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7. 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

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

Hospodin je milosrdný a milostivý

Žl 103
1: Lv 19,1-2.17-18
Ordinárium Ebenovo č. 504

2: 1 Kor 3,16-23
příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mt 5,38-48

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Oko za oko a zub za
zub.’ Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří
na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít
tvé šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli,
jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit,
se neodvracej.
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližního’ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému
slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.
Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to
nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního?
Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“
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POSTNÍ DOBA
Středa 26. února – POPELEČNÍ STŘEDA
Popeleční středou, dnem přísného postu začíná čtyřicetidenní příprava
na Velikonoce. Mše svaté v Zábřeze v 9.25 a v 17.30 hod.
KŘÍŽOVÉ CESTY
V postní době budou pobožnosti křížové cesty bývat v pátek
v kostele sv. Bartoloměje v 15 hod. a o nedělích v kostele sv. Barbory
také v 15 hod.
Rozpis pobožností bude ve vývěsce v kostele.
Pozor na změny. Budou v čase lidových misií, v pátek 27. března
výjimečně v 17.00 hod. a v neděli 29. března výjimečně v kostele
sv. Bartoloměje (koncert v kostele sv. Barbory).
POSTNÍ KAPKY 2020
Nabízíme možnost připojit se k postní aktivitě otce Petra Hofírka z farnosti Dolní Němčí,
stáhnout si každodenní krátké inspirace (zpytování svědomí, modlitba, biblický verš).
Postní kapky budou k dispozici na webu: http://postnikapky.cz
Pokud vám budou stačit SMS kapky, tak se podívejte na tuto stránku:
http://postnikapky.cz/sms-postni-kapky
S JEŽÍŠEM NA HOŘE
POSTNÍ NÁSTĚNKA V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Letošní postní snahou je přiblížit obsah osmi Ježíšových blahoslavenství a motivovat
všechny k tomu, aby se pokusili ve svém životě blahoslavenství uskutečňovat. V kostele
bude od první neděle postní nástěnka, která představuje „horu blahoslavenství“ s učícím
Ježíšem.
Každou neděli se do blízkosti „hory“ přidá symbol jednoho blahoslavenství a text,
který se vztahuje k tomuto blahoslavenství. Všichni si mohou vzít z krabičky kartičku
s předsevzetím a celý týden se ho pak pokusit dodržovat či plnit. Na kartičce jsou tři druhy
předsevzetí: pro malé děti, školáky a dospělé (stačí 1 kartička do rodiny).
Pro každý týden je připravena nová kartička, která se vztahuje ke konkrétnímu
blahoslavenství. Děti si mohou ještě vzít kartičku s postavičkou dívky nebo chlapce. Doma
si ji vystřihnou, mohou ji vymalovat
a na příští mši svaté ji připevní na
„horu“. Postavička symbolizuje ochotu
naslouchat Pánu Ježíši. Výsledkem
jejich snažení by měl být obraz Ježíše
učícího na hoře, obklopeného zástupem
naslouchajících postav.
Aktivita bude ukončena o 2. neděli
velikonoční, kdy oslavujeme Boží milosrdenství.
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KURZ PRO LEKTORY
Další setkání se uskuteční v pondělí 24. února v 17.00 hod. v kostele
ve Zvoli (praktická část). Na to bude navazovat v pátek 13. března od
18.30 hod. v sále Devítky setkání s P. doc. Petrem Chalupou, ředitelem
Českého katolického biblického díla na téma „Úvod do Písma svatého“
a 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. Kurz pro
lektory zakončí mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, při které budou předána lektorům
osvědčení.
P. Radek Maláč, děkan a P. František Eliáš
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v pondělí 24. února v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Charity.
Svatá země 27. 3.-4. 4. 2020
Zájemce o pouť do Svaté země s farností Zvole v termínu 27. 3. - 4. 4. 2020 upozorňujeme
na poslední volná místa. Neváhejte proto s přihlášením.
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová, 731 626 506
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 začalo
16. února ve 20.00 hod. Věk 13 + cena 150 Kč.
S případnými dotazy se obracejte na: mladez.zabreh@gmail.
com,
nebo na tel. č. 731 594 791 (Dominika Suchá).
Srdečně zvou animátoři Zábřeh
KATHARSIS QUARTET ZAHRAJE NA BAROKNÍ
NÁSTROJE
Další pokračování hudebního cyklu Bravo nabídne unikátní
vystoupení souboru Katharsis Quartet, který se zaměřuje na
interpretaci barokní hudby. Koncert čtyř mladých hudebníků,
kteří spolu vystupují jen zcela výjimečně, se uskuteční v kostele sv. Barbory v neděli 23.
února. V programu koncertu zazní skladby J. S. Bacha, A. Corelliho, G. Ph. Telemanna a
dalších barokních mistrů. Soubor Katharsis Quartet vystoupí ve složení: Anežka Šejnohová – barokní příčná flétna, Vojtěch Jakl – barokní housle, Michal Raitmajer – barokní
violoncello, viola da gamba a Filip Hrubý – cembalo. Koncert má začátek v obvyklých
16 hodin, cena vstupenky v předprodeji činí 120 Kč, držitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč,
děti vstup zdarma.
KATOLICKÝ DŮM
Vlastivědný kroužek při Spolku Metoděj a rodáci z Krumpachu si vás dovolují pozvat
v úterý 3. března do Katolického domu na setkání nad starými fotografiemi na téma
„CO BYL KRUMPACH“ aneb „JAK TO BYLO KDYSI“. Začátek v 17.00 hodin, vstupné
dobrovolné, občerstvení zajištěno.
3

Naše Charita poskytuje v regionu Zábřežska, Mohelnicka a Štítecka velice rozvinutou
a kvalitní domácí hospicovou péči. Její úroveň i rozsah je udržitelný pouze díky celé
řadě grantů, beneficí, dotací z úrovně kraje i z rozpočtu okolních obcí. Mobilní hospic
v loňském roce 2019 plnil přání dožít i zemřít v kruhu blízkých celkem 62 pacientům,
což je meziroční nárůst o 35%. Při věkovém průměru 76 let měla nejstarší pacientka
99 let a nejmladší byl 40 letý muž s onkologickou diagnózou. Zdravotní sestry spolu
se 2 lékařkami v rámci péče během dne a při nočních pohotovostech uskutečnily
1.798 návštěv v domácnostech, během kterých najely 18.500 km. Příběh jednoho
pacienta, který již téměř půl roku bojuje se smrtí, je popsán v přiloženém rozhovoru.
Prožít dny naplno, i když jsou poslední. Panu Františkovi je doma oporou Charita Zábřeh
– Zábřežsko.
„Směna za směnou, čtyři podřízení, bolest v zádech. A pak výpověď pro nadbytečnost, odstupné a pracovní úřad. Aspoň konečně zajdu k lékaři a vyřeším ta záda,“ vzpomíná pan
František (52 let). Loni v únoru měl nastoupit do nové práce, místo toho ale začal dojíždět
na chemoterapie. Ukázalo se, že za bolestí je rakovina. Pan František ukončil léčbu, chtěl
si život ještě užít, být s rodinou, to je to nejdůležitější…
Když jste se dozvěděl, že nádor je neoperovatelný, co Vás napadlo?
František: „Že jsem dostal nemoc jako každý desátý v této republice. Nijak jsem to neřešil…
Když už, tak si zbytek života užiju…“
Co bylo dál?
František: „Začal jsem jezdit na chemoterapie jednou za 14 dní. Z toho jsem se 10 dní kroutil
a zvracel, a pouhé 4 dny žil normálně. Chtěli mi dát deset chemoterapií, ale že se uzdravím,
mi negarantovali, tak jsem léčbu přerušil a teď čekám… jako by na smrt…“
Leona: „Když manžel skončil s chemoterapií, byl plný síly. Postavil plot, byli jsme na dovolené v Luhačovicích, projel si na kole kraj, kde se narodil. Když se ale řekne rakovina slinivky,
to je nejhorší…“
František: „Přitom je tomu už rok, co mi ji zjistili.“
Proč jste se rozhodli pro domácí hospicovou péči?
Leona: „Protože přišly bolesti a museli jsme to řešit. Od
začátku jsem věděla, že manžel zůstane doma, a když
jsem zavolala do Charity Zábřeh a v telefonu jsem
uslyšela paní Novákovou, ten její hlas mě velmi uklidnil.
Je důležité vědět, že někdo stojí při vás, že pomůže.
Sestřičky k nám jezdí každý den a od začátku do nás
hučí: Klidně zavolejte, nebojte se zavolat. Neobtěžujeme
je. Ty ženský jsou úžasný, ulevilo se mně, ta tíha není
jen na nás. A už vůbec mě nenapadlo, že tato služba je
zadarmo.“
František: „Nejsme věřící, ale ten jejich takový „pánbíčkářský“ jako by duchovní přístup a komunikace jsou
suprové. Dokáží se do nás vcítit.
Jak konkrétně Vám domácí hospicová péče pomáhá?
František: „Když bych za léčbou dojížděl, trpěl
bych. Potřebuji totiž řešit proměnlivý zdravotní stav
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okamžitě. Sestřičky k nám domů jezdí každý den, jednou za týden přijede i doktorka. Můžu jim kdykoliv zavolat a do půl hodiny jsou tu, upraví
mi léčiva, aby bolest odezněla a podobně. Komfort až domů.“
Jsou to cizí lidé, kteří se pohybují u Vás doma, vstupují do rodinné
intimity, jak to vnímáte?
František: „Už nejsou cizí, jsou součástí naší domácnosti, zeptají se co
a jak, doplníme léčivo do dalšího dne. Popovídáme si, jaké byly Vánoce,
jaké je počasí, jak kloužou silnice…“ Leona: „A někdy už manžel pomaličku vstává a to sestřičky vycítí. Sbalím se, je čas vypadnout.“ František: „Jsem rád, když
si odbudu celou tu proceduru, všichni zmizí a já si vytvořím polohu, při které je mi nejlíp.
Rakovina je nemoc o bolestech. Člověku není někdy nejlíp.“
U domácí hospicové péče je podmínka, aby u nemocného byl 24 hodin denně jeho
příbuzný, který se bude o něj starat. Je to v silách rodiny?
František: „Manželka se musí rozhodnout, jestli odejde z práce, přijde o výdělek pro rodinu
a bude dostávat 8 000 korun za „údržbu“ manžela, se kterým je třicet let. Stát by měl tyto
pečující více podpořit, protože některé to může i zruinovat. Přitom starat se o lidi na konci
života v nemocnici vyjde o moc dráž, než když zůstanou doma. A co se nemocného týká,
doma se cítí jinak než někde mezi dvaceti hýkaly… O tom žádná, doma je doma. V nemocnici člověk nemá svůj koutek, kam by si zalezl a přemýšlel. Sestry tam toho mají hodně, na
pokoji osm lidí. Tady má sestřička mě, a pokud má nějaké starosti, tak to nedává najevo.
Vidím, jak mi to ulehčuje, a přál bych si, aby tato služba ulehčila i dalším lidem, kteří jsou
na tom stejně.“
Vypadá to, že jste smířený. Jak člověk dojde ke smíření?
František: „Celkem jsem smířený, tedy jestli je to smíření… Člověk spíš čeká, až to přijde.
Když je mu hodně špatně, říká si, dneska by to už mohlo přijít. A když je mu zase dobře, říká
si, dneska ještě ne…“
Jak si dodáváte vzájemně sílu?
Leona: „Znám Františka skoro třicet let – dodává sílu celé rodině, i teď, když je nemocný.
Děti jsou víc doma, dokonce s námi byly i na Silvestra. Uvědomují si, že to přijde… A s Františkem se bavíme jinak než dřív, zeptám se stokrát za den, jak mu je… Je to jiný. Jsem strašně
unavená, tíží mě balvan… Nějak žijeme, ale to čekání je na houby, nemůžete se těšit, něco
si plánovat…“
František: „Týdenní plánování nemá smysl, to už je moc.“
Ale děláte si při tom „čekání“ nějaké radosti? Co je pro Vás důležité?
František: „Pro mě je důležitá jen rodina.“
Leona: „Jsme na sebe daleko hodnější. Povídáme si o životě a o tom, že jsme pyšní na děti.
Taky vzpomínáme, jak jsme spolu začínali, žili, jak jsme to tu budovali, koukáme na stará
videa… Někdy se vracíme zpátky… Kruci, mohli jsme být na sebe fajn celých těch třicet let!“
František: „To bys chtěla zase moc.“ (pousměje se).
Za rozhovor děkuje Karolína Opatřilová
Arcidiecézní charita Olomouc
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POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2020
Milé sestry, milí bratři,
i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom
obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého
tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které
je základem křesťanského života, jak osobního, tak
komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci
neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou,
jakou se necháme zapojit do jeho duchovní dynamiky
a jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme.
1. Velikonoční tajemství, základ obrácení
Křesťanská radost tryská z naslouchání a přijetí
radostné zvěsti o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání:
kérygmatu. Shrnuje tajemství lásky, která je „velmi reálná, velmi pravdivá, velmi
konkrétní, takže nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu“ (František, apošt.
exhortace Christus vivit, č. 117. Karmelitánské nakladatelství, Praha, 2019.). Kdo věří
v toto poselství, ten odmítá lež, podle které jsme si darovali život sami, zatímco se
ve skutečnosti rodí z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí darovat život v hojnosti (srov.
Jan 10,10). Pokud však budeme naslouchat svůdnému hlasu „otce lži“ (Jan 8,44),
riskujeme, že se propadneme do propasti, kde nic nemá smysl, že zakusíme peklo
už tady na zemi, jak to bohužel dosvědčují mnohé dramatické prožitky jednotlivců
i společnosti.
V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl na každého křesťana obrátit slovy, která
jsem napsal mladým lidem v apoštolské exhortaci Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté
paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat
své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj
jeho krev prolitou s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš moci být vždy jako
znovuzrozený“ (č. 123). Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí
Ducha Svatého je stále aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo a dotýkat
se ho v mnoha trpících.
2. Naléhavost obrácení
Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonočním tajemství, díky kterému
jsme obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit totiž pouze „tváří v tvář“
ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě miloval a za mě se obětoval“
(Gal 2,20). Jde o dialog od srdce k srdci, od přítele k příteli. V postním čase je proto
velice důležitá modlitba. Více než povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na
Boží lásku, která nás stále předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vědomím, že je
nezaslouženě milován. Modlitba může mít různou formu, ale skutečný smysl má v Božích
očích ta, která prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela k Bohu
a k jeho vůli.
V tomto příhodném čase se tedy nechme vést jako Izrael na poušti (srov. Oz 2,16),
abychom konečně zaslechli hlas našeho Snoubence a s větší hloubkou a ochotou
mu dali v sobě zaznít. Čím více se necháme vtáhnout do jeho slova, tím více se nám
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podaří zakusit jeho nezištné milosrdenství. Nenechme tedy uplynout toto období
nadarmo, kvůli namyšlené iluzi, že snad jsme pány času i způsobu našeho obrácení
k Bohu.
3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést dialog se svými dětmi
Pán nám znovu nabízí příhodný čas k našemu obrácení. Nemůžeme to nikdy brát jako
samozřejmost. Tato nová šance by v nás měla vyvolat vděk a zbavit nás lhostejnosti.
Navzdory zlu, které je mnohdy dramaticky přítomno v našem životě i v životě církve
a světa, vyjadřuje tento čas, daný nám pro změnu našeho života, pevné Boží rozhodnutí
nepřerušit spásonosný dialog s námi. V Ježíši ukřižovaném, se kterým Bůh „jednal kvůli
nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha“ (2 Kor
5,21), toto rozhodnutí došlo až k tomu, že na Syna dopadly všechny naše hříchy, až byl
postaven „Bůh proti Bohu“, jak řekl papež Benedikt XVI. (Srov. Benedikt XVI., enc. Deus
caritas est, č. 12. Nakladatelství Paulínky: Praha, 2012). Vždyť Bůh miluje i své nepřátele
(srov. Mt 5,43–48).
Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce Bůh navázat dialog s každým člověkem.
Nikoli takový, jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se ničím jiným nezaměstnávali
než tím, co nového by si mohli povědět nebo vyslechnout“ (Sk 17,21). Povídání
vycházející z prázdné a povrchní zvědavosti je charakteristické pro světskou tvář každé
doby. V naší době se k nám může vloudit i skrze zavádějící používání komunikačních
prostředků.
4. Bohatství, které je třeba sdílet, nikoli hromadit pro sebe
Velikonoční tajemství jako střed našeho života znamená soucítit s Kristovými ranami,
které jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mocichtivém zneužívání života od početí
až po stáří, v nejrůznějších formách násilí a přírodních katastrofách, v nespravedlivém
rozdělení přírodního a nerostného bohatství, v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě
za ziskem, která se stává formou modloslužby.
I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle, aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo
almužnu nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na budování spravedlivějšího světa.
Sdílení v rámci křesťanské lásky činí člověka více člověkem; hromadění přináší riziko, že
se uzavřeme do svého egoismu a staneme se bezcitnými. Můžeme a máme vyjít ze svého
egoismu i v rámci ekonomické struktury. Na datum 26. až 28. března postní doby 2020
jsem proto svolal do Assisi mladé ekonomy, podnikatele a change-makers, aby přispěli
k vytvoření spravedlivější a inkluzivnější ekonomie ve srovnání se současnou. Jak často
opakuje magisterium, politika je významnou podobou lásky (srov. Pius XI., Proslov
k FUCI, 18. prosince 1927). Stejně tak bude důležité věnovat se ekonomice v duchu
evangelia, který je duchem blahoslavenství.
Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, abychom
přijali výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili pohled svého srdce na
velikonoční tajemství a obrátili se k otevřenému a upřímnému dialogu s Bohem.
Budeme se tak moci stát tím, co Kristus říká svým učedníkům: solí země a světlem světa
(srov. Mt 5,13–14).
FRANTIŠEK
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POUŤ DO MEDŽUGORJE 2020
Jako každoročně i letos pořádáme pouť do Medžugorje,
místa mimořádných milostí plynoucích z toho, že stále
ještě, po dobu téměř 40 let probíhají na tomto místě každý
den zjevení naší Matky Panny Marie – Královny Míru.
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 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 farního kostela v Zábřeze, 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; 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
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 neplánovanému početí, co dělat, když dítě
nepřichází, vzdělávací kurz s MUDr. Eliškou Maradovou,
přihlašování na maradova.eliska@gmail.com, tel: 775 101 177
3. března v 9.30 hod. – přednáška – Vstup do MŠ, jak to udělat,
abychom se školky nebáli?
O ČEM PÍŠE KATOLICKÝ TÝDENÍK 8/2020
Téma: Chraň své srdce
Slýcháme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním
úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na své srdce ve významu
duchovním?
Kdo chodí pravidelně do kostela?
Jako věřící se u nás prohlašuje téměř třetina populace. Kolik z nich však přichází
pravidelně v neděli do kostela a kdo jsou? Odpověď na tyto otázky se snaží dát odbor
analýz církevních dat ČBK.
Doma: Půst v rodině
Je tu postní doba. Jako každý rok, a přitom vždy jiná. Jak ji strávit v rodině, napříč
generacemi, když se děti, dospělí a staří lidé postí úplně jinak?
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

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 narození
arcibiskupa Antonína Bruse. Antonín Brus
(1518-1580) byl biskupem ve Vídni, arcibiskupem v Praze
a velmistrem 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

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 1. března bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.635 Kč)
a v Chromči na farní kostel (minule 2.420 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
V Brníčku bude slavena mše svatá v úterý 25. února v 17.00 hodin.
POPELEC se bude udělovat při mši svaté na Popeleční středu:
v 16.30 v Lesnici, v 18.00 v Postřelmově
V sobotu 29. února: v 17.00 v Sudkově a v neděli 1. března v 11.00 hod. v Chromči.
***
Uznat a přijmout fakt, že jsme hříšníky před Bohem, před sebou samými a před druhými
lidmi, znamená posun na cestě růstu a zrání.
Odpuštění mohl vymyslet pouze Bůh, který má lidi rád, určitě si je nevymyslelo nějaké
ambiciózní já, které hledá jen sebe sama. Amedeo Cencini
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 16. února: Červená Voda 3.126; Jakubovice 454; Písařov 1.594 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
SENIOŘI Z ČERVENÉ VODY srdečně zvou ve čtvrtek 27. února v 8.00 hod. na své
setkání na faře.
Doba postní. Ve středu 26. února vstupujeme Popeleční
středou do doby svatopostní. V této době věřící chodívá do
kostela pokud možno i ve všední dny, zachovává předepsaný
půst, který doplňuje postem duchovním, koná milosrdné skutky,
modlí se bolestný růženec a křížovou cestu a tak se připravuje na
oslavu Velké noci.
V naší farnosti budou pobožnosti křížové cesty ve středu v 17.30 hod. v pátek po mši svaté
a v neděli v 15.00 hod.
Křížové cesty budeme konat s určitým úmyslem. V neděli 3. března za děti a mládež, jejich
ochranu a Boží pomoc při výchově k hledání pravdy, čestnosti a pravé svobody.
Marie Kubitová

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 16. února: Loštice 2.679 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.

P. Kristián Libant CM

v Farní rada Moravičany bude ve čtvrtek 27. 2. v 17.45 hod. na faře.
POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době budou bývat:
v Lošticích vždy v pátek 30 min. před mší a v neděli ve 14.30 hod.
Adorace bude ve středu 30 min před mší svatou:
v Moravičanech v neděli ve 14.30 hod. a ve čtvrtek 30 min před mší
v Pavlově a Paloníně v neděli ve 14.30 hod.

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 16. února: Klášterec 2.700; Svébohov na opravy 4.300; Jedlí 1.900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
UDÍLENÍ POPELCE bude v neděli 1. března: v Klášterci při mši svaté v 7:20, v Jedlí v 9.00
hod. a ve Svébohově v 10.30 hod.
POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY budou ve Svébohově každý pátek v 17.00 hod.

farnosti spravované z  tATENICe
Sbírky z neděle 16. února: Lubník 1.120; Tatenice 2.230; Hoštejn 1.800; Kosov 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
CHLAPI se sejdou v Tatenici na faře v neděli 8. března v 18.00 hod.
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 16. února: Štíty 3.010; Cotkytle 2.455; Horní Studýnky 4.510 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
UDÍLENÍ POPELCE:
v ve Štítech na Popeleční středu 26. 2. při mši svaté v 17 hod.
v v Horních Studénkách na 1. postní neděli 1. 3. při mši sv. v 7.30 hod., po mši svaté bude
pobožnost křížové cesty.
v v Cotkytli na 1. postní neděli 1. 3. při mši svaté v 11 hod., po mši svaté bude křížová cesta.
Křížovou cestu na 1. postní neděli 1. 3. po mši svaté povede ve Štítech růžencové
společenství.
Mše sv. s nedělní platností bude v Herolticích v sobotu 29. 2. v 16 hod.
Bohoslužba v Domově důchodců ve Štítech bude ve středu 4. března v 10.00 hod.
P. Jacek Brończyk

zvole

zvole

zvole

Sbírka z neděle 16. února byla ve Zvoli 5.860 + dar na potřeby farnosti 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
POSTNÍ DOBA. 26. února vstupujeme do postní doby Popeleční středou. Ve Zvoli bude
mše svatá v 17.30 hod. s vyjádřením kajícnosti – udělováním znamení požehnaným
popelem, na jehož získání se používají ratolesti z Květné neděle minulého roku.
KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE
Během ledna tesaři postavili krov a provedli bednění střechy přístavby. Klempíři pokryli
střechu hlavní budovy a osadili střešní okna a okapy.
Celková fakturovaná částka za leden byla 913.600 Kč.
Nabízíme vám možnost jak nám pomoci. Kdybyste měli zájem, můžete si „adoptovat“
své okno. Ceny oken jsou: za nejmenší okna na přístavbě (4 ks) 6.000 Kč, okna v podkroví
(2 ks) 12.000 Kč, velká okna do zahrady (7 ks) 16.000 Kč, velké okno do vstupní haly
31.000 Kč. Tato okna budou plastová. Hliníkové dveře hlavní vstup za 90.000 Kč. Vstup do
přístavby 70.000 Kč a vstup ze zahrady za 70.000 Kč. Další informace a grafické znázornění
je na www.zvolka4.cz.
Pokud budete mít zájem
Aktuální pohled na farní dům-komunitní centrum
pomoci tímto způsobem,
(od jihu, únor 2020)
můžete zavolat na telefon
725 796 359, poslat email na
adresu:
jozyk.barton@seznam.cz
nebo se domluvte s otcem
Františkem. Děkujeme všem
za podporu a modlitby.
Za spolek zvolská čtyřka
Josef Bartoň
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TUTO NEDĚLI 23. ÚNORA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
„HALÉŘ SVATÉHO PETRA“.
SBÍRKA z neděle 16. února: Zábřeh na Devítku 19.540; Postřelmůvek 330; Rovensko
1.177 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
POSTNÍ ALMUŽNA 2020
KDO SE MODLÍ, AŤ SE POSTÍ. KDO SE POSTÍ, AŤ JE MILOSRDNÝ
Ve středu 26. února na Popeleční středu začne postní období. I letos máme možnost se
v této době připravit na Velikonoce aktivitou „Postní almužna“. Mons. Bohumír Vitásek,
prezident ACHO k letošnímu ročníku píše:
„V postní době nejde v první řadě o půst. Půst je jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu:
totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení
se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žiji. Obrátit se ale k Tomu, kdo
mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl
do svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co v nich může překážet. V tom je
podstata neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré.
Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení: půst,
modlitbu, almužnu a smíření. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje,
jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času,
aktivit…) a to, čeho se zřekl, poskytuje potřebným – což je podstatou almužny. Smíření pak
člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě. Takže neváhejme a užijme
pomůcku zvanou postní almužna ke svému obracení se k Bohu.“
To, co ušetříme postem, můžeme ve finančním vyjádření vhodit do „postničky“ a po
skončení postní doby předat k využití pro potřebné. V našem děkanátu se tyto peníze rozdělují v rámci „Stipendijního fondu“, z nějž
formou finanční výpomoci podporujeme studium
a další osobnostní, duchovní, kulturní a sportovní rozvoj dětí a mládeže z vícečetných, neúplných
a sociálně slabých rodin. Nominace potřebných
zasílají sami kněží a farníci. V předchozím období jsme podpořili např.: nákup školních pomůcek,
brýlí, úhradu obědů ve školce, poplatek za zájmový
kroužek, příspěvek na ubytování při studiu, misijní
dobrovolnické působení v zahraničí, spolufinancovali jsme náklady obnovy domácností po požáru, …
Postní krabičky, v podobě tradičních skládanek, si
můžete vyzvednout během bohoslužeb v začátku
postního období. Vybírat zpět se budou opět v kostelích
a kaplích našeho děkanátu na 2. neděli velikonoční.
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.
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