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3. NEDĚLE POSTNÍ
Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština
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 léčili 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
Žl 95

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
„Nezatvrzujte svá srdce!“

1: Ex 17,3-7
Ordinárium Břízovo č. 503

2: Řím 5,1-2.5-8
příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Jan 4,5-42

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub
svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se – tak jak
byl – u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna samařská žena navážit vodu. Ježíš jí
řekl: „Dej mi napít.“ – Jeho učedníci totiž odešli do města, aby koupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a věděla, kdo ti říká:
‘Dej mi napít’, spíše bys ty poprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu namítla: „Pane,
vždyť ani nemáš vědro, a studna je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Jsi snad
větší než náš praotec Jakub, který nám dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho
stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však
napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se
v něm pramenem vody tryskající do života věčného“…
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
ČTVRTEK 19. BŘEZNA SLAVNOST SV. JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
Oslava svatého Josefa má biblické kořeny. Josef je posledním patriarchou, k němuž Bůh
promlouval prostým a neokázalým způsobem prostřednictvím snů. (srov. Gn 28,12-14;
Mt 1,20-24) Podobně jako starozákonní Josef (egyptský) i novozákonní Josef je muž přímý, věrný a spravedlivý (Mt 1,19), muž, kterému Bůh svěřil správu nad „svým domem“.
On spojuje Ježíše, Mesiáše a Krále, s davidovskou dynastií, která byla nositelkou zaslíbení
(Mt 1,1-16; Lk 3,23-38). Josef, Snoubenec Panny Marie, pěstoun Ježíšův, ochránce a vůdce
Svaté rodiny na útěku do Egypta i při jejím návratu rekapituluje cestu exodu izraelského
národa (Gn 37; 50, 22-26; Mt 2,13-21).
Mše svatá v Zábřeze v 17.30 hod.

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC BŘEZEN 2020 – ZA DUCHOVNÍ CVIČENÍ ŘÍMSKÉ KURIE
Každoročně na počátku doby postní koná římská kurie duchovní cvičení.
V letošním roce je dává otec Pietro Bovati, italský jezuita a sekretář Papežské biblické komise. Název sám již napovídá obsah: Hořící keř zapaluje
oheň – setkání mezi Bohem a člověkem.
ZAKONČENÍ KURZU PRO LEKTORY – OTEVŘENÉ PRO VEŘEJNOST
V pátek 3. dubna se sejdeme v 17.00 hod. na Devítce s otcem biskupem
Antonínem Baslerem. Téma jeho promluvy bude „Duchovní rozměr lektorské služby“.
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 3. – 4. dubna – Šumperk
Po dvou letech je tu opět možnost poznat mladé z našeho děkanátu!
Co nás čeká? Přednášky, sport, čas na pokec s přáteli, a na prohloubení vztahu s Ním! Přihlašování na: https://mladez-zabreh.webnode.cz/dsm
Těšíme se na Tebe!
Animátoři Zábřeh
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 18. března.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod.
P. Radek Maláč
KURZ ALFA se už přehoupl do druhé půlky, minulý víkend jsme společně
strávili na Hoře Matky Boží u Králík. Hlavní program proběhl v sobotu, byl
zaměřen na Ducha Svatého a jeho působení. Děkujeme všem, kdo kurz Alfa
podporují svými modlitbami.
Za tým Alfy Karla Hrochová
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VINCENTÍNSKÉ LIDOVÉ MISIE ZÁBŘEH
Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j.
MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, na základě doporučení ČBK a po dohodě
s misionáři překládáme misijní týden na 2. až 11. října 2020.
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH bude v Zábřeze v pondělí 23. března při mši
svaté v 9.25 hod.
SVÁTOST SMÍŘENÍ před přijetím svátosti pomazání můžete přijmout od středy 18. března před každou mší svatou (případně i během mše svaté).
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PŘIPRAVUJE
Vážení a milí přátelé, přijměte pozvání na moderovanou besedu CESTOU SMÍŘENÍ s P. Antonem Ottem. Německým knězem, narozeným
ve Slezské Vidnavě, roky usilujícím o smíření mezi Čechy a Němci.
Setkání proběhne 28. dubna 2020 v Zábřeze. V 17.00 bohoslužba
v kostele sv. Barbory, 18.00 beseda v Katolickém domě.
Mons. Anton M. Otte (nar. 15. srpna 1939) je katolický kněz německé
národnosti. V Čechách žil až do roku 1960, kdy vycestoval do Německa. Vystudoval teologii a poté pracoval ve farnosti, s mládeží, na
školách a mezi vězni. V roce 1991 byl uvolněn pro pastorační úkoly v ČR a pro vedení
kanceláře Ackermann-Gemeinde v Praze. Je emeritní probošt Královské kolegiální kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Spolupráci mezi Čechy a Němci, německé menšině
a vzájemnému porozumění se věnuje dodnes.
V roce 2018 s ním vyšel knižní rozhovor nazvaný Vzdálená Evropa? Spoluautor této knihy Josef Beránek se besedy v Zábřeze rovněž zúčastní.

Ohlášky
Mgr. Jan Odehnal a Mgr. Hana Roubalíková
z farnosti Zábřeh přijmou svátost manželství
v sobotu 25. dubna 2020
v kapli sv. Cyrila a Metoděje ve Vojnicích.
Ať je Pán provází svým požehnáním

O čem píše Katolický týdeník č. 11
Sedm let nástupcem sv. Petra. V pátek 13. března zahajuje papež František osmý rok svého pontifikátu. Vychází na periferie, zastává se nejchudších, usiluje o dialog a volá k obrácení.
Obnova pohraničí. Periferie, které rozkvétají. Někdejší Sudety nesoucí šrámy 20. století
jsou dnes svědky svěžích aktivit, které vyrůstají z nadšení a touhy smířit se a překonat zlo
i hořkost minulosti.
Moravský pekař patronem Vídně. Sv. Klement Maria Hofbauer, rodák z Tasovic u Znojma je uctíván jako patron pekařů, Vídně a Varšavy. V neděli 15. března uplyne 200 let od
jeho úmrtí.
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Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19

Bratři a sestry,
ministr zdravotnictví dnes vydal v souvislosti s epidemií
onemocnění COVID-19 mimořádné opatření, kterým
se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března
2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká
nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako
jsou poutě, svatby, pohřby a další. Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu
našeho prohlášení ze dne 6. března 2020 respektovat.
Z opatření vyplývá, že shromáždění do 100 osob se omezení netýká. V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční
den je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než
100 osob.
Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně.
Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním.
Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou
kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec
nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.
10. března 2020
Biskupové Čech a Moravy

MŠE SVATÉ V ZÁBŘEZE V NEDĚLI 15. 3. 2020
kostel sv. Bartoloměje: 7.00; 8.30; 10.00; 18.00 hod.
kostel sv. Barbory: 7.00; 8.30 hod.
Bohoslužby ve všední dny se nemění.
RADIO PROGLAS neděle 15. 3. 2020:
9.00 hod. mše svatá z kostela Panny Marie Pomocnice v Olomouci, 19.30 přenos mše
svaté; TV NOE: 10.30 mše svatá z kostela sv. Mikuláše v Tiché
Papež František o naději
Nemyslete si, že boj sváděný tady na zemi, je zcela zbytečný. Na konci života nás neočekává ztroskotání: tepe v nás semínko absolutna. Bůh neklame, zasadil do našich srdcí naději,
kterou nechce deptat frustracemi. Všechno se rodí, aby vykvetlo ve věčném jaru. Také
Bůh nás stvořil, abychom vykvetli. Připomínám si tady onen dialog, ve kterém dub pravil
mandloni: Pověz mi o Bohu. A mandloň vykvetla.
Generální audience, 20. 9. 2017
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 8. března: Červená Voda 2.667; Jakubovice 820; Písařov 912; Domov
důchodců sv. Zdislavy 433 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
KŘÍŽOVÁ CESTA o 3. neděli postní 15. března 2020
v 15.00 hod. bude za požehnání pro kněze a všechny
zasvěcené osoby a za nová kněžská, řeholní a jáhenská
povolání.
POZVÁNKA. 4. neděli postní 22. března v 15.00 hod.
jste zváni do kostela v Červené Vodě na promítání dokumentu z cestopisných, misijních výprav Rostislava
Staňka.

farnosti spravované z  klášterce
Sbírky z neděle 8. března: Klášterec 1.700; Svébohov 2.700; Jedlí 1.400 + dar na opravy
700 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SENIOŘI se sejdou ve Svébohově ve čtvrtek 19. března v 18.00 hod. v obecním domě.

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 8. března: Loštice 3.423; Moravičany 1.387 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

LOŠTICE
Za dva týdny začíná příprava rodičů dětí, které letos poprvé přistoupí k svatému přijímání. Setkání rodičů budou čtyři, současně s přípravou dětí. Scházet se budeme večer v úterý
v Prokopce: 24. března, 7. dubna, 28. dubna a 12. května. Prosím rodiče, aby přišli oba.
PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ
Moravičany – čtvrtek 2. dubna 16.30 – 17.45 hod. zpovídá otec Petr Souček
Loštice – pátek 3. dubna 15.00 – 17.45 hod. zpovídá otec Metoděj Hofman
Bílá Lhota – neděle 5. dubna 10.45 – 11.45 hod.
MORAVIČANY
Zveme rodiče s malými dětmi do dětské herny na moravičanské Besedě. „Herny“ bývají
většinou ve čtvrtky od 9.00 do 11.30 hod. Sledujte aktuální pozvánky na internetu.
V rámci programu „Zelené oázy 2020“ jsme u Nadace Partnerství uspěli jako žadatelé
o grant na kompletní výsadbu zeleně ve farní zahradě v Moravičanech.
V následujících měsících budou zahájeny práce v zahradách. Dobrovolníci, dárci materiálu a financí jsou vždycky vítáni. Sledujte aktuální výzvy na nástěnkách a na internetu. Kácení a prořezávání suchých stromů již bylo dokončeno. Následuje úprava terénu,
vyměřování veškerých ploch a příprava na podzimní sázení. Hlavní výsadbové víkendy
proběhnou v říjnu 2020.
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Mše sv. s nedělní platností v sobotu 14. března:
Police (kostel sv. Mikuláše) 15.00; Mohelnice (kostel sv. Stanislava) 18.00 hod.
Mše svaté v neděli 15. března:
Úsov (kostel sv. Jiljí) 8.00; Mohelnice (kostel sv. Tomáše Becketa) 9.30 hod.
Studená Loučka (kostel sv. Máří Magdalény) 11.15 hod.
„Křesťanské modlitební společenství Lydie, z. s.“ zve ženy
a dívky, které se chtějí přimlouvat za Regionální modlitební
setkání. Setkání se, dá-li Pán, uskuteční v neděli 15. března od
14.00 hod. v Mohelnici na faře (Školní ul. 2).
Více informací: infolydie@seznam.cz ; www.lydiafellowship.org
Setkání seniorů. Pravidelné setkání seniorů se koná v úterý 24. března ve 14.00 hod. na
mohelnické faře.
Zvou: V. Šléšková a V. Vykydalová
RANNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Zveme vás srdečně na společnou modlitbu růžence a na krátkou bohoslužbu slova s podáváním svatého přijímání: vždy v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – v Mohelnici, ve
farním kostele sv. Tomáše Becketa.
Růženec začíná vždy v 7.30 hod., bohoslužba slova s podáváním Eucharistie následuje
ihned poté (cca 7.55 hod.). Přijďte začít svůj den s Ježíšem!
Poselství papeže Františka k postní době 2020 naleznete na internetových stránkách
www.farnostmohelnice.cz

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 22. března bude při všech bohoslužbách mimořádná sbírka na odvod na arcibiskupství (odvod činí: Postřelmov 14.300 Kč, Chromeč 7.200 Kč, Sudkov 2.900 Kč, Lesnice
8.900 Kč).
Finanční příspěvek na obnovu Mariánského sloupu v Praze můžete dát do pokladničky
k tomu určené v kostelích v Postřelmově, Chromči a Lesnici. Všem dárcům ať Pán odplatí
jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
Slavnost sv. Josefa budeme ve středu 18. března v Leštině v 17.00 hod., ve čtvrtek 19. března v Chromči v 16.30 hod. a v Postřelmově v 18.00 hodin.
Mše sv. v Brníčku bude v sobotu 21. března v 15.00 hod.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z  tATENICe
Sbírky z neděle 8. března: Lubník 1.460; Tatenice 1.270 + 500; Hoštejn 1.500; Kosov 800.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
6

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 8. března: Štíty 2.220; Cotkytle 582; Horní Studénky 1.440 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
POSTNÍ KATECHEZE BÝVAJÍ: ve Štítech v pátek po mši svaté, v Horních Studénkách
vždy ve čtvrtek po mši svaté.
SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ bude v pátek 20. března v 16.00 hod. na faře ve Štítech.
Křížovou cestu po mši sv. v neděli ve Štítech 22. března povedou farníci.
• V Herolticích bude v sobotu 21. 3. v 16.00 hod. mše sv. s nedělní platností.
DUCHOVNÍ ADOPCE POČATÉHO DÍTĚTE
V neděli 22. března v našich farnostech proběhne Duchovní adopce počatého dítěte.
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím (potratem) a za jeho
rodiče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme osobně znát, ale
zná ho náš nebeský Otec. Nevíme jaká a jak dlouhá bude životní pouť tohoto dítěte i jeho
rodičů. Věříme ale, že se naše modlitby a oběti rozhodně neztratí, a že se jednou s „naším“
dítětem i jeho rodiči u Pána setkáme.
P. Jacek Brończyk

zvole

zvole

zvole

Sbírka z neděle 8. března byla ve Zvoli 5.090 + dar na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého 5.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA V MALETÍNĚ
Pila v Postřelmůvku již začala zpracovávat kulatinu z těžby dřeva v Maletíně.
Pokud máte zájem o levné řezivo: fošny, trámy, desky, případně vazbu a také palivo (krajinky) z farního lesa v Maletíně, můžete si ho začít objednávat.
Dřevo bude zpracováno dle vašich požadavků. Konečná cena u trámů bude do 4.800 Kč za
m3 a desek za 3.500 m3.
P. František Eliáš, tel. 731 626 500
KOMUNITNÍ CENTRUM
Zednické práce na komunitním
centru pokračují díky přijatelnému počasí nepřetržitě.
Děkujeme za zapojení se při brigádách.
Mše svatá v Maletíně bude tuto
neděli 15. března ve 14.30 hod.
V Pobučí budeme slavit mši
svatou v neděli 22. března ve
14.30 hod.
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TUTO NEDĚLI 15. března 2020 je V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA DEVÍTKU
SBÍRKA z neděle 8. března: Zábřeh 18.827 + dar na TV NOE 1.000; Rovensko 1.478 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
CHARITA ZÁBŘEH aktuálně zve do služby a nabízí zaměstnání zájemcům o spolupráci
na charitativním díle.
Mezi aktuálně obsazované pozice patří:
v vedoucí Naděje – střediska a nástrojů pro potravinovou, materiální, praktickou
a vzájemnou výpomoc potřebným
v vedoucí/sociální pracovník/ice Občanské poradny – odborné sociální poradenství
v oblasti dluhů, bydlení, zaměstnání, zdravotních a kompenzačních pomůcek
v sociální pracovník/ice pro vytvoření systému koordinované podpory osob
vyžadujících dlouhodobou péči v regionu ORP Zábřeh a Mohelnice (projekt hrazený
s EU)
v pracovník/ice terénních sociálních služeb – poskytování pečovatelské služby, osobní
asistence, zastoupení pečujících osob v domácnostech
Pokud zvažujete změnu zaměstnání, nabídněte svou odbornost či lidskost do služby
naší církevní organizaci a staňte se našim novým kolegou či kolegyní. Zájemci se více
informací dozví na webu www.charitazabreh.cz
NOVÝ PODÚČEL VEŘEJNÉ SBÍRKY. Ve
spolupráci s manželkou Evou a panem Jaroslavem
Žouželkou, MBA jsme v tomto týdnu otevřeli
podúčet veřejné sbírky na pomoc JIŘÍMU
KNIŽÁTKOVI (narozen 1950, bytem Severovýchod
4, Zábřeh). Ten je následkem autonehody z neděle
18. srpna 2019 na silnici mezi Dolním Bušínovem
a Lupěným ochrnutý na obě dolní končetiny
a upoután na invalidní vozík. Účelem sbírky je
připravit jeho domácnost na návrat po léčbě
a rehabilitaci v Hrabyni, finančně podpořit nákup
pomůcek, které nehradí příspěvky státu. Podrobné
informace o tom, na co výtěžek peněžní sbírky bude sloužit, jak a do kdy lze
přispět, jak získat potvrzení o poskytnutém daru, ... se zájemci dočtou na webu
www.charitazabreh.cz
Podobně jsme v předchozích letech pomáhali např. rodině příslušníka vězeňské
služby po tragické autonehodě během výkonu služby, rodině s malými dětmi po
požáru ve Vyšehoří, požárem zasaženým domácnostem v Rohli a Jestřebí, mladému
handicapovanému muži na invalidním vozíku, dětem se vzácným onemocněním na
náklady léčby, ...
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
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