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PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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 25 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska 
a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu

1: Gn 9,8-15 2: 1 Petr 3,18-22 Ev. Mk 1,12-15
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště Latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na 
poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od 
satana, žil tam mezi divokými zvířaty 
a andělé mu sloužili. 
Když byl Jan Křtitel uvězněn, při-
šel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží 
evangelium: 
„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží krá-
lovství. Obraťte se a věřte evangeliu!“

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
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Ježíš v karanténě
Od Marka by se měli učit dnešní politici: dokáže totiž ně-
kolika málo slovy říct všecko podstatné. A navíc – všecko, 
co řekne, je pravda.

V  dnešním evangeliu Duch Svatý vede Ježíše „hned“ 
(Markovo oblíbené slovo!) po jeho křtu na poušť, aby tam 
podstoupil zkoušku. Na tomto místě, obklopen divokými 
zvířaty a pokoušen ďáblem, stráví 40 dnů. Každý věrný žid 
si při četbě Markova evangelia vzpomene na 40 let trva-
jící putování Izraele pouští do Země zaslíbené. Byl to čas 
zkoušky. V ní mnozí selhali: reptali vůči Bohu a proti Mojžíšovi (ano, pořád si stěžovat je 
hřích), dokonce se dopouštěli modloslužby. Byl to čas očišťování. Lid nebyl připravený vejít 
do Svaté země dříve, než se Bohu naučil plně důvěřovat.

Ježíšův pobyt na poušti nám také připomene jinou, mnohem aktuálnější skutečnost: ka-
ranténu. Toto slovo totiž pochází z italského quaranta (čtyřicet). Když totiž na nějaké lodi 
vypukl mor, po příjezdu do přístavu museli všichni námořníci zůstat po nějaký čas v qua-
rantině, tedy karanténě. A to my všichni moc dobře známe.

Čtení z první neděle postní nám v tento čas může připomenout, že Ježíš je v karanténě 
s námi. On zná naše zkoušky, samotu, bolesti. On ví, co je to mít pocit, že žijete v malém 
bytě s divokými zvířaty. Ale nezapomeňte: Ježíše také obsluhovali andělé. A věřte mi, náš 
anděl strážný pracuje na plné obrátky. Modlí se za nás, povzbuzuje nás.

Každá karanténa jednou skončí. I Ježíšova zkouška skončila. On zvítězil, protože prošel 
smrtí a porazil ji. Po noci přijde nový den. A oslnivá zář Boží tváře pak navždycky zažene 
každou chmuru z našich srdcí. P. Karel Skočovský

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY 
PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC ÚNOR 2021

Modleme se za obyvatele Myanmaru a tamní odpovědné představitele,
aby společně usilovali o službu společnému dobru a národnímu smíření. 

V listopadu minulého roku proběhly v Republice Myanmarského svazu (do roku 1989 
Barma) volby, při kterých vyhrála Národní liga pro demokracii vedená nositelkou Sacharo-
vy ceny za svobodu myšlení a Nobelovy ceny Aun Schan Su Ťij (1945). Připomeňme, že ji 
získala na návrh Václava Havla. Je dcerou zavražděného generála Auna Schana, zakladate-
le Komunistické strany Barmy (†1947). Dne 2. února 2021 proběhl vojenský puč a moci se 
ujala armáda. Není to poprvé, co ozbrojené síly se pokouší uhasit touhu vypořádat se s dik-

taturou a přejít k demokracii. Myanmar je tvořen velmi roz-
manitými etnickými komunitami a celá země opakovaně čelí 
autonomistickým snahám té či oné části země. Tím si vojenští 
představitelé ospravedlňují své zásahy proti demokratickým 
institucím. Postupný přechod od diktatury k demokracii po 
volbách v roce 2012 a 2015 v čele s Aun Schan Su Ťij prová-
zely značné obtíže, protože armáda si uchovávala značný vliv 
na dění ve společnosti a hospodářství. Své postavení neváha-
la armáda využít. Represe proti muslimské menšině Rohin-
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gyů a potlačování politických odpůrců měly Su Ťij postavit proti občanům a znevážit její 
autoritu v mezinárodním společenství. Ze země uteklo před násilnostmi více než 700 000 
Rohingyů. Papež František navštívil zemi v roce 2017, přestože zde žije jen nepatrná hrst-
ka křesťanů. Již dva roky před tím, v roce 2015 jmenoval salesiána Charlesa Maunga Boa 
(1948), metropolitu Rangúnu, kardinálem. V  současné době je předsedou Federace asij-
ských biskupských konferencí. Římsko-katolická církev v Myanmaru sestává ze tří církevních 
provincií a třinácti biskupství. Katolíci tvoří jen jedno procento obyvatel celé země, celkem 
750 tisíc. Místní církev vznikla díky portugalským misiím v 16. století a teprve v roce 1955 
se poprvé stal biskupem obyvatel Myanmaru. 

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 22. února Svátek Stolce sv. Petra, apoštola  

KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ 
Vzhledem k  omezení počtu účastníků pobožností křížových cest 
budou v pátek i v neděli vždy v 15 hod. v kostele sv. Bartoloměje. 

ONLINE DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ V POSTNÍ DOBĚ
Nabízíme vám v postní době možnost duchovního rozhovoru. 
Duchovní rozhovor je jeden z prostředků duchovního života, může nám 
pomoci uvědomit si, kde Boha ve svém životě nacházíme, jakým způso-
bem k nám promlouvá a jak mu odpovídáme. V případě zájmu nás kon-
taktujte na mail: judith@boromejky.cz 

PODĚKOVÁNÍ
Jménem města Zábřeha děkuji Arcibiskupství olomouckému a  Římskokatolické farnosti 
Zábřeh za poskytnutí prostoru pro civilní obřady posledního rozloučení ve fi liálním kostele 
sv. Barbory, po dobu rekonstrukce smuteční síně na zábřežském hřbitově. Jmenovitě děkuji 
také Stanislavu Jaškovi a Františku Lažkovi za jejich obětavost při zajištění provozu horního 
kostela pro tyto účely v epidemiologicky náročném období. RNDr. František John, starosta

ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14. února: Štíty 2.670; Cotkytle 895 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

28. února na 2. neděli postní budou křížové cesty: v  Horních 
Studénkách po mši sv. v 7.30  hod., ve Štítech po mši sv. v 9 hod., 
pobožnost povede Mariánské večeřadlo, v  Cotkytli po mši sv. 
v 11 hod.

Biblické katecheze v postní době budou ve Štítech o středách po 
mších sv. v 17.00 hod. a v Horních Studénkách ve čtvrtky po mších 
sv. v 16.00 hod.

Pokud chcete přispět fi nančně na potřeby farnosti, můžete poslat 
dar bankovním převodem na účet farnosti Štíty 1903957369/0800. 
Potvrzení daru pro slevu na daň z příjmu bude zasláno dárci na 
uvedenou adresu. P. Jacek Brończyk
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LOŠTICKO            LOŠTICKO            LOŠTICKO

Sbírky z neděle 14. února: Loštice 1.870; Moravičany 2.084 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době: 
v Lošticích vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli ve 14.30 hod. Adorace 
bude ve středu  v 16.30 hod.  
v Moravičanech bude pobožnost křížové cesty v neděli ve 14.30 hod. 
a ve čtvrtek 30 min před mší svatou.
v Pavlově a Paloníně v neděli ve 14.30 hod.

Farnost Moravičany informuje:
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pracují na rekonstrukci kuchyně 
v budově fary, která bude navazovat na komunitní centrum. V současné době se nacházíme 
ve fázi před položením podlah a dodělání omítek. Hotové jsou veškeré inženýrské sítě a od-
izolování zdí. Pokročily stavební práce a zadali jsme kuchyň s barem do výroby. Předpoklá-
dáme, že práce ustanou v průběhu jarních měsíců. Jsme bohužel závislí na teplotě v budově, 
na zpožděných materiálech či zavřených obchodech. Prosíme tedy o trpělivost. Děkujeme 
za pochopení. Bližší informace o fi nancování této rekonstrukce jsou k dispozici na nástěn-
ce před kostelem.

Moravičanské okrašlovaci spolek informuje:
Zveme na premiéru dokumentárního fi lmu České televize pořa-
du „Nedej se!“. Dokumentární snímek s názvem „Hanácké okraš-
lování“ byl natáčen v průběhu roku 2020 v Moravičanech. A to 
především ve Farské zahradě, v Komunitním centru Beseda, ale 
také v prostředí obce. Premiéra bude vysílána v neděli 28. února 
2021 v 11.05 na ČT 2. Po odvysílání bude možné snímek zhléd-
nout v archivu České televize na iVysilani.cz.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se v loňském roce zapojili do postupného obnovo-
vání Farské zahrady. Podařilo se provést veškeré terénní úpravy, vybudovat novou studnu, 
venkovní toaletu, ohniště, závlahové zásobníky vody, vysadilo se přes 60 ovocných stromů 
a 550 keřů a drobných dřevin. Zasetá je i květnatá louka, jsou umístěny ptačí budky a kr-
mítka. V letošním roce plánujeme dokončení užitkové zahrady, zavedení elektriky, vybudo-
vat vstupní brány a společně s farností začít s výměnou havarijního plotu. V plánu je vybu-
dovat salaš s výběhy pro ovce či venkovní pergolu 
– učebnu, to bude ovšem záviset na fi nančních 
možnostech spolku. Dle vládních opatření také 
počítáme se zahájením kulturních programů a ak-
tivit, a to jak na Besedě, tak v zahradách. Cílem le-
tošního roku, je ofi ciálně zpřístupnit Farskou za-
hradu široké veřejnosti.
Více informací naleznete na sociálních sítích spol-
ku nebo na webu:

www.moravicanskeokraslovaci.cz
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ČERVENOVODSKO              ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 14. února: Červená Voda 1.999; Písařov 681; Jakubovice 350; domov dů-
chodců 170 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 14. února: Klášterec sbírka na restaurování obrazu 4.000 + na účet dar na 
obraz 17.000; Svébohov 2.300 + dar na opravy 5.000; Jedlí 10.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

TATENICKO            TATENICKO           TATENICKO

Sbírky z  neděle 14. února: Lubník 1.780; Tatenice 1.490; Kosov 600; Hoštejn 1.500 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

FARNOST  ZVOLE                 FARNOST  ZVOLE

Ve Zvoli sbírka z neděle 14. února 5.660 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Od neděle 14. února do konce nouzového stavu budou o nedělích 
pravidelně slaveny mše svaté v 8.30 a v 10.15 hod. 

MALETÍN               MALETÍN               MALETÍN

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 21. i příští neděli 28. února ve 14.30 hod. 

ŘEZIVO. S předstihem si můžete objednat řezivo z letošní zimní těž-
by. Pila v Postřelmůvku nadále zpracovává kulatinu z farního lesa v Ma-
letíně. Pokud máte zájem o řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či materiál 
na pergolu nebo i celou vazbu, můžete si je objednat. Dřevo bude zpraco-
váno dle vašich požadavků a našich možností. Aktuálně jsou k dispozici 
latě 3 x 6 cm a smrkové palivo. P. František Eliáš, 731 626 500



KT 8/2021
Pokora patří k nutné výbavě člověka pro život s Bohem i s druhými lidmi – v rodinách i ře-
holních komunitách. Jaká je ta pravá a jak vypadá ta, které říkáme „hrbatá“? 
Řehole není selanka ani utrpení. Přinášíme rozhovor s  abatyší Francescou Šimuni-
ovou, kterou do svého čela zvolily sestry z  kláštera benediktinek Venio v  Mnichově 
a v Praze. 
Přežívat, nebo doopravdy žít? Život s pandemií přinesl nové nároky a obavy, před nimiž se 
většina z nás nikam neschová. Není to však i příležitost k proměně? 
Průvodce postní dobou. Po loňském koronavirovém postu jsme se tolik těšili, že letos už 
budeme zpátky ve vyjetých kolejích – a místo toho se zdá, že tma nemá konce. Nabízíme 
trošku světla do této tmy v postní příloze.
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MODLITBA V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
Katecheze Svatého otce z knihovny Apoštolského paláce
Dnes objasníme, jak se modlitba z liturgie ustavičně vrací do každodenního života na uli-
cích, v úřadech, v dopravních prostředcích…Všude tam pokračuje dialog s Bohem – kdo 
se modlí, je jako zamilovaný, který neustále nosí v srdci milovaného člověka, ať už je 
kdekoli.
Tento dialog s Bohem totiž vše pozvedá: každá radost se stává důvodem ke chvále, každá 
zkouška příležitostí k prosbě o pomoc. Modlitba v životě stále žije, jako oheň v řeřavých 
uhlících, i když ústa mlčí. Srdce však promlouvá. Každá myšlenka, byť domněle „světská“, 
může být prodchnuta modlitbou. Také lidská inteligence bere modlitbu na zřetel, neboť 
modlitbu lze přirovnat k oknu s výhledem na tajemství. Osvěcuje několik kroků, které 
máme před sebou, a poté se otevírá veškeré realitě, která jí předchází a překonává ji. Toto 
tajemství nemá tvář, která by vzbuzovala neklid či úzkost. Poznání Krista nás uschopňu-
je k důvěře ve skutečnost, že tam, kam naše oči a zrak naší mysli nedohlédnou, není ni-
cota, nýbrž nekonečná milost. Někdo nás zde očekává. Křesťanská modlitba tak vštěpuje 
lidskému srdci nepřemožitelnou naději: ať již na své pouti prožijeme cokoli, Boží láska to 
může obrátit v dobro.
Katechismus v této souvislosti praví: „Učíme se modlit v určitých chvílích, když naslouchá-
me slovu Páně a když se účastníme jeho velikonočního tajemství; ale je to v každé chvíli, 
v každodenních událostech, kdy je nám dáván Duch, aby dal vytrysknout modlitbě. (…) 
Čas je v rukou Otce, setkáváme se s ním v přítomnosti: ne včera, ani zítra, ale dnes.“ (KKC, 
2659). Dnes potkávám Boha, v setkání je vždy obsaženo ono „dnes“.
Neexistuje nádhernější den než ten, který prožíváme dnes. Lidé, kteří trvale žijí v myšlen-
kách na budoucnost, v níž „bude lépe“, ale nesmiřují se s dneškem, jak přichází, se pohybují 
ve fantazii, nedokážou uchopit konkrétnost reality. Dnešek je realitou a konkrétností. Mod-
litbu vyslovujeme dnes. Ježíš nám vychází vstříc dnes, v dnešku, který prožíváme. A v mi-
lost tento dnešek mění, či spíše nás mění, právě modlitba: tiší hněv, podpírá lásku, násobí 
radost, dodává sílu k odpuštění. V některých okamžicích máme dojem, že už nežijeme my, 
nýbrž milost, která skrze modlitbu žije a jedná v nás. Tato milost nás očekává, ovšem neza-

pomínejte, že je nutné souhlasit s dneškem. Po-
kud se dostaví hněv či nespokojenost, vedoucí 
k hořkosti, zastav se a obrať se k Pánu: „Kde jsi? 
A kam jdu?“. Pán je přítomen, vnukne ti správ-
ná slova a  poradí, jak pokračovat bez této ne-
gativní zahořklosti. Chceme-li totiž užít profán-
ního výrazu, modlitba je stále pozitivní a nese 
tě vpřed.
Nezapomínejme, že Pán je Pánem milosrden-
ství, blízkosti a  něhy: na tato tři slova nelze 
v souvislosti s Pánem nikdy zapomenout. Toto 
je Pánův styl: soucit, blízkost, laskavost.
Modlitba nám pomáhá milovat druhé, navzdo-
ry jejich chybám a hříchům. Člověk je vždy dů-
ležitější než jeho činy a Ježíš svět nesoudil, ale 
spasil. Lidé, kteří nepřetržitě druhé posuzují 
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a odsuzují, vedou politováníhodný, nešťastný život…Ježíš nás přišel spasit, a proto otevři 
srdce, ospravedlňuj druhé, pochop je, přistup k nim, slituj se nad nimi a buď ohleduplný, 
jako Ježíš. Je třeba mít rád všechny lidi i každého jednotlivě a v modlitbě pamatovat na to, 
že všichni hřešíme a zároveň nás Bůh jednoho po druhém miluje. Jestliže budeme takto mi-
lovat tento svět, milovat jej s laskavostí, objevíme, že každý den i každá věc v sobě skrývají 
zlomek Božího tajemství.
Člověk je jako vánek, jako polní květ (srov. Žl 144,4; 103,15). Filozof Pascal napsal: „Kdy-
by šlo o to, rozdrtit ho, nebylo by zapotřebí, aby se chápal zbraně celý vesmír; stačí ho zabít 
pára, kapka vody“ (Myšlenky, Odeon, Praha 1973). Jsme křehké bytosti, avšak umíme se 
modlit a v tom spočívá naše největší důstojnost a také naše síla. Odvahu! Modleme se v kaž-
dé chvíli, za každé situace, protože Pán je blízko. Když modlitba souzní s Ježíšovým srdcem, 
dosahuje zázraků. redakčně zkráceno – zdroj Vaticana news

ZALÍBIT SE DRUHÝM NEBO BÝT SÁM SEBOU
Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím vět-
ší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, 
abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi zís-
kal podíl v dobrech evangelia. (1Kor 9,22-23) 
V posledních týdnech a měsících jsme byli svědky toho, jak představitelé vlády měnili svou 
rétoriku i rozhodnutí či postoje k pandemii podle toho, jaké reakce na sociálních sítích je-
jich předchozí sdělení vyvolala. Někdy to vypadá, jako by jejich týmy nehledaly to, co vyřeší 
současnou krizovou situaci, ale spíše to, co zvýší jejich popularitu. 
Můžeme se nad tím pohoršit, ale jsme-li upřímní, musíme přiznat, že i my také často při-
způsobujeme svoje rozhodování a jednání očekávaným reakcím. I za cenu, že pak nedělá-
me, co bychom chtěli nebo co považujeme za správné. 
Přitom si rádi namlouváme, jak jsme samostatní a nezávislí, a jsme velmi citliví, když ně-
kdo naši svobodu omezuje nebo nám dokonce říká, co máme a nemáme dělat. I tyto postoje 
současná situace vyhrotila. Symbolem se staly ochranné prostředky mnohými označované 
jako náhubek, který si odmítají nechat nasadit. Jako kdyby nezávislost a svoboda znamenaly 
nenechat se nikým a ničím omezovat a dělat si, co chci.  
Tato úvaha nechce směřovat k hodnocení smysluplnosti vládních opatřeních, ani k debatě 
o rouškách. Stojí za to ale pozorovat svoje reakce v této mimořádné a náročné situaci. Mo-
hou mi poodhalit, podle čeho se skutečně rozhoduji, 
jaké jsou hlubší motivace mého jednání, v  čem svo-
bodný jsem a v čem ne, a jak vlastně svobodu a nezá-
vislost chápu. 
Inspirací k dalšímu promýšlení může být postoj apo-
štola Pavla: hlídá si svou nezávislost, aby ho něčí vliv 
neodvedl od jeho úkolu (hlásat evangelium) nebo aby 
ho nějak nezkreslil z potřeby někomu se zalíbit. Nic-
méně tato nezávislost ho nevede k povýšenosti nade 
všechny, nebo k nebrání ohledu na nikoho, ale naopak 
dává mu svobodu stát se služebníkem všech, být i sla-
bým, nezávislým i na úspěchu či neúspěchu. Svobodu 
a sílu mu dává poznání Ježíše a vědomí poslání, které 
mu Kristus svěřil. www.vira.cz – tip týdne
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SBÍRKY z neděle 14. února: Zábřeh 11.280; Rovensko 619 Kč. 
Dary: na likvidaci lepry 1.000, na Mary’s Meals 1.000, na potřeby farnosti 1.000 Kč, dary na 
účet farnosti 7.200 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 

TUTO NEDĚLI 21. ÚNORA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA „HALÉŘ SVATÉ-
HO PETRA“
Tradice haléře sv. Petra je stará jako sama církev. Toto ušlechtilé gesto lásky k nástupci sv. Pet-
ra se spojuje s láskou papeže k Božímu lidu a projevuje se péčí společného Otce o nejpotřeb-
nější mezi jeho dětmi. 
Z této sbírky jsou fi nancovány stovky pomocných akcí obětem přírodních katastrof, válek, tero-
rismu nebo epidemie AIDS, a to nejen v Africe, Latinské Americe či Asii, nýbrž i ve Východní 
Evropě. Minulý rok vynesla sbírka haléře sv. Petra téměř 56 milionů dolarů.

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 950 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vy-
jít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní ode-
pření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smy-
sl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do 
ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Postní krabičky si můžete vyzvednout v kostelích a také na recepci Charity Zábřeh (Žiž-
kova 15, v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.) Vybírat zpět se budou na 2. neděli veliko-
noční. Peníze z Postní almužny se v našem děkanátu využívají v rámci „Stipendijního 
fondu“, z nějž formou nevratné fi nanční výpomoci podporujeme studium a další osob-
nostní, duchovní, kulturní a sportovní rozvoj dětí a mládeže z vícečetných, neúplných 
a sociálně slabších rodin. Nominace potřebných zasílají sami kněží i farníci. 
Vzali jste si kasičku Postní almužny. Proč? Abyste si něco, co zrovna není potřeba k životu, 
odřekli a ušetřený obnos odložili pro ty lidi, kteří často nemají ani na to základní k životu.
Proč? Pro Tebe, Pane Ježíši, který jsi řekl, že co uděláme pro jednoho z nejmenších (nejpo-
třebnějších), udělali jsme pro Tebe.
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