.222; Bílá Lhota 1.184Kč. Dnešní
sbírka je na HALÉŘ SV. PETRA.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Tuto neděli 24. února v 17.00 hod. bude slavena mše svatá v Pavlově.
V neděli 3. března v 17.00 hod. bude slavena mše svatá v Paloníně.
Po mších sv. přidáme modlitbu k sv. Michalovi archandělovi, kterou naleznete na obrázcích na lavicích.
POUŤ DO MEDŽUGORJE. Na podzim vás zveme na
farní pouť do Medžugorje, spojíme se s poutníky ze Zábřehu. Termín: 15. – 21. září 2019 (neděle – sobota). Odjezd v neděli 15. 9. odpoledne, návrat v sobotu 21. 9.
v dopoledních hodinách. Cena 2.200 Kč + 40 Euro. Více
informací v FI č. 6 nebo na internetových stránkách farnosti Zábřeh (http://rkfzabreh.rps.cz/default.html)

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 17. února: Lubník 1.340; Tatenice 1.340; Hoštejn 1.700; Kosov 480 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
TATENICE
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře
v neděli 3. března v 18.00 hod.
 MIMOŘÁDNÉ UDÍLENÍ POPELCE bude v Kosově při
mši svaté ve čtvrtek 7. března v 16.00 hod. V neděli 10. března
mše svatá v Kosově slavena nebude.
 DUCHOVNÍ OBNOVA pro mládež bude v Tatenici od
pátku 22. do neděle 24. března. Přihlásit se můžete na tel. 775
339 868, nebo na email jitka.meda@seznam.cz.
HOŠTEJN
 V neděli 3. března od 14.00 hod. bude na Globusu dětský karneval.
 DUCHOVNÍ OBNOVA. V sobotu 16. 3. se na faře v HOŠTEJNĚ uskuteční duchovní
obnova pod vedením otce Antonína Krasuckého OP. Začátek v 9.00 hod na faře, závěr mší
svatou v 16.00 hod. Na oběd bude možnost objednání pizzy. Kapacita je omezená, prosím
zájemce o přihlášení na mail: rohlikova.veronika@gmail.com, nebo zapsání na papír u
vchodu do kostela. Všichni jsou srdečně zváni.
 TICHÁ ADORACE V HOŠTEJNĚ. Každý pátek od 17.30 do 18.00 hod. je možnost
tiché adorace v kostele sv. Anny. Vchod je otevřený ze sakristie.
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 3. března bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 3.077 Kč)
a v Chromči na farní kostel (minule 2.150 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
Tichá adorace a možnost svaté zpovědi před prvním pátkem v březnu bude:
 ve středu v Leštině od 15.00, mše svatá bude v 16.30 hodin,
 ve čtvrtek v Chromči od 16.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
O první sobotě v březnu 2. 3. bude Večeřadlo – mariánská pobožnost a mše sv. ke cti
Panny Marie v Postřelmově od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 17. února: Štíty 4.000; Cotkytle 2.050; Horní Studénky 6.420 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
 V pátek 1. 3. o prvním pátku v měsíci v 16 hod. adorace a možnost svátosti smíření,
v 17 hod. mše svatá.
 V sobotu 2. 3. v 8 hod. Mariánské večeřadlo.
 Na Popeleční středu 6. 3. při mši svaté v 17 hod. bude udílení popelce.
HORNÍ STUDÉNKY
 Ve čtvrtek 7. 3. bude udílení popelce při mši sv. v 16 hod. a bude pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
COTKYTLE
 Na 1. postní neděli 10. 3. bude při mši svaté v 11 hod. udílení popelce.
		
P. Jacek Brończyk

FARNOST ZVOLE A MALETÍN
Ve Zvoli byla sbírka v neděli 17. února 4.460 + dar na Haiti 20.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 Tuto neděli 24. února ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí.
 První sobota v měsíci – 2. března v 8.00 společná modlitba růžence; mše svatá v 8.30
hod.
MALETÍN
 V kostele sv. Mikuláše bude slavena mše svatá příští neděli 3. 3. ve 14.30 hod.
PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA
Pokud budete mít ještě zájem o řezivo (fošny, trámy, desky, vazby) z letošní zimní těžby z farního lesa v Maletíně, zatím si ho můžete objednávat.
Připraveno bude na jaře na pile v Postřelmůvku v limitovaném množství.
P. František Eliáš 731 626 500
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TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
„SVATOPETRSKÝ HALÉŘ“
Sbírky z neděle 17. února na Devítku: Zábřeh 21.476; Rovensko 1.290; Postřelmůvek
975 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
KLUB O PÁTÉ
Tématem Klubu o páté, který proběhne 5. 3. 2019 budou úzkosti a
traumata v dětství, poruchy osobnosti, parafilie. Setkání proběhne
v nových prostorách Charity Zábřeh – Žižkova 5.
Dětství by mělo být jedno z nejkrásnějších období v našem životě.
Bohužel, vždycky tomu tak není. Mnoho dětí však prožívá v dětství
různá traumata, která mají vliv na jejich pozdější život.
Nemusí se jednat pouze o nalomené sebevědomí a sníženou schopnost navazování vztahu. V některých případech mohou tato prožitá
traumata působit závažná onemocnění.
Nejen na toto téma bude hovořit odborník z oblasti psychiatrie Mgr. Petra Tošnerová, která má v tomto oboru letité zkušenosti.
Na setkání s vámi se těší tým pracovníků Soreha – sociální rehabilitace Charity Zábřeh
***
Zveme všechny lidi dobré vůle na NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ NA VELEHRAD s úmyslem vyprosit odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy (a všech dokumentů či
směrnic prosazující gender ideologii) a za ochranu tradiční
rodiny, manželství a nenarozeného života. Tato akce se koná pod záštitou kardinála Mons. Dominika Duky a olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. Termín: z 8. na 9. března 2019 (pátek
– sobota.
Trasa: Staré Město u Uherského Hradiště – Velehrad.
Zahájení ve 22.30 hod. v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě.
Přednáška: TRADIČNÍ RODINA A GENDER IDEOLOGIE – JUDr. Mgr. Anton
Chromík, PhD., lídr Slovenského dohovoru za rodinu
– modlitby, informace, požehnání na cestu;
23.30 hod. – začátek pěšího procesí směrem na Velehrad cca ve 2.00 hod. – mše
svatá v bazilice na Velehradě, hlavní celebrant biskup Mons. Mgr. Pavel Posád
3.40 hod. – odjezd autobusem do Starého Města k zaparkovaným autům a k vlakovému
nádraží.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
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