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Dvě smrtelná neštěstí 
vystrašila současníky Ježíše.
Na jejich příkladu 
Ježíš poukazuje na potřebu 
a naléhavost obrácení. 
Podoba s neplodným fíkovníkem
ukazuje stejným směrem. 
„Čas se nachyluje 
a odklad soudu 
ještě není důvodem  
k bezstarostnosti.“

 „Ze stolu Božího Slova“

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,našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                                           Amen

ŽALM 103   Hospodin je milosrdný a milostivý
Čtení 1: Ex 3,1-8a.13-15                 2: 1 Kor 10,1-6.10-12                 Ev. Lk 13,1-9   
 

Ordinárium: latinské  č. 509    příští neděli Olejníkovo č. 502
 

TUTO NEDĚLI VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA SBÍRKA NA OPRAVY



BENEFIČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE v Zábřeze se uskuteční 
v rámci TÝDNE PRO CHARITU tuto neděli 14. března v 16 hod. Výtěžek koncertu 
bude  věnován ve prospěch Charity (vstupné dobrovolné). Účinkuje Dechový orchestr 
Základní umělecké školy Šumperk se svými sólisty.

SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU, za účasti otce biskupa Josefa 
Hrdličky a pracovníků rodinného centra z Olomouce, proběhne ve středu 17. března 
2004. Hlavní téma tohoto setkání bude pastorace rodin - jaký vliv na farnost má 
rodina, čím je vytvářena vzájemná komunikace. Zástupci rodin z farností děkanátu 
se (spolu s ostatními farníky) sejdou s otcem biskupem v kostele sv. Bartoloměje na 
mši svaté v 17 hod. 

Po mši  bude setkání pokračovat  na faře. Očekáváme, že se této pracovní schůzky 
zúčastní nejméně jedna rodina z každé farnosti našeho děkanátu, tak aby slyšela 
osobně pastorační záměry otce biskupa v oblasti práce s rodinami. 

KONCERT BENEWITZOVA KVARTETA. Klub přátel hudby VE SVÉBOHOVĚ 
zve na prémiový koncert, který se koná v sobotu 20. března 2004 v 16 hod. v Obecním 
domě ve Svébohově. Vstupné 20 Kč, děti zdarma. Přejeme krásný umělecký zážitek. 
V HOŠTEJNĚ v sobotu 20. března vystoupí Benewitzovo kvarteto ve 14 hod.  v kostele 
sv. Anny. 

SETKÁNÍ SENIORŮ se uskuteční ve Svébohově v pondělí 22. března v 16 hod. 
Marie Šanovcová

POUŤ NÁRODŮ DO MARIAZELL. Děkanát Zábřeh 
ve spolupráci s ORLEM  pořádá zájezd na pouť národů 
do Mariazell, která se koná ve dnech 21. – 23. května 
2004. Místem konání je letiště v Mariazell.  Zúčastníme 
se hlavního programu v sobotu 22. května. Odjezd 
autobusu ze Zábřeha je v pátek večer, ve 22 hodin (může 
být upřesněno) a příjezd v sobotu v noci (asi do 24 hod.). 
Celková cena je 550 Kč a zahrnuje cestovní výlohy 
a zdravotní pojištění. Jídlo na celý den si zajistí každý 
sám.
Poutníci se dozví bližší informace ve Farních informacích 14 dní před odjezdem. 
Pokud potřebujete podrobnější informace můžete zavolat Ludmilu Korgerovou na 
číslo tel. 583 414 512. 

Moravskoslezská křesťanská akademie a Vlastivědné muzeum Vás zvou na 
přednášku

 „SAKRÁLNÍ STAVBY, KOSTELY A JEJICH SYMBOLICKÝ VÝZNAM“.
Lektor: RNDr. Jiří Krtička, CSc.Termín: 22.3. 2004 (pondělí) od 17 hodin. 
Místo: Vlastivědné muzeum v Šumperku.

Přednáška se bude zabývat historickým vývojem posvátných staveb, převážně kostelů 
v evropsko-křesťanské kulturní oblasti, se zaměřením na symbolický obsah a význam  
jejich architektury.                                                   Jiří Schubert, předseda MSKA Šumperk



DO STAVU MANŽELSKÉHO HODLAJÍ
ZE ŠTÍTECKA ČI NA ŠTÍTECKU NA JAŘE VSTOUPIT:

V Rabčiciach (SR)  17. 4. Jan Tatarka ze Štítů a Viera Bandíková z Rabčic

V Hor.Studénkách  17. 4. Petr Kozák z Bohdíkova a Veronika Koutná z Bohutína

Ve Štítech  24. 4. Petr Dostálek z Uh.Hradiště a Renáta Švehlová z Kravař

V Cotkytli  21. 5.   Petr Knápek z Herbortic a Olga Tvarůžková z Měníka

Ve Štítech  25. 6.   Miroslav Indra ze Strážné a Blanka Bartošová z Crhova

 12. 6. Martin Knápek z Červené Vody a Ivana Bílá z Crhova

V Zábřeze  19. 6. Jaroslav Kuběnka z Crhova a Vendula Valentová z Drozdova 

otec Radomír

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

SBÍRKA Z NEDĚLE 7. BŘEZNA: Postřelmov 3.910 Kč, Lesnice 2.860 Kč, 
Dlouhomilov: 590 Kč. Příští neděli je měsíční sbírka na opravy v Dlouhomilově.

ZMĚNA VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ: Náboženství v Leštině bude v  příštím 
týdnu výjimečně už v úterý. Čas zůstává stejný, tj. ve 14 hodin. 

ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: Ve středu 17. března nebude v Lesnici 
mše svatá z důvodu setkání kněží a zástupců rodin s otcem biskupem 
Josefem Hrdličkou Zábřeze.   

SETKÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SV. PŘIJÍMÁNÍ a jejich rodičů: 
bude v Chromči ve čtvrtek 18. března po večerní mši sv. tj. asi v 18:15 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI POSTŘELMOV prožijeme v neděli 28. března. 
Bude to den našich modliteb za celou diecézi a také den vzájemných modliteb 
naší farnosti a bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 
V Postřelmově bude tento den celodenní adorace od 9 do 16 hodin, v Chromči od 
12 do 17 hodin a v Sudkově bude adorace již v sobotu, tj. 27. III. od 15 hodin do 
mše svaté.                                                                                                   P. Jiří Putala

* * *
FOTOGRAFIE  ZE  STAVÉ  ZEMĚ. V Galerii Múza Nemile máte do konce 
března možnost prohlédnout si černobílé fotografi e z Izraele od Vratislava 
Jarmara (loňského poutníka do Svaté Země). Otevřeno v pátek 18 – 23 hodin, 
sobota 18 – 23 hod., neděle 16 – 21 hodin.                                                 redakce

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO



Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01  Zábřeh,  IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz;   ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 8.750;   Postřelmůvek 470;    Jedlí 2.000;   Svébohov 1.700;   Zvole 2.980; 
Zábřeh dary: 1.000 Kč na Proglas
Tatenice 700;       Hoštejn 415;        Lubník 419 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                 P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH
Mateřské a rodinné centrum připravilo na čtvrtek 18. března v 16.00 hodin tradiční 
výtvarné odpoledne plné nových velikonočních inspirací pro děti i rodiče

  BĚŽEL TUDY ZAJÍČEK …. 
Akce je spojena s výstavou prací šikovných maminek z centra.Vstupné 20 Kč.

Upozorňujeme všechny muže, kteří doposud otáleli s přihláškou na exercicie v Koclířově, 
vedené P. Františkem Petrikem, že poslední termín je v pondělí 15. 3. dopoledne. 
Duchovní cvičení začínají ve čtvrtek 18. 3. večeří v 18 hod. a končí obědem v neděli 21.3., 
cena za stravu a ubytování činí 850 Kč. Doprava do Koclířova je individuální, případně po 
vzájemné domluvě auty – sraz u fary v 15.30 hod.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY NA VELEHRADĚ 
vedené P. Lvem Eliášem se konají od pátku 26. 3. a končí v pátek 2. 
4. (případně je možno využít kratšího termínu od 26. 3. do 31. 3.). 
Cena týdenního pobytu činí 2000 Kč, cena zkráceného 1460 Kč, 
záloha na pobyt pak 500 Kč. Společný odjezd autobusu z Valové 
ze Zábřehu je v 16.00 hodin. Pokud můžete, vezměte si s sebou 
Katechismus katolické církve!
Vzhledem k organizačnímu zabezpečení pobytu Vás prosíme, abyste přihlašování 
nenechávaly na poslední chvíli. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání 
s Vámi.
Přihlásit se můžete  v Katolickém domě u paní  A. Enterové nebo L. Hamplové, 
telefon 583 415 327.                                                                Alena Enterová, vedoucí MRCZ

Vás srdečně zve v úterý 16. března v 19 hodin na komorní 
pořad  EL CRISTO DE LA LUZ v podání herečky Martiny 
Pavlíkové (v naší farnosti vedla Kurz veřejného mluveného 

projevu) a Igora Dostálka (moderátora radia Proglas). Pořad je zpracován jako scénické 
umělecké čtení s reprodukovaným hudebním doprovodem. Vstupné 40 Kč.

                                                      Lenka Hamplová, provozní ředitelka SMZ

Spolek Metoděj přichází s příležitostí pro seniory a nabízí možnost „oprášit“ znalosti 
němčiny při NĚMECKÉ KONVERZACI v Katolickém domě. Zájemci o  tato setkání se 
mohou přihlásit osobně v KD či na telefonním čísle 583 415 327 nebo 583 412 108. 



Příloha
k číslu 10/2004

POZVÁNKA NA „KRÁLOVSKÉ 
KOUPÁNÍ“

Srdečně zdravíme všechny tříkrálové ko-
ledníčky i vedoucí skupinek! Rádi bychom 
Vám všem připomněli, že čas odměny již 
nadešel. Zalovte v šuplících a oprašte své 
tříkrálové volňásky na krytý bazén. Šanci 
na dvouhodinovou koupel zdarma budete 
mít od pondělí 15. 3. do neděle 21. 3. 2004 
na krytém bazénu v Zábřeze a v Mohelnici.

AKCE „MÁRTY 2004“ - aneb duchovní obnova pro správné holky od 12 let již tradič-
ně na Olšanských horách, 26. - 28. března. Podrobnější informace a přihlášky v „Bar-
borce“ nebo přímo u mě.                                                  Jana Nováková (tel. 723 353 976)

JEŠTĚ JEDNOU O STOJANOVĚ GYMNÁZIU NA VELEHRADĚ. 
Vzhledem k tomu, že škola byla zařazena do sítě škol až 29.1.2004 a jedná se o nestátní 
školu, je možné podat si třetí přihláška, a to až do 31. března 2004. Tiskopis přihlášky 
si můžete vyzvednout na adrese školy, nebo jej na požádání zašleme. Přihlášky zasílejte 
na adresu: Stojanovo gymnázium, Velehrad č. 1 PSČ 687 06. Kontakt: tel. 572 571 091, 
723 666 214, E-mail: gym-velehrad@volny.cz, www: volny.cz/gym-velehrad. 

NOVÉ WEBOVÉ ADRESY. Před nedávnem začaly fungovat nové ofi ciální webové 
stránky centra pro mládež olomoucké arcidiecéze. Jsou pěkně udělané a najdete na 
nich všechno, co se v arcidiecézi ohledně mládeže chystá. Jejich adresa je www.ado.cz/
mladez Existují i neofi ciální stránky, které mapují dění na Arše a v Přístavu v Rajnocho-
vicích, jejich adresa je www.archa.unas.cz.                                                     Petr Krňávek

SETKÁNÍ MLÁDEŽE DĚKANÁTU ZÁBŘEH  2.-3.4.2004 V CHROMČI
Reagujeme na výzvu Sv. Otce k setkání mládeže před Květ-
nou nedělí; vždyť i my 
Motto: Chceme vidět Krista
Program: pátek 2.března.

 18-19hod přivítání účastníků v kapli ☺ a duchovní 
naladění

 další program v sokolovně  (jídlo, hry aj., spánek)
Program: sobota 3. března    

 7-8hod budíček  a příjezd opozdilců   kateche-
ze, povídání , hry a soutěže , společný oběd   
setkání se zajímavou osobností  14.30 mše svatá 
v kapli   
S sebou večeři, snídani, spacák, 30 Kč, kamarád/k/y a 
ochotu o cokoliv se rozdělit. Oběd, pití, teplo, střecha apod. zajištěno
Doporučené spojení vlakem: Zábřeh-Bludov 16.00-16.12, přestup do Bludova-lázní 16.34 
pak 18.11-18.24/18.57 (ráno 6.22-6.35/6.51) a pak 990m pěšky. 

Za přípravný team zve o. Radomír @ spol.

Za lunu odpovídá Per Krňávek a František Friedl., za jednotlivé příspěvky autoři. Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 4. 3. 2004



14. 3. – 19. 3. 2004   Týden pro Charitu
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PONDĚLÍ 15. 3. od 8.00 do 17.00 a úterý 16. 3. od 8.00 
do 15.00 v těchto zařízeních:
*  Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Zábřeh – mož-

nost zdarma si nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, 
prohlédnout si zdravotní pomůcky (Žižkova 15, Zábřeh)

*  Centrum Oáza – prohlídka činnosti zařízení (Žižkova 15, Zábřeh)
*  Chráněná dílna Zábřeh - prohlídka šicí dílny, ukázka výrobků (Masarykovo nám. 7, 

Zábřeh)
*  Občanská poradna  (Masarykovo nám. 7, Zábřeh)
*  Domovinka – stacionář pro seniory – možnost zdarma změřit krevní tlak nebo si    

zdarma nechat udělat pedikúru (na pedikúru je lépe se předem objednat na tel.    
    583 414 622) (Leštinská 16, Zábřeh)
*  Ledňáček – prodejna cukrovinek (Žižkova 17, Zábřeh)
*  Krámek – prodejna výrobků chráněných dílen (Masarykovo nám. 20, asi 50 m 

nad Muzeem)
*  Chráněná dílna Palonín – prohlídka pracoviště zdravotně postižených (Palonín 78)

STŘEDA 17. 3. 2004 od 8.00 – 17.00
*  Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Mohelnice – prohlídka sídla 

CHOPS Mohelnice, možnost zdarma si nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru 
v krvi, prohlédnout si zdravotní pomůcky (Nádražní 9, Mohelnice)

Doprovodné akce
NEDĚLE 14. 3. 2004
* 8.30 - mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze za pracovníky, dobrovolníky a   

příznivce Charity Zábřeh 
* 16.00 - benefi ční koncert  v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze - výtěžek koncertu 

bude  věnován ve prospěch Charity (vstupné dobrovolné). Účinkuje Dechový or-
chestr  Základní umělecké školy Šumperk se svými sólisty

ČTVRTEK 18. 3. 2004
*  Turnaj v „Člověče nezlob se“ určený žákům a klientům speciálních škol a speci-

álních center

PÁTEK 19. 3. 2004
*  15.00 Křížová cesta Charity Zábřeh v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

15. 3. až 21. 3. 2004
*  Královské koupání – plavání zdarma na krytém bazénu v Zábřeze nebo Mohel-

nice pro tříkrálové koledníčky. Vstup pouze se vstupenkou, kterou již všichni ko-
ledníci obdrželi.



ZA BISKUPSKÝM ZNAKEM

Co nenajdete v Zábřeze, nachází se na hájence v Lupěném. 
Znak Olomouckého biskupství a arcibiskupství. Protože na ne-
děli 18. dubna chystáme farní cyklo-výlet za biskupským zna-
kem, chceme vás blíže seznámit s jeho podobou i historií. 

Původní znak biskupství byl červený štít se šesti 
stříbrnými kužely, nahoře čtyři a dole dva. Vznik toho-
to znaku spadá do doby biskupa Bruna ze Šaumburku  
(1245-1281) a je proto často vyslovována domněnka, že 
byl inspirován rodným erbem biskupa Bruna; hrabata 
ze Šaumburku nosila v červeném štítu stříbrný kopři-
vový list stylizovaný tak, že vynikaly jeho hroty, nikoli 
nepodobné kuželům ve znaku biskupství. Naproti tomu nelze prokázat, že by 
byl biskup Bruno někdy erbu s kopřivovým listem užíval. Za povšimnutí stojí, že 
barvy znaku biskupství, červená a stříbrná, odpovídají barvám erbu českého krá-
le, kdežto barvy znaku pražského arcibiskupství jsou černá a zlatá. Tvůrce znaku 
olomouckého biskupství tedy z barev znaku pražských biskupů nijak nevycházel, 
naopak použil barev králových. To by ukazovalo na dobu, kdy biskup Bruno byl 
věrným stoupencem a rádcem krále Přemysla Otakara II. 
V této jednoduché formě zůstal znak olomouckého biskupství až do roku 1588, 
kdy císař Rudolf II. polepšil znak diecéze pro biskupa Stanislava Pavlovského tím, 
že zavedl čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém poli byl původní znak biskupství 
a ve druhém a třetím poli, jež bylo zlaté, byla umístěna černá orlice se zlatou šes-
ticípou hvězdou na hrudi. Štít byl nahoře ozdoben biskupskou mitrou a knížecí 
korunou na znamení biskupova postavení jako říšského knížete, za štítem byl 
postaven kříž (od roku 1777 dvouramenný) a zkřížená berla a meč na znamení 
moci duchovní i světské.  

V toto podobě znak zůstal až do roku 1924, kdy arci-
biskup Leopold Prečan namísto pole s orlicí dal červe-
né pole se státním znakem Československé republiky, 
stříbrným dvouocasým, zlatě korunovaným lvem, na 
jehož hrudi byl znak Slovenska, stříbrný patriarší kříž 
vyrůstající z modrého trojvrší v červeném poli. Kužele 
pak bývaly řazeny do dvou řad po třech.
Jednotlivý biskupové do roku 1777 čtvrtili znak diecé-
ze se svým rodovým erbem, od té doby pak svůj osob-
ní erb kladli do středu čtvrceného štítu diecézního. 
Jedinou výjimkou byl kardinál Lev Skrbenský, který 
měl v horní polovině znaku dvě pole znaku diecéze, 
v dolní polovině pak celý svůj osobní erb. 



LEV SKRBENSKÝ Z HŘÍŠTĚ (1916-1920)
Kardinál Lev Skrbenský byl poslední olomoucký arcibiskup, který pocházel z er-
bovního rodu. Moravští vladykové Skrbenští nosili původně ve stříbrném poli 
černý kůl.Když byli Skrbenští roku 1658 povýšeni do panského stavu, byla jim 
po stranách kůlu přidána dvě zlatá zrcadla ozdobená pštrosími péry a to tak, že 
pravé zrcadlo bylo níže než levé; pod oběma zrcadly byla zlatá korunka. Hrabě 
Skrbenský z Hříště už jako arcibiskup pražský změnil pštrosí péra na zrcadlech 
na péra kohoutí. 

ARCIBISKUP ANTONÍN CYRIL STOJAN (1921-1923) osobní znak neměl. 

LEOPOLD PREČAN (1923-1947)
Arcibiskup Leopold Prečna přijal do svého osobního znaku tři zlaté pšeničné kla-
sy v modrém poli na znamení svého selského původu, při čemž do pravé zlaté po-
loviny štítu kladl postavu sv. Václava, patrona olomoucké diecéze, podobně jako 
před ním kardinál Baur. Znak Leopolda Prečana i Františka Bauera je vytesán na 
sousoší sv. Cyrila a Metoděje v arcibiskupském paláci. 

JOSEF KAREL MATOCHA (1947-1961) 
Arcibiskup Josef Karel Matocha přijal za svůj osobní erb černý štít, v němž byl na 
zeleném spodku zobrazen stříbrný kostel se dvěma věžemi se zelenými střecha-
mi. Nad štítem kostela byla zlatá Eucharistie. Autorem návrhu znaku byl český 
heraldik Ing. Břetislav Štorm. 

ZNAK BISKUPA MSGRE. JOSEFA VRANY
Štít čtvrcený; v 1. a 4. modrém poli zlatý velkomoravský kříž, jenž byl nalezen 
na jižní Moravě (líc a rub). Ve 2. červeném poli zkřížená sekyra a pila se zlatými 
rukojetěmi a přes ně lilie přirozených barev, symboly sv. Josefa, biskupova křest-
ního patrona. Ve 3. červeném poli ve zlaté svatozáři knížecí klobouk sv. Václava, 
patrona arcidiecéze a katedrály v Olomouci.
O farním cyklo-putování za biskupským erbem 
do Lupěného se jistě včas dozvíte více. Ale do 
dubna je ještě poměrně daleko. Proto, pokud se 
zajímáte o historii a povídání o biskupském erbu 
vás zaujalo, uschovejte tuto stránku tak, abyste 
přímo „na místě“ mohli porovnat skutečnost s li-
terární popisem.
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P.S. je nám líto, že vám erby na této stránce ne-
můžeme  představit v barvách. Erb na hájence má 
být  obnovený a „vybarvený“.


