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ČTVRTÁ 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

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ
naše vykoupení; oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností
připravovali na velikonoční svátky. 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 137

Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás

1: 2 Kron 36,14-16.19-23
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Ef 2,4-10
příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Jan 3,14-21

Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen
Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.
Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na
svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není
souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly
zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí
světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy,
jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky
jsou vykonány v Bohu.“
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE

Chvála oběti
Někteří křesťané jsou na slovo „oběť“ doslova
alergičtí. A to až tak, že by ho nejradši ze slovníku
věřícího člověka vyškrtli. „Bůh po nás nechce oběť,
ale milosrdenství,“ říkají. A jdou dokonce tak daleko, že ve mši svaté nevidí zpřítomnění Ježíšovy jediné oběti na Kříži. „Jakápak oběť za naše hříchy,“ namítají. „Bůh Otec přeci není krvelačný vládce, který
by pro zchlazení žáhy, utišení svého naštvání na lidstvo, potřeboval bolestivou a ponižující smrt svého
Syna.“
V takového Boha žíznícího po krvi já také nevěřím. A přesto – pojem Kristovy „oběti“ je mi (a celé
dlouhé tradici svaté Církve) nesmírně drahý. Dívám
se na Kříž, a nevidím „šibenici“, ale lásku, svobodu, milosrdenství. Kříž je ukotvený v zemi
a opřený o nebe. Překlenuje propast způsobenou hříchem. Je místem zjevení lásky Otce
a Syna v Duchu Svatém a jejich společného milování člověka.
„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3, 16). Otec miluje hříšného člověka. Syn se stává
člověkem a na své tělo bere lidskou bolest. Na svém těle usmrcuje hřích. Umírá a tím zabíjí
smrt. Ježíšova smrt je oběť za naše hříchy, za spásu celého světa.
Dívám se na Kříž, na Kristovo zmučené tělo. A vidím výměnu lásky. Syn se dobrovolně,
svobodně, z lásky, podvoluje vůli Otce, odpovídá na jeho lásku, jak to činí od věčnosti: „Do
tvých rukou svěřuji svého ducha.“ A ve stejném okamžiku vidím na Kříži Ženicha, který
se z lásky zcela dává své Nevěstě, aby mohla žít. „Toto je moje tělo, které se za vás vydává“.
Ježíšova smrt je momentem, kdy se protne nebe se zemí: Syn se daruje Otci a do této lásky
jako Ženich vtahuje svou lásku k Nevěstě Církvi. Otec miluje, Syn jeho lásku přijímá a opětuje; jejich vzájemná láska je Duch Svatý. Ženich miluje Nevěstu; Nevěsta jeho lásku přijímá
a jako svatební dar dostává Ducha, dar Otce i Syna.
Kristova oběť je skutkem lásky. A každá pravá lidská láska je oběť. Ne proto, že Bůh
dychtí po utrpení; je to proto, že každá láska na zemi je dosud zraněná hříchem a potřebuje očištění v Ježíšově krvi prolité dobrovolně a z lásky, jako zlato potřebuje očištění
ve výhni.
P. Karel Skočovský

Pohled na zlo, kterého se dopouštíme my sami, pohled na bolest a zlo ve světě
a na určitou nepolepšitelnost lidstva, kterou můžeme vidět v dějinách, nás mnohdy naplní
smutkem nebo dokonce beznadějí.
Pohled na Boha ale může vyvolat jiné rozpoložení: naději, radost, pokoj.
Hledět ve víře na Boha uprostřed bídy světa a naší osobní hříšnosti není útěkem.
Díváme se tak na někoho, kdo vzal bídu člověka tak vážně, že pro jeho záchranu do této
bídy ”ponořil” ve svém Synu sám sebe.
A tak i v bídě světa můžeme nacházet zachraňujícího Boha.
Toto je důvodem k naději v mnohdy nekončící bolesti a beznaději všedního života.
www.vira.cz
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Tato neděle nese název „radostná“ (lze použít růžové liturgické barvy), tedy Velikonoce
se blíží.
pátek 19. března
SLAVNOST SV. JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 7.00 a v 17.30 hod.
Rok sv. Josefa – možnost získání plnomocných odpustků o slavnosti sv. Josefa: za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce) získají odpustky ti, kteří se
pomodlí litanie nebo jinou modlitbu ke sv. Josefovi (stejně jako kteroukoliv středu).

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
NA MĚSÍC BŘEZEN 2021
Modleme se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti.
EVANGELIZAČNÍ ÚMYSL
Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností
a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.
„Když se jdu vyzpovídat, říká papež, činím tak kvůli uzdravení a léčbě duše, abych načerpal více duchovního zdraví a přenesl se z ubohosti do slitovnosti. Jádrem zpovědi nejsou hříchy, které vyznáváme, nýbrž Boží láska, již přijímáme a které
máme ustavičně zapotřebí. Středem zpovědi je Ježíš, který nás
očekává, vyslechne nás a odpouští. Pamatujme, že v Božím
srdci jsme nejprve my a až poté naše chyby. Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství. A modleme se, aby Bůh své církvi dával milosrdné kněze, a nikoli trýznitele.”
RODINNÝ ŽIVOT – ČASOPIS PRO CELOU RODINU
• Rozhovory se zajímavými osobnostmi • praktické rady s výchovou dětí • orientace v duchovních otázkách • recepty • křížovky
a dětská příloha • čtenářské okénko • soutěže pro malé i velké • tipy
na akce, knihy, filmy • slovo odborníků • zábavné fejetony ze života.
Časopis Rodinný život vychází čtyřikrát ročně a ukázkové číslo
i předplatné si můžete objednat pomocí formuláře na webu http://
www.rodinnyzivot.eu/ pod záložkou PŘEDPLATNÉ, poštou
(Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc),
telefonicky (587 405 250) nebo e-mailem: rodinnyzivot@ado.cz.
V kostele sv. Bartoloměje si jej můžete vzít (za 60 Kč) ze stojánku s novinami. Obálku prvního čísla letošního roku přetiskujeme.
A pro vás, kteří jste si oblíbili komentáře k nedělnímu evangeliu: jedním z redaktorů
a přispěvatelů je otec Karel Skočovský.
PROSÍME přispěvatele Farních informací, aby (místo rkfzab@rps.cz) používali pouze oficiální mailovou adresu farnosti fazabreh@ado.cz.
redakce
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Ve čtvrtek 4. března ve věku 79 let zemřel P. František Lízna SJ

Kněz našeho děkanátu, jezuita, disident v komunistické době několikrát vězněný.
Staral se o nemocné, Romy, bezdomovce byl vězeňským kaplanem
na Mírově.
Nositel Řádu Tomáše G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj
demokracie a lidských práv (2001), Ceny Františka Kriegla za práci ve vězeňství (2003),
Ceny Celestýna Opitze za péči o nemocné a potřebné (2013), Ceny Paměti národa (2017).
A v roce 2020 cena Jánose Esterházyho, která se uděluje za šíření duchovního odkazu tohoto mučedníka komunizmu.
Poslední rozloučení bylo v pátek 12. března v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Brně a jeho tělo bylo uloženo do krypty kostela.
Text z nástěnky před kostelem Všech svatých ve Vyšehorkách:
Vcházím, Bože, do tvých opuštěných chrámů, dívám se na blikající lampičku v přítmí před oltářem a vzpomínám na svou radost. Jak bych mohl zapomenout!
Jak bychom mohli zapomenout na den, kdy se mezi zdmi kaple, rozčísnuté náhle světlem,
ukázala netušená láska, v níž dýcháme, jež nám dala
poznat, že nejsme sami, že nás obklopuje, proniká, že
na nás čeká neviditelná bytost, že nezávisle na našich
smyslech a představivosti existuje jiný svět, vedle něhož
tento hmotný svět, byť sebekrásnější a sebedotěrnější, je
jenom prchavá pára a vzdálený odraz krásy, která ho
stvořila.
Neboť je jiný svět. Neříkám to jako hypotézu ani jako
výsledek rozumové úvahy, neslyšel jsem o tom vyprávět.
Mluvím ze zkušenosti.
P. František Lízna zůstává v našich vzpomínkách, děkujeme, modlíme se, doufáme v setkání na Věčnosti.
RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ VYZVALA K MODLITBÁM
ZA OBĚTI PANDEMIE
Do iniciativy, která chce nabídnout znamení společenství a naděje pro celý kontinent, se zapojí všechny evropské biskupské konference v nepřetržitém modlitebním řetězu.
Česká republika se připojí k modlitbám a slavení eucharistie 17. března 2021. Mši svatou za oběti pandemie covid-19, nemocné, zdravotníky bude v kostele sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích ve středu 17. března ve 12.00 hodin celebrovat pomocný biskup pražský
Mons. Zdenek Wasserbauer, kázat bude generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.
Z důvodu vládních epidemiologických nařízení nebude mše přístupná veřejnosti, proto ji
bude živě přenášet TV Noe na televizních obrazovkách, ale také v živém vysílání na webových stránkách www.tvnoe.cz.
KATOLICKÝ TÝDENÍK 11/2021
Téma: Církev nablízku nemocným.
Poutník míru, odpuštění a bratrství. Za „nejtěžší a nejdůležitější“ apoštolskou cestu Františkova pontifikátu označil ředitel vatikánských médií Andrea Tornielli návštěvu Iráku od
5. do 8. března.
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červenovodsko

červenovodsko

SBÍRKY z neděle 7. března: Červená Voda 2.442; Písařov 690; Jakubovice 740; domov důchodců 233 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z  klášterce
SBÍRKY z neděle 7. března: Klášterec 1.100 + dary na obraz 1.000; Svébohov 2.500; Jedlí
2.100 + dar na potřeby farnosti 2.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

tatenicko

tatenicko

tatenicko

SBÍRKY z neděle 7. března: Lubník 1.390; Tatenice 1.620; Kosov 760; Hoštejn 1.100 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ZMĚNA MŠE SVATÉ V LUBNÍKU. Ve středu 17. března nebude slavena mše svatá, je přesunuta na čtvrtek 18. března a bude ze Slavnosti sv. Josefa. Začátek mše svaté v 16.30 hod.
HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Obec Koruna (Mariakron).
Původní osídlení bylo zřejmě slovanské. První písemná zmínka je z 27. dubna roku 1267,
kdy Boreš z Rýzmburka daroval bratřím poustevníkům řádu augustiniánů ze svých pozemků 24 lánů v Tatenici a 4 lánů v Třebařově, včetně mlýna a desátku ze svého hřebčína.
Krátce nato na návrší nad řekou Moravskou Sázavou augustiniáni eremité vybudovali nejstarší klášter svého řádu na Moravě, zasvěcený Koruně Panny Marie, lat. Corona Sanctae
Mariae, něm. Marienskrone, zkráceně Kron. Roku 1270 převor Oldřich od rychtáře Konráda Surmana koupil třebařovskou zákupní rychtu a přeměnil ji v klášterní dvůr. Roku 1364
císař Karel IV. potvrdil klášteru předchozí privilegia.
Roku 1421 řeholníci uprchli před husity do kláštera sv. Tomáše v Brně, odkud se v letech
1437–1513 snažili o obnovení svého konventu. Později se na několik let vrátili, ale kolem
roku 1550 klášter definitivně zanikl. Pozemky a hospodářství kláštera zabrali místní páni.
Roku 1771 byl také třebařovský dvůr zrušen a pozemky byly přiděleny novým osadníkům.
Část z nich vybudovala osadu asi 1,5 km na východě nad klášterem v náhorní vyvýšenině.
Na návrh zábřežského vrchního úředníka dostala tato osada jméno Koruna. Zpočátku byla
osada Koruna připojena k Malému Třebařovu.
Roku 1797 se osada osamostatnila, měla vlastního rychtáře, ale r. 1849 byla znovu spojena
s Malým Třebařovem. R. 1867 získala opět samostatnost.
V obci Koruna je kaple Nanebevzetí Panny Marie z r. 1802.
Z někdejšího kláštera Koruna Panny Marie zůstala gotická Madona, pořízená za převora Jana de
Corona kolem roku 1440. Dřevěný reliéf Narození Páně pořízený před zánikem kláštera v letech
1520–1530, ale i mnoho dalších roztroušených
historických cenností, (v kostelích, muzeích, či
soukromých sbírkách) jsou pro nás připomínkou
na zaniklý, významný klášter.
5

lošticko

lošticko

lošticko

SBÍRKY z neděle 7. března:
Loštice – sbírka na osvětlení 2.753 + dar 7.000 Kč. Nejbližší nedělní sbírky budou na rekonstrukci osvětlení kostela.
Moravičany – sbírka na potřeby farnosti 990 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
PATROCINIUM V PALONÍNĚ. V pátek 19. března na svátek sv. Josefa, patrona místního
kostela, bude v 17.00 hod. slavena poutní mše svatá za živé a zemřelé obyvatelé Palonína.
LOŠTICE. Omalovánky o sv. Kateřině Labouré DKL, obrázky s myšlenkou a litanie ke
sv. Josefovi nabízíme ke koupi v kostele na stolku.

farnost zvole

farnost zvole

Ve Zvoli sbírka z neděle 7. března 5.120 + dar na komunitní centrum 10.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 Společná pobožnost křížové cesty v postní době bývá ve farním kostele ve Zvoli každou
neděli ve 14.00 hod.
 Od 3. neděle postní probíhají ve farním kostele skrutinia jako příprava na křest dospělých.
Členové a příznivci spolku Zvolská čtyřka nadále řeší další fungování a provoz Komunitního centra Zvole. V současné době je to úprava venkovních
prostor před domem a také další zajištění finančních prostředků na provoz
a splácení dluhu, který máme ve výši 2 mil. Kč.
Nadále Vás prosíme o podporu
ať už modlitbou nebo finanční. Můžete přispět
jakoukoliv menší či větší částkou na účet Zvolské čtyřky 3695833319/0800. Všem dárcům
a ochotným pomocníkům děkujeme.

Tomáš ČVANČARA, předseda spolku
tomas.cvancara@email.cz, mobil: 732 746 345

maletín

maletín

maletín

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 14. i příští neděli 21. března ve 14.30 hod.
ŘEZIVO. S předstihem si můžete objednat řezivo z letošní zimní těžby.
Pila v Postřelmůvku nadále zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletíně. Pokud máte
zájem o řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či
materiál na pergolu nebo i celou vazbu, můžete si je objednat.
Dřevo bude zpracováno dle vašich požadavků a našich možností. Aktuálně jsou k dispozici
latě 3 x 6 cm a smrkové palivo.

P. František Eliáš, 731 626 500
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štítecko

štítecko

štítecko

SBÍRKY z neděle 7. března: Štíty 1.930; Cotkytle 335; Horní Studénky 870 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
 O páté neděli postní 21. března bude bohoslužba pro děti a křížovou cestu po mši svaté,
která začíná v 9.00 hod., povedou děti a mládež. Sbírka bude na potřeby farnosti.
HORNÍ STUDÉNKY
 O páté neděli postní 21. března bude sbírka na opravy
a po mši svaté, která začíná v 7.30 hod., pobožnost křížové cesty.
COTKYTLE
 O páté neděli postní 21. března bude sbírka na opravy a po mši svaté, která začíná
v 11.00 hod., bude pobožnost křížové cesty.
P. Jacek Brończyk

NEJKRÁSNĚJŠÍ JMÉNO
Ještě mi v uších doznívá píseň z páteční adorace:
‚‚Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen…‘‘
Mám ráda tuto píseň, protože i pro mne je Ježíš
nejkrásnější jméno.
Ráda ho v úctě vyslovuji a ještě raději mu naslouchám. A slyšet není zdaleka jen v kostele.
Jméno Ježíš lze zaslechnout v nočním tichu plném
hvězd, ve vánku, který čechrá koruny stromů.
Šumí v dešti a zurčí v potůčcích, hučí v bouřích
a peřejích.
Cinká v padajících vločkách sněhu i ve zvoncích
oveček.
Trylkuje v hrdélkách ptáků a duní pod kopyty koní.
Šustí ve zralých klasech i padajícím listí.
To jméno omamně voní v šeříku a něžně v sedmikrásce, dýchá v chlebu a třpytí se v každé lidské slze.
Zní v pláči novorozeněte a v radostném smíchu dětí, ale i v těžkém dechu umírajícího a ve
vzlycích pozůstalých.
Jemně tiká v nevyslovených otázkách, silně rezonuje v modlitbách věřících a tiše zpívá v naději hledajících.
To jméno vydechuje země a s ní každý úder lidského srdce.
Celé stvoření je oslavuje ve všech tóninách a vyslovuje ve všech jazycích.
Naslouchám tomu jménu, protože uzdravuje a zachraňuje… Bůh je spása.
Toužím po tom jménu stále víc a modlím se, ať na konci života v posledním dechu to jméno
vyslovím.
Anna Peková
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SBÍRKY z neděle 7. března: Zábřeh 8.726; Rovensko 925 Kč;
Vyšehorky za měsíc únor 2.968 + dary na opravu střechy fary ve Vyšehorkách 10.000 Kč.
Dary: na Devítku 1.848 Kč, na Radio Proglas 1.000, na Mary’s Meals 500, na Charitu 500,
na kostel sv. Barbory 1.000, na potřeby farnosti 12.000 Kč.
Dary na účet farnosti 5.000 Kč
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Na likvidaci lepry bylo ze Zábřeha dne 7. března odesláno 3.100 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.

Marie Zíková

PODĚKOVÁNÍ FARNOSTI ZÁBŘEH Z RADIA PROGLAS
Milí, děkujeme za přízeň v uplynulém nelehkém roce. Také díky Vaší finanční podpoře jsme se i v této složité době mohli přestěhovat na novou
lepší adresu: Olomoucká 7, 618 00 Brno. Nahlédnout do našich prostor
můžete například prostřednictvím časopisu Vlnění, na našem webu.
Děkujeme za Vaše dary v uplynulém kalendářním roce, které činily pro Radio Proglas
10.200 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
Slávka Habáňová, Klub přátel Radia Proglas

charitativní služba církve v děkanátu
CENTRUM NA PODPORU PEČUJÍCÍCH OSOB
Pečujete o svého blízkého? Rozhodli jste se, že se o něj postaráte
doma a nevíte si rady? Využijte možnosti našeho nového projektu, který vám pomůže péči zvládnout a i v této náročné době
nabízí pomoc, poradenství a podporu odborníků – a to přímo
ve vaší domácnosti. Společné aktivity (setkání v „Klubech pečujících“, workshopy na různá témata spojená s péčí) budou fungovat, až to epidemiologická situace umožní. V nově otevřeném „Centru na podporu pečujících“ (Žižkova 10, Zábřeh; po: 9.30–17 h., st: 7.30–15 hod.) vám bude k dispozici edukační
zázemí, kde bude možnost vyzkoušet si polohování člověka, jak používat různé pomůcky
pro péči, poradit se s koordinátory podpory.
Více informací a kontakty naleznete na
https://zabreh.charita.cz/nase-sluzby/podpora-pecujicich-osob/
RESPIRÁTORY PRO STARŠÍ SPOLUOBČANY
S ohledem na zpřísněná opatření proti nákaze covid-19,
kdy je třeba si ve vyjmenovaných prostorách chránit dýchací cesty respirátorem, chceme nabídnout pomoc našim starším spoluobčanům, pro které může být problematické si tuto ochranu obstarat.
Od čtvrtka 4. 3. jsou respirátory k dispozici ve vstupní chodbě charitního domu (Žižkova 15; 7-16.30 hod.)
a současně i na ve výdejním místě Zásilkovny (Žižkova 5, Zábřeh; 8-17 hod.). Váš příspěvek
(ideálně v částce 12 Kč/ks) použijeme na pokrytí nákladů na pořízení a provoz.
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.
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