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16. 2. 2020
Ročník XXVII. číslo 7

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Žl 119   Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově
1: Sir 15,16-21  2: 1 Kor 2,6-10 Ev. Mt 5,17-37
Ordinárium Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504 

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Ne-
přišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, ne-
pomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby 
tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak učil lidi, bude 
v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském 
království veliký. Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spra-
vedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo 
řečeno předkům: ‘Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo 
se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo 
ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpome-
neš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit 
se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protiv-
níkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služební-
kovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš 
do posledního halíře. Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš!’ Ale já vám říkám: Každý, 
kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci. (pokračování na str. 4)

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; 
dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. 
Skrze tvého Syna  našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.                 Amen
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Sobota 22. února  SVÁTEK STOLCE SV. PETRA

Připomínáme si mimořádnou hodnost, kterou Pán Ježíš svěřil Petrovi k zachování víry 
a  jednoty božího lidu. Nejde tedy o vlastní hmotný stolec, ale o funkci, pro kterou se 
stal sv. Petr a jeho následovníci na římském biskupském stolci hlavou apoštolského sboru 
a vrchními pastýři celé Církve.
Sv. Cyprián ve 3. stol. napsal: „Je jeden Bůh, jeden Kristus, jedna Církev a jeden stolec za-
ložený na Petrovi Kristovým slovem.”
„Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova vyznání; 
chraň ji a nedopusť, aby se zmítala uprostřed bouří a zmatků.“ (breviář) 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc
únor 2020
Za všechny zasvěcené, aby zdrojem jejich činnosti bylo srdce hořící pro 
Pána.

ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU 
Modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová  
modlitba upřímně věřícího má velkou moc. Jak 5,6
V kostele sv. Bartoloměje v pátek 21. 2. 2020 po skončení mše svaté, 
která začíná v 17.30 hod. 

KURZ PRO LEKTORY. V úterý 18. února v 17.00 hod. pokraču-
jeme, a pro tentokrát v kostele v Postřelmově, v kurzu pro lektory 
pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové. Přijít mohou i ti, kteří za-
tím neměli možnost se na setkání dostavit. Další setkání se uskuteční 
v pondělí 24. února v 17.00 hod. v kostele ve Zvoli (praktická část).

P. Radek Maláč, děkan a P. František Eliáš  

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V ZÁBŘEZE začne v březnu. 
První setkání bude v pátek 6. března v 19.00 hod. Přípravu na biřmování povede otec Ka-
rel Skočovský, nový zábřežský kaplan.  
Zájemci se už teď mohou nahlásit na tel. 583 414 531 nebo 731 626 509

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
3. - 4. dubna v Šumperku proběhne setkání mládeže 
pro děkanáty Zábřeh a Šumperk.
Více informací najdete na:
https://mladez-zabreh.webnode.cz/dsm/
Přihlašování se spouští 16. února ve 20.00 hod. S případ-
nými dotazy se obracejte na: mladez.zabreh@gmail.com, 
nebo na tel. č. 731 594 791 (Dominika Suchá). 

Srdečně zvou animátoři Zábřeh
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KATOLICKÝ DŮM
MAŠKARNÍ PLES V KATOLICKÉM DOMĚ. Všechny příznivce tance a dobré nála-
dy zveme na tradiční maškarní ples, který se uskuteční v pátek 21. února od 20 hodin 
v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje populární hudební for-
mace 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, jejich rodiče a kamarády zveme na tra-
diční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se 
uskuteční v sobotu 22. února. Zábavným odpolednem 
plným her a soutěží návštěvníky provede Tomáš Velzel. 
Nebude chybět tradiční tombola, či promenáda masek. 
Vstupné 25 Kč. Začátek ve 14 hodin.

 Nejenom seniory zveme na neděli 23. února na Zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem. Známé melodie zahraje populární šumperská skupina ALBATROS. Začátek ve 
14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

KATHARSIS QUARTET ZAHRAJE NA BAROKNÍ NÁSTROJE
Další pokračování hudebního cyklu Bravo nabídne uni-
kátní vystoupení souboru Katharsis Quartet, který se za-
měřuje na interpretaci barokní hudby. Koncert čtyř mla-
dých hudebníků, kteří spolu vystupují jen zcela výjimečně, 
se uskuteční v kostele sv. Barbory v  neděli 23.  února 
v  16  hod. V programu koncertu zazní skladby J. S. Ba-

cha, A. Corelliho, G. Ph. Telemanna a dalších barokních mistrů. Soubor Katharsis Quar-
tet vystoupí ve složení: Anežka Šejnohová – barokní příčná flétna, Vojtěch Jakl – barokní 
housle, Michal Raitmajer – barokní violoncello, viola da gamba a Filip Hrubý – cemba-
lo. Cena vstupenky v předprodeji činí 120 Kč, držitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti 
vstup zdarma.

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST. Děkujeme vám všem, 
kteří jste v pátek 31. 1. podpořili jubilejní 20. ples Cha-
rity Zábřeh ve slušně zaplněném Katolickém domě – 
osobní účastí jako hosté, nebo jako dobrovolníci po-
máhající s přípravami, pečující o hosty v jeho průběhu. 
Naše vděčnost patří i sponzorům a dárcům, letos pře-
devším Nadaci Divoké husy (www.divokehusy.cz), která v rámci programu „Benefice s Di-
vokými husami“ čistý výtěžek našeho společenského večera zdvojnásobí. Díky finančním 
a materiálním darům celé řady regionálních firem se zisk pohybuje kolem 55 tisíc Kč. Vý-
těžek večera bude použit na rozvoj naší domácí zdravotní a hospicové péče v regionu – na 
pořízení přístrojového vybavení pro mobilní hospic. 
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Evangelium sv. Matouše 5,17-37, pokračování ze strany 1
 Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z 
tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje 
pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel 
nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. 
Také bylo řečeno: ‘Kdo by se rozváděl se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.’ Ale já vám ří-
kám: Každý, kdo se rozvede se ženou – mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a 
kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství. 
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu.’ 
Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, 
protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; 
ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. 
Ale vaše řeč ať je: ano, ano – ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.“

POUŤ DO MEDŽUGORJE 2020
Termín: 16. 8. - 22. 8. 2020 (Ne – So), odjezd v neděli 16. 8. 
okolo 15.30 hod. ze Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 
22.  8. v dopoledních hodinách. Cena: 2.400 Kč + 40 euro 
(zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně 
– stravování vlastní). Z vážnějších důvodů (např. pouť více-
četné rodiny) si můžete zažádat o slevu. V plánu je zastavit 
se cestou zpět asi na dvě a půl hodiny u moře. Pouť je s du-
chovním doprovodem P. Radka Maláče. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farního kostela v Zá-
březe, nebo ke stáhnutí na webových stránkách farnosti Zá-
břeh www.rkfzabreh.rps. Zda jsou ještě volná místa, se mů-
žete ptát paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254; poutnik151@seznam.cz). 
Vyplněné přihlášky můžete přinést do zábřežské farní kanceláře, zaslat mailem na  
poutnik151@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

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
19. února v 16.00 hod. – Maňáskové divadélko pro nejmenší, hraje-
me a zpíváme. 
22. února 15.00 až 18.00 hod. – Jen tak být ...relaxační odpoledne pro 
ženy s Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.
Přihlašování na ahoj@hnizdozabreh.cz, počet omezen.

25. února v 9.30 hod. – „Emoce u dětí“, přednáška Mgr. Markéty Pavelkové.
29. února 8.30 až 13.30 hod. – Kurz Symptotermální metody, jak předcházet neplánova-
nému početí, co dělat když dítě nepřichází, vzdělávací kurz s MUDr. Eliškou Maradovou, 
přihlašování na maradova.eliska@gmail.com, tel: 775 101 177.
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O ČEM PÍŠE KATOLICKÝ TÝDENÍK 7/2020
Nedělní účast 375 tisíc lidí. Katolická církev zveřejnila výsledek podzimní ankety mezi 
účastníky nedělních bohoslužeb. Podle ní na ně v Česku zavítá 375 tisíc lidí, pětinu z nich 
tvoří mladí lidé do 20 let. 
Téma: sv. Jan Sarkander. Nebyl učebnicovým příkladem svatosti. 17. března uplyne 400 
let od jeho mučednické smrti. Vedle připomínky jeho životního příběhu se vydáme na 
místa spojená s jeho působením. 
Doma: Jak zorganizovat karneval? Masopust je období před začátkem postní doby, kdy 
se lidé radují, pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody. Jiné označení karneval lze z 
latiny vysvětlit jako „carnem levare“ neboli dát masu vale – tedy „maso pusť“. 

červenovodsko           červenovodsko

Sbírky z neděle 9. února:  Červená Voda 986; Domov důchodců sv. Zdislavy 230; Jakubo-
vice 646; Písařov 1.201 + „černoušek“ 986 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírky z neděle 9. února: Loštice 3.246; Moravičany 1.748 Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

MORAVIČANY. 
V rámci národního týdne manželství vás mateřské a rodinné centrum Hnízdo zve na be-
sedu s manželi Ivanou a Jiřím Hamplovými na téma Manželství v síti, která se uskuteční 
v úterý 18. února v 17.00 hod. v „Besedě“ na moravičanské faře. Prosíme také o zapojení 
se do ankety na otázky „Co děláte, aby vám manželství nezevšednělo?“ a „Jak nebýt v zaje-
tí digitálních technologií.“ Příspěvky sdílejte mailem, nebo je do 16. 2. dávejte do krabičky 
vzadu v kostele. Víc info na vývěsce.
 Farní rada Moravičany bude ve čtvrtek 27. 2. v 17.45 hod. na faře. 

LOŠTICE. 
Setkání tříkrálových koledníků z farnosti Loštice bude ve středu 19. února v 18.00 hod. 
na faře v Prokopce. 

Ženy od 18 do 35 let zveme na DUCHOVNÍ OBNOVU do kláštera Milosrdných sester sv. 
Kříže v Kroměříži. Obnovu povede od 21. do 23. února 2020 P. Ján Jakubovič.

Více info na vývěsce.
 

Blahopřání
Panu Luboši Homolákovi přejeme vše dobré k 80. naroze-
ninám a vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie.  

farníci z Moravičan i Loštic
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farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 9. února: Klášterec 1.300; Svébohov 2.300; Jedlí 1.600 + dar na kostel 
500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

SENIOŘI ve Svébohově se sejdou v klubovně obecního domu ve čtvrtek 20. února 
v 18.00 hod. 

mohelnicko        mohelnicko        mohelnicko

Mše svaté v sobotu 15. února 2020 (mše svaté s nedělní platností):
Police (kostel sv. Mikuláše) 15.00 hod.
Mohelnice (kostel sv. Stanislava) 18.00 hod. 

SENIOŘI se sejdou na faře v Mohelnici v úterý 18. února ve 14.00 hod. 
  
Mše svaté v sobotu 22. února 2020 (mše svaté s nedělní platností):
Úsov (kostel sv. Jiljí) 15.00 hod.
Studená Loučka (kostel sv. Máří Magdalény) 16.30 hod.
Mohelnice (kostel sv. Stanislava) 18.00 hod. 

NÁVŠTĚVA OTCE BISKUPA ANTONÍNA BASLERA V MOHELNICI
Neděle 23. února 2020
Mše svatá v kostele sv. Tomáše Becketa (Mohelnice) v 9.30 hod. – 
hlavní celebrant: Mons. Antonín Basler.
Fara Mohelnice od 14.00 hod. beseda s otcem 
biskupem Antonínem Baslerem. 
Všichni jste srdečně zváni!
Otec biskup A. Basler má sloužit mši svatou 
v  Mohelnici u příležitosti 502. výročí naroze-
ní arcibiskupa Antonína Bruse. Antonín Brus 

(1518-1580) byl biskupem ve Vídni, arcibiskupem v Praze a vel-
mistrem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Antonín 
Brus je nejvýznamnějším mohelnickým rodákem. 

MOHELNICKÝ BETLÉM JE MOŽNO VIDĚT CELOROČNĚ
Konkrétně: každé úterý v roce, a to od 15.00 do 17.00 hod., každý čtvrtek v roce od 10.00 
do 12.00 hod. a každou sobotu v roce, a to od 10.00 do 12.00 hod. 
Každou návštěvu je však třeba předem telefonicky objednat, a to s týdenním předstihem. 
Prohlídky betléma můžete objednat na „Turistickém informačním centru Mohelnicka“ – 
tel.: 583 430 915. Těšíme se na Vás!

Ohlášky naleznete na www.farnostmohelnice.cz 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 9. února: Lubník 1.250; Tatenice 1.360; Hoštejn 1.500; Kosov 400 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl
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štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 9. února: Štíty 1.860; Cotkytle 604; Horní Studénky 1.260 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
V pátek 21. 2. v 16 hod. se na faře sejdou biřmovanci, mše svatá v 17.30 hod., po mši sv. 
bude na faře setkání pastorační a ekonomické rady.
Na Popeleční středu 26. 2. bude při mši sv. v 17 hod. udílen popelec.

Další udílení popelce bude při mši sv. v neděli 1. března: 
v Horních Studénkách v 7.30 hod., v Cotkytli  v 11 hod.

Sbírka Haléř sv. Petra bude v neděli 23. února při mši svaté: 
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod.

P. Jacek Brończyk  

zvole                    zvole                    zvole

Sbírka z neděle 9. února byla ve Zvoli  5.240; Pobučí 710 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

FARNOST ZVOLE a KNIHOVNA ZVOLE vás srdečně zvou 
na besedu s Janem Votavou na téma JAK ŠEL HONZA DO 
SVĚTA aneb JAK VIDÍM SVOJI CESTU S ODSTUPEM 
ČASU. 
Jan Votava vám také představí knihu o své pouti do San-
tiaga de Compostella, kterou si můžete na místě zakou-
pit, a poté proběhne autogramiáda. Setkáme se ve čtvrtek  
20. února 2020 v 18 hodin ve společenské místnosti OÚ Zvo-
le. Vstupné dobrovolné.

V Maletíně bude slavena mše svatá tuto neděli 16. února 
ve 14.30 hod.

* * *
MLČÍCÍ POUTNÍCI
Čtyři poutníci šli do chrámu, kde se mlčky modlili podle svého poutního slibu. Jenže při-
šel sluha a začal tropit při úklidu hluk. 
První poutník se do něho pustil: „Já se chci modlit v tichu a kvůli tobě nemohu,“ křičel. 
Druhý ho napomenul: „Kdybys ty nezačal křičet, mohl jsi splnit slib, oba dva rušíte.“ Třetí 
se rozčílil: „Děláte takový hluk, že Bůh nemůže slyšet naše modlitby.“ 
A poslední se hlasitě rozesmál: „Vy a poutnici! Chvála Všemohoucímu, že já umím mlčet.“ 
(Nemáme s některým poutníkem něco společného?)

Z knihy Příběhy moudrosti – Jitky Krausové
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TUTO NEDĚLI JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA „DEVÍTKU“

PŘÍŠTÍ TÝDEN 23. ÚNORA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA 
„HALÉŘ SVATÉHO PETRA“. 
Koncem 8. století začali obyvatelé Anglie posílat papeži každoroční příspěvek a tento zvyk 
se postupně rozšířil do celé Evropy. Tradici formálně stvrdil Pius IX. v roce 1871 encyklikou 
Saepe Venerabilis. Petrův haléř se ve farnostech po celém světě vybírá v neděli kolem svátku 
Stolce sv. Petra (22. února). O použití vybrané částky rozhoduje Svatý otec. 

SBÍRKA z neděle 9. února: Zábřeh 14.836; Rovensko 711 Kč.  
DARY V ZÁBŘEZE: 
Na potřeby farnosti 5.000, na Haiti 500 Kč 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

Dar na likvidaci lepry ze Zábřeha 6.120 Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

charitativní služba církve v děkanátu
POZVÁNKA NA ÚNOROVÉ STŘEDY PRO PEČUJÍCÍ OSOBY
Začínáte s péčí a potřebujete poradit? Pečujete již dlouho 
a chcete sdílet své zkušenosti, cítíte se vyčerpáni? Potřebujete 
povzbudit a obnovit síly? 
Zveme vás:
 ve středu 19. 2. od 9.00 hodin na příjemné setkání pečují-

cích rodičů při „pozdní snídani“, u kávy a dobrého jídla
 ve středu 19. 2. od 16.00 hodin na Klub – setkání pečujících
 ve středu 26. 2. od 16.00 hodin na workshop pro pečující pod vedením Mgr. Jany Ko-

pecké na téma „Zeptejte se lékárníka“
Všechny akce proběhnou na Devítce (Zábřeh, Farní 9 – bývalá ZUŠ) a více informací 
vám podá vedoucí projektu Mgr. Barbora Miklasová, tel: 736 509 407.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ NEBO PŘIVÝDĚLKU: 
Charita Zábřeh hledá a přijme zdravotní sestru/bratra jednak do ná-
vštěvní domácí zdravotní péče a také do mobilní hospicové/paliativní 
péče. Více informací se zdravotníci dozvědí na webu:

 www.charitazabreh.cz 

Dceřiná sociální firma REPARTO přijme a zaměstná novou kolegy- 
ni/kolegu se zdravotním omezením na provádění úklidových prací 
v Mohelnici a v Lošticích. Nově je nabídka rozšířena a pracovní místo je 
tak vhodné i pro rodiče, pečující o malé děti se zajištěným hlídáním. Po-
řádkumilovní zájemci se o této práci více dozví na webu www.reparto.cz


