
15. 2. 2004    Ročník XI.          
číslo 7

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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TOTO SE MLUVÍ O MNĚ…
Když slyšíme evangelium, 
víme, že se tu nemluví 
o jiných lidech, ale o nás. 
My jsem chudí, hladoví, plačící – 
nebo jsme sytí, bohatí, smějící se…
Je zajímavé, jak je důležité to říci.
Člověk se odevzdává 
Bohu jenom natolik,
nakolik se odpoutává 
sám od sebe. 

„Ze stolu Božího Slova“

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

ŽALM 1 Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina.
TUTO NEDĚLI VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA SBÍRKA NA OPRAVY 
PŘÍŠTÍ NEDĚLI VE VŠECH FARNOST SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

Čtení 1: Jer 17,5-8            2: 1 Kor 15,12.16-20       Ev. Lk 6,17.20-26 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502  příští neděli: Břízovo č. 503



Poděkování za sbírku Svatopetrský haléř
 a sbírku pro Svatou zemi
Jeho Excelence
Mons. Jan Graubner
Předseda České biskupské konference
STÁTNÍ SEKRETARIÁT
                            Ve Vatikánu 20. prosince 2003
      

Vaše Excelence, 
 prostřednictvím apoštolského nuncia v České 
republice předala Česká biskupská konference ne-
dávno k dispozici Svatému otci částku 374.729 do-
larů jako Svatopetrský haléř pro rok 2003.
 Jeho Svatost srdečně děkuje biskupům za toto významné gesto církevní solida-
rity, plodu štědrosti českých katolíků, a zatímco prosí Pána, aby odplatil hojností 
svých darů diecézím Vaší milované země, rád uděluje Vám, členům České biskup-
ské konference a všem věřícím svěřeným do Vaší pastorační péče, apoštolské po-
žehnání.  Se srdečným pozdravem             

+Mons. Leonardo Sandri Substitut (ACO 1/2004)

DOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
KE SBÍRCE SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

Drazí bratři a sestry, 
 příští týden, v neděli 22. února, se uskuteční každoroční sbírka nazvaná Svatope-
trský haléř. V roce 2003 se při ní vybralo přes 11 milionů korun. Za tento náš společ-
ný dar nám Svatý otec vyjádřil své upřímné poděkování. K němu se připojujeme i my, 
Vaši biskupové. 
 Víte už, že tyto peníze z celého světa, vybrané jako Svatopetrský haléř, jsou urče-
ny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět v naléhavých potřebách ke 
zmírnění důsledků náhlých neštěstí, pomoci obětem válečných konfl iktů, živelných 
katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Je to gesto hluboké solidarity církve a 
znamení účinného soucítění ve formě rychlého a konkrétního fi nančního daru, jak 
jsme se sami mohli přesvědčit při povodních v naší zemi v minulých letech. 
 Svatý otec považuje Vaši pomoc za účast na jeho apoštolské práci a současně vidí 
ve Vašem daru konkrétní znamení odpovědnosti za potřeby univerzální církve. 
 Komu pomůže letošní sbírka? Jedno je jisté: posíláme ji do zodpovědných a milo-
srdných rukou papeže, abychom se zároveň mohli cítit jako pohotoví dárci, kteří vědí 
o křehkosti vlastní existence a chtějí preventivně poskytnout pomoc. 
 „Kdo rychle dává, dvakrát dává!“
 Jsme Vám vděčni za vše, čím přispíváte během roku a během celého svého života. 
 Pamatujme tedy příští týden na sbírku Svatopetrský haléř. 
 Pán Bůh Vám zaplať!

Vaši čeští a moravští biskupové  



KOCLÍŘOV 2004
 Mateřské a rodinné centrum při Katolickém domě v Zá-
březe zve muže na „pánskou jízdu“ do Koclířova. 
 Termín konání: od čtvrtka večera dne 18. března do ne-
dělního poledne 21. března. Muži, kteří patří mezi „recidi-
visty“ těchto duchovních setkání, i ti, kteří potřebují „stra-
nou světa“ nabrat síly, se mohou  přihlásit v Katolickém 
domě u paní Aleny Enterové nebo Lenky Hamplové na tel. 
583 415 327/kl.33. Cena bez dopravy činí 850 Kč.  

DUCHOVNĚ RELAXAČNÍ POBYT NA VELEHRADĚ  PRO ŽENY A DÍVKY!
I v letošním roce jsme pro Vás připravili pobyt v exer-
cičním domě Stojanov, pod duchovním vedením P. Lva 
Eliáše, v termínu od pátku 26. 3. do pátku 2.4. Cena to-
hoto pobytu (o 1den je prodloužen) včetně dopravy au-
tobusem na Velehrad, činí 2 000 Kč. Cena zkráceného 
pobytu do středy 31. 3. činí 1460 Kč. Odjezd autobusem 
z Valové bude čas upřesněn (předpokládáme v 16.00 ho-
din). Vzhledem k organizačnímu zabezpečení  je třeba 

přihlásit se do pátku 19. 3. a zaplatit zálohu 500 Kč.Těšíme se na setkání s Vámi.               
Alena Enterová a Lenka Hamplová Kontakt: 583 415 327/kl. 33

DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA HOŘE MATKY BOŽÍ, KRÁLÍKY 2004
15. 3.–19. 3. - Pro ženy, P. Josef Groz CSsR, cena 1000 Kč
2. 4.–4. 4. - Pro muže, ženy, manž. páry, cena 600 Kč, far-
nost Přelouč
22. 4.–25. 4. - Pro manželské páry, P. Hofman, cena 850 Kč
12. 5.–16. 5. - Salesiánští spolupracovníci
4. 6.–6. 6. - Seniorky, Centrum Olomouc, pí Nováková
17. 6.–20. 6. - Manželské páry, P. Rybář, cena 850 Kč
21. 6.–25. 6. - Pro muže, ženy, manž. páry, P. J. Šindelář CSsR, 
cena 1000 Kč
19. 8.–22. 8. - Manželské páry, P. K. Moravec, cena 850 Kč, Centrum Hr. Králové
10. 9.–12. 9. - Seniorky, Centrum Olomouc, pí Nováková
20. 9.–26. 9. - Bohoslovci TF UK Praha, cena 1400 Kč
3. 10.–9. 10. - Kněžské exercicie, Mons. Mikulášek, cena 1500 Kč
11. 10.–15. 10. - Pro muže, ženy, manž. páry, P. Tomáš CSsR, cena 1000 Kč
8. 11.–12. 11. - Pro ženy, P. Josef Groz, CSsR, cena 1000 Kč
13. 12.–17. 12. - Pro muže, ženy, manž. páry, P. J. Šindelář CSsR, cena 1000 Kč
PŘIHLÁŠKY: p. Hudec Josef Poutní dům, 561 69 Králíky II/2 • Tel.: 465 631 178; 465 
631 097 • Mobil: 732 675 426 http://www.poutnidum.orlicko.com • 
e-mail: poutnidum@orlicko.com; hudecj@tiscali.cz

� SENIOŘI. V pondělí  23. února bude schůzka seniorů od 16 hod. ve Svébohově.
                                                                                                            Marie Šanovcová



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 9.850; Postřelmůvek 570; Jedlí 2.000; Svébohov 2.000; Zvole 2.150; Tateni-
ce 250; Hoštejn 824;  Lubník 545 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                           P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

MAŠKARNÍ PLESY S POCHOVÁVÁNÍM BASY
� SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH pořádá tradiční maškarní ples s pochováváním 
basy v pátek 20. února v Katolickém domě. Začátek ve 20 hod. K tanci a poslechu 
hraje Veselá kapela a Radek Habáň, moderátor rádia Proglas.
Vstupenka s místenkou 80 Kč, vstupné pro masky 50 Kč. Předprodej vstupenek 
od 10.2.v knihkupectví Barborka, Žižkova 15.

� „V LESE ŘÁHOLCI“ ( taktéž Katolický dům) začne dět-
ský maškarní ples v sobotu 21. února ve 14 hod. Vstupné 
dobrovolné.                   Srdečně zvou pořadatelé

� MASOPUSTNÍ POCHOVÁVÁNÍ BASY se uskuteč-
ní ve velkém sále Domu kultury Mohelnice v pátek 27. 2. 
2004 ve 20 hod. K tanci i poslechu hraje Dechový orchestr 
Domu kultury a SMOLAŘI Mohelnice.    Pavel Nenkovský  

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� ADORAČNÍ DEN FARNOSTI LESNICE prožijeme ve středu 18. února. Bude 
to den našich modliteb za celou diecézi a také den vzájemných modliteb naší far-
nosti a bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 
 V Lesnici bude příležitost k soukromé adoraci od 15 do 17 hodin. V 17 hodin 
bude mše svatá a po ní společné ukončení a svátostné požehnání. 
 V Leštině bude Nejsvětější svátost vystavena od 16 do 18 hodin. V 18 hodin 
bude společné ukončení a svátostné požehnání. 
 V Kolšově bude příležitost k adoraci ve čtvrtek 19. února od 16 do 17 hodin. 
V 17 hodin bude mše svatá a po ní společné ukončení a svátostné požehnání. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: mše svatá v Kolšově bude v příštím 
týdnu výjimečně ve čtvrtek 19. února v 17 hodin na ukončení adoračního dne. 
V Chromči tento den mše svatá nebude.

� SBÍRKA Z NEDĚLE 8. ÚNORA: Postřelmov 2.290 Kč, Lesnice 2.240 Kč, 
Dlouhomilov (včetně Hrabišína): 780 Kč. Dnes je měsíční sbírka v Dlouhomilově 
a v Chromči, příští neděli je sbírka na haléř sv. Petra.      P. Jiří Putala



Příloha
k číslu 7/2004

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 12. 2. 2004

POUŤ NÁRODŮ DO MARIAZELL
Program pro mladé začíná v Ma-
riazell v pátek 21. 5. 2004 ve 20.00 
modlitebním setkáním v bazilice. 
Spaní je zajištěno ve „vyhřívaných“ 
stanech asi 2 km za bazilikou. V so-
botu je společná mše v 11.00 se vše-
mi poutníky a na večer (po odjezdu 
ostatních poutníků) je naplánováno 
představení jednotlivých národů a 
pak koncert. Pouť pro mladé končí 
mší sv. v neděli dopoledne. Přihláš-
ky jsou k dispozici v kostel sv. Bar-
toloměje, popř. na faře. Vyplněné se 
odesílají na Centrum pro mládež do 
Olomouce (Biskupské nám. 2, 771 
01; tel.: 587 405 244, e-mail: mla-
dez@arcibol.cz. Bližší informace  na 
stejné adrese. Všichni účastníci, kte-
ří nemají 18 let musí mít vyplněnou 
Kartu mladých. Centrum pro mládež

� KDO BY DOMA NAŠEL staré mince nebo bankovky a nevěděl, co s nimi, může je dá-
vat do sklenice v Ledňáčku. Stále ještě nevíme, jak použít peníze ze sbírky „Nepotřebným 
přispějeme na potřebné“. Pokud máte nápad, jak s penězi naložit, kontaktujte nás.  zvo-
níci od sv. Bartoloměje

� PRODÁM vícekapacitní box na CD. Kapacita 20 CD, pevný plastový obal, 
barva šedá, téměř nepoužívaný. Cena 100 korun. Kontakt krnavek.petr@post.cz

Petr Krňávek

� V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN, 
VE STŘEDU 18. ÚNORA ZVU DĚTI 
NA MŠI SVATOU JIŽ V 9.30.               
                                      P. Ján Čukáš

� PRÁZDNINOVÝ 
 PING-PONG CUP.  
Jednota Orel a TJ LOKO Zábřeh – Skalička 
spoluprácí s Městem Zábřeh  v pondělí 16. 
února 2004 od 8 hod. do 14 hod. PRÁZD-
NINOVÝ PING - PONG CUP. V Katolickém domě  pro děti do 12 let,  v tělocvičně TJ Loko 
na Skaličce pro mládež od 12 do 16 let  - sportovní obuv a rakety s sebou. Ve volném čase 
bude možnost vyzkoušet si fl oorbal! Možnost zakoupení občerstvení.             Milan Ryšavý 



PŘIŠLO MAILEM:
� Dovolil bych si Vás jen krátce upozornit na možnost ročního bezplatného studia židov-
sko-křesťanských vztahů v Cambridge. Více informaci naleznete na našich internetových 
stránkách: http://www.etf.cuni.cz/skz v rubrice „Studium“.    Robert Rehak

� Moravská pobočka Společnosti křesťanů a Židů v Olomouci a Cyrilometodějská teolo-
gická fakulta UP Olomouc pořádá přednáškový podvečer na téma
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY MORAVY A SLEZSKA. 
 Vystoupí přednášející Ing. arch. Jaroslav Klenovský z Židovské obce Brno. Po přednáš-
ce bude možné klást dotazy a zapojit se do diskuse. VE STŘEDU 18. ÚNORA 2004 V 17.30 
HOD. Koná se v posluchárně č. 2, přízemi budovy Cyrilometodějské teologické  fakulty, 
Univerzitní 22, Olomouc.  Zájemci jsou srdečně zváni!
 

� NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY ČESKÉ SEKCE 
 RADIA VATIKÁN
 Na Nový rok 2004 zprovoznila česká sekce Vatikánského rozhlasu novou podobu svých 
internetových stránek. Na jejich prozatímní adrese http://rv.omadeg.cz se vedle obvyklých 
aktuálních zpráv z Vatikánu a ze světové církve a archivu dalších pořadů českého vysílání 
RV nabízí též anketa, možnost diskusí k článkům, zasílání novinek na e-mail či možnost 
lepšího vyhledávání. V plánu je rovněž zavedení on-line rozhovorů s významnými osob-
nostmi.
 Nějaký čas budou nové stránky fungovat paralelně se starými stránkami na adrese 
http://www.radiovaticana.cz, než budou na tuto adresu převedeny. Záměrem celé nové po-
doby stránek RadioVaticana.cz je posílit interaktivitu mezi českou sekcí RV a posluchači, 
resp. návštěvníky webu. (ACO 2/2004).

PŘIHLÁŠKY NA STOJANOVO GYMNÁZIUM VELEHRAD
 Arcibiskupství olomoucké oznamuje, že je možno se přihlásit ke studiu na Stojanovo 
gymnázium na Velehradě se čtyřletým studijním cyklem, jehož výuka bude zahájena 1. září 
2004. Vzdělávací koncepce je postavena na Stojanově myšlence „slovanské vzájemnosti“, 
která je v dnešní době transformována do myšlenky „sjednocené Evropy“. Důraz bude kla-
den na celkový rozvoj osobnosti žáka s uplatněním křesťanských hodnot. Škola má vlastní 
internát. Přihlášku je nutno zaslat do 15. března 2004 na adresu: Stojanovo gymnázium, 
Velehrad č. 1, PSČ 687 06 Název oboru: gymnázium – všeobecné Kód oboru: 79-41-K/
401.                     (ACO 2/2004).

VLÍDNÁ POVZBUZENÍ
 Michel de Montaigne: Nejlepším důkazem moudrosti je stále dobrá duševní nálada.
 Na nejrůznějších situacích můžeme najít něco pozitivního nebo je vidět zcela negativ-
ně. Když jedem do zaměstnání, můžeme být naštvaní kvůli nemožné dopravě a tlačenici 
v autobuse, nebo se můžeme usmívat, protože máme dobrou práci, a tak máme ráno kam 
jet. Můžeme se zlobit, když se rozbije televize, nebo můžeme být vděční, že máme příle-
žitost strávit příjemný rodinný večer a říci si to, na co jindy není čas. Každá situace nabízí 
nové možnosti a naše reakce je obrazem našeho vnitřního postoje. Na nás zaleží, jestli bu-
deme skoro pořád naštvaní, deprimovaní a ustaraní, nebo jestli budeme většinou důvěřiví, 
šťastní a sebevědomí. 


