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7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Pomáhat těm, 
kteří nám škodí; 
zříkat se násilí, 
tedy i svého práva. 
Darovat a neptat se, 
jestli se mi to vrátí...
Nebezpečí, že se tato slova 
budou brát vážně, není velké. 
Kdo se však odváží, 
ten pocítí závan vznešené, 
Boží svobody; lásky, 
která dává zadarmo.

 „Ze stolu Božího Slova“

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, 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
TUTO NEDĚLI VE VŠECH FARNOST SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

Čtení 1: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23      2: 1 Kor 15,45-49           Ev. Lk 6,27-38  

Ordinárium: Břízovo č. 503    příští neděli: Ebenovo č. 504



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
neděle 22. února  
STŘEDOEVROPSKÉ KATOLICKÉ DNY - CHORVATSKO
 Tuto neděli se cítíme zvlášť spojeni s církví v Chorvatsku, která je 
živá již třináct století a také v těžkých dobách podává svědectví o svém 
křesťanském poslání. Tuto neděli si připomínáme svůj závazek odpouš-
tět a milovat své nepřátele. Tento závazek může být pro nejednoho člo-
věka někdy velkou výzvou, stačí si vzpomenout na situaci z nedávné 
chorvatské minulosti. 
 V minulém století chorvatská církev zažila pronásledování různými totalitárními 
vládci, zvláště za komunistického režimu. V chorvatské církvi v této době – stejně jako 
v průběhu celých jejích dějin – položili svůj život za víru mnozí muži a ženy a jejich 
oběť a svědectví v sobě sjednocuje a soustřeďuje osoba blahoslaveného Aloise Stepi-
nace. Stepinac byl věrný své naději a modlil se za nepřátele ještě tehdy, když jej komu-
nistický soud v roce 1946 odsoudil k smrti v inscenovaném politickém procesu. 
 V posledním desetiletí byla chorvatská církev stižena válkou v rámci agrese proti 
Chorvatsku. V těchto letech hrůzy to byla právě křesťanská víra, která lidem dodávala 
odvahu k dobru až k sebeobětování a umožnila též odpuštění nepřátelům.
 Po hrůzách války, která zanechala na těle a duši národa množství ještě nezhoje-
ných ran, stanula chorvatská církev před úkolem plnit své poslání v demokratické 
společnosti, v níž tolik lidí – na základě sociálních nestability a vysoké nezaměstna-
nosti – zažilo těžké zklamání svých očekávání a nadějí.
 Katolická církev v Chorvatsku se v duchu evangelia stará o lidi různým způsobem: 
ve školách a jiných vzdělávacích institucích, charitativní pomocí nejchudším, v boji za 
práva jednotlivců i skupin, v péči o rodiny a zvláště o děti, nasazením za mír mezi lid-
mi a národy ve službách smíření.  Zvláštní naléhavost mají ekumenické podněty, které 
církev vždy – i v průběhu války – podporovala a nadále podporuje. 
 Prosíme Boha, aby církev v Chorvatsku zůstala místem naděje a spravedlnosti, ga-
rantem solidarity a míru. 

středa 25. února 

POPELEČNÍ STŘEDA – ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY
Zábřeh: mše svaté v 9.30 a v 17.30 hod. 
 Touto mší svatou začínáme čtyřicetidenní výstup na horu kříže. Kříž je znamením, 
jemuž bude odpíráno, ale též znamením naší spásy. 
Bude posvěcen popel a my se jím necháme označit na znamení, že hříšní jsme a chce-
me konat opravdové pokání. Ať přijetí popelce není jen formou – vždyť na  formalis-
mus, fráze a hesla umírá lidské srdce – ale vědomým vstupem na cestu postní přípravy 
k radostnému prožití slavných velikonočních tajemství.                           P. Josef Kavale

Chceme –li se změnit, musíme jít do sebe. Chceme-li se zachránit, musím vyjít ze sebe. 
První je pokora, druhá je láska. Potřebujeme obojí, aby v nás mohla působit Boží milost. 

P. Dominik Doubrava 



MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH – KATOLICKÝ DŮM 
Klub maminek – vždy v úterý od 9.00 hodin.
Dětský klub Barvínek – vždy ve čtvrtek od 9.30 hodin.
Kondiční cvičení pro ženy – vždy ve středu v 19.00 hodin 

24.února  Klub maminek -  NÁPADY A NÁMĚTY NA VELIKONOČNÍ DÍLNU

Duchovní pobyt na Velehradě
Připomínáme, že termín pobytu pro ženy v exercič-
ním domě Stojanov je od pátku 26.3. do pátku 2.4. 
(o jeden den je prodloužen). Cena včetně dopravy na 
Velehrad činí 2 000 Kč, zkrácený pobyt (pá – st) činí 
1460,- Kč.Odjezd autobusem z Valové bude včas uve-
den ve FI (předpokládaná doba odjezdu je 16 hodin). 
Přihlásit se a zaplatit zálohu  500 Kč  máte možnost  nejpozději ve čtvrtek 18.3. 
2004 v Katolickém domě v kanceláři Mateřského a rodinného centra. Pokud je to 
možné, vezměte si s sebou Katechismus katolické církve.

Kontakt: 583 415 327/kl. 33 Alena Enterová a Lenka Hamplová 

KOCLÍŘOV 2004
Mateřské a rodinné centrum při Katolickém domě v Zábřeze 
zve muže na „pánskou jízdu“ do Koclířova. Termín konání: od 
čtvrtka večera dne 18. března do nedělního poledne 21. března. 
Cena bez dopravy činí 850 Kč. Hlaste se  v Katolickém domě.                
Kontakt: 583 415 327/kl. 33 Alena Enterová a Lenka Hamplová 

 OREL – JEDNOTA ZÁBŘEH zve své členy a příznivce v ne-
děli 29. února na výroční členskou schůzi. Začátek ve 14 hodin 
v Katolickém domě. 

 MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ  proběhne 6. března . Odjezd au-
tobusu z Valové v 11.30 hod. Velký autobus pojede pouze při dostatečném počtu 
poutníků – minimálně 40 osob. Dopravné 100 Kč je nutno zaplatit předem, nej-
později do 3. března!                           Přihlášky Ludmila Korgerová, tel. 583 414 512

 POUŤ NÁRODŮ DO MARIAZELL. Farnost Zábřeh pořádá zájezd na pouť 
národů do Mariazell. Cena 550 Kč. Pravděpodobný odjezd 21. května (pátek ve-
čer, ve 22 hod.) návrat v sobotu 22. května v noci. Přihlášky 
si můžete vyzvednout v zábřežském farním kostele,  případ-
ně na faře v Zábřeze (viz tiráž FI),  nebo u paní Korgerové. 
Vyplněné přihlášky  se zálohou odevzdejte na faře nebo pří-
mo paní Korgerové nejpozději do 10 března! Poutníky bu-
dou doprovázet duchovní otcové P. Pavel Vágner a P. Jaro-
slav Přibyl. Pozvání na pouť platí i pro mimozábřežské far-
níky.



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 NA OPRAVY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 10.980; Postřelmůvek 440; Jedlí 10.600; Svébohov 3.350; Zvole 2.450; Ta-
tenice 1.950; Hoštejn 8.560;  Lubník 800 Kč; Štíty 1.840,- Horní Studénky 1.500; 
Klášterec 1.580; Cotkytle 1.260 Kč
Dary: Zábřeh -  na kněžský seminář 20.000 Kč, Svébohov -  na potřeby farnosti 
1.500 KčDary na lepru: ze Zábřeha byla 15. února 2004 předána částka 5.000 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� PODVEČER U VIDEA. K příjemnému strávení posledních únorových podve-
čerů zvu farníky opět, tentokrát na sv. Antonína z Padovy ke Kristkům ve Štítech 
v pátek 27. února na 16.50 a k Macháčkům v Horních Studénkách v neděli 29. 
února v 18 hod.
 

� MARIAZELL. Vzhledem k tomu, že jsme putovali již vloni, mohou se případ-
ní zájemci o pouť středoevropských národů hlásit v Zábřeze (viz zpráva uvedená 
na jiném místě FI).
 

� POPELEČNÍ STŘEDA. Popelec se bude udílet při mši sv. již v úterý večer v 
Klášterci v 17.30, ve středu ráno v 7.00 v Horních  Studénkách a v 16 hod. ve Ští-
tech. V neděli pak v Cotkytli a také případným zájemcům v ostatních farnostech 
při pravidelných mších svatých.

� UPOZORNĚNÍ PRO FARNÍKY Z KLÁŠTERCE. Mše sv. v sobotu 28. 2, nebu-
de, intence bude odsloužena již při popeleční mši v úterý 24. 2. v 17.30 hod.
 

� BISKUPSKÉ SVĚCENÍ. V sobotu 28. února v časných ranních hodinách odjíž-
dím do Litoměřic na biskupské svěcení svého bývalého spirituála z olomouckého 
semináře P. Pavla Posáda. Mám ještě několik volných míst, která tímto nabízím 
farníkům-případným zájemcům. Návrat večer.
 

� PRIMICE J. RÝZNARA. V kostele v Klášterci a ve Štítech budou (na základě 
doporučení pastorační rady) od příštího týdne do konce velikonoční doby umístě-
ny označené pokladničky do nichž bude možno přispět na dar primiciantovi.
                                        otec Radomír 608 344 586

� PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY. Masarykovo nám. 7,  Zábřeh - tel.: 583 412 589 
Nabízí diskrétně a zdarma: konzultaci partnerských a osobních problémů - řešení 
sociální situace pomoc při těhotenství - gravitesty
Konzultační hodiny: 
Pondělí 13:00 – 17:00 hod.  Čtvrtek 08:00 – 12:00 hod.
Středa 16:00 – 17:30 hod.  Pátek 13:00 – 15:00 hod. 
Nebojte se zaklepat na naše dveře, jsme tu pro Vás!



Příloha
k číslu 8/2004

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 19. 2. 2004

JEZUITÉ- dokončení
 Mohl bych ještě hodně vyprávět o his-
torii Ignáce a Tovaryšstva. Ignác žije nece-
lý rok jako poustevník a mnoho hodin trá-
ví na rozjímáních. Vykoná pouť do Svaté 
země a po nuceném návratu chce plně po-
máhat duším dáváním „Duchovních cviče-
ní“. Současně se připravuje ke kněžství a ve 
svých 34 letech začíná studia od „základní 
školy“. Získává přátele (mezi jinými budou-
cí svatý František Xaverský, blahoslavený 
Petr Faber), kteří jsou nadšeni pro stejnou životní cestu, jež je nakonec posvěcena samot-
ným papežem Pavlem III.; a tak vzniká 27. září 1540 Societas Jesu. 
     Tovaryšstvo se zavazuje zvláštním slibem poslušnosti papeži a chce být co nejlepším ná-
strojem v obraně a šíření víry a v rozvoji člověka v křesťanském životě a vědě. Cest k to-
muto cíli je mnoho a jezuité se proslavili snad všude: velcí mystikové, teologové, vědci i vy-
nálezci, kvalitní jezuitské univerzity a gymnázia, lidové misie, hlásání víry po celém světě, 
tovařišení slavným králům i nejbídnějším chudákům...

Dodnes je náš řád největším mužským řádem (řeholnice nemáme) na svě-
tě (okolo 20.000) a naše působnost je stále univerzální – v kdejakém díle. 
Dobrý jezuita je především dobrým člověkem a dobrým křesťanem, který 
se rozvíjí po celý svůj pozemský život podle ideálů naší duchovnosti, která 
je zkoncentrována v našich Konstitucích a v Duchovních cvičeních svatého Ig-

náce z Loyoly. Nemáme vlastní řeholní oděv, protože jsme řádem apoštolským – otevřeným  
životu ve světě a se světem. Jsme řádem kněžským, ale řeholní bratři jsou u nás též velmi 
vítáni. Snažíme se následovat Ježíše chudého a poníženého s hlubokým vědomím, že jsme 
hříšníci povolaní ke svatosti své a k pomáhání do svatosti bližním – Ad maiorem Dei glori-
am.                                Tomáš Ulrich, tč. v jezuitském konviktu 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří by byli ochotni pomoci při netypické prá-
ci na čistém vzduchu v lesním prostředí nedaleko Zábřeha.  Kdo by nám chtěl pomoci, ale 
nemůže se zúčastnit osobně, může nám alespoň věnovat (popř. půjčit) staré nářadí (koleč-
ka, železné lopaty, rýče, krompáče). Nářadí může být zarezlé, jediným kritériem je pouze 
funkčnost. Bližší informace na e- mailu:  miři123@seznam.cz  poštovní adresa Michal Mül-
ler, Alšova 3 Zábřeh 789 01 nebo na mail:  krnavek.petr @post.cz,  popřípadě adresa Petr 
Krňávek Strejcova 25 Zábřeh 789 01. Více také na www.sweb.cz/studankyzab 

Michal Müller

AHOJ HOLKY! Chodíte do 2. nebo 3. třídy? Chcete poznat nové kama-
rády stejného věku, zažít mnoho dobrodružných výprav do přírody, chcete se 
naučit něco nového, zahrát si hry, pobavit se? V létě zase jezdit na tábory, spát 
pod stanem, naučit si vařit a prožít hezké chvíle u táboráku? Tak přijďte a leg-
race nebude nikdy málo.
Na schůzku v pondělí 8. 3. v 16 hod u Katolického domu vás zve dívčí oddíl ROZRAZIL, 
středisko Skalička (schůzky jsou pravidelné, v pondělí od 16 do 18 hod.)
Kontakt: Denisa Roupcová – Budík, tel.:732 379 306,  583 411 544



Vážení a milí, 
v předvánoční období roku 2003 proběhla již šestá humanitární akce 
„VÁNOČNÍ HVĚZDA“ organizovaná Sdružením Šance při hemato-onko-
logickém oddělení dětské kliniky v Olomouci. Celkový výtěžek veřejné 
sbírky činí 478 207 Kč a bude použit na fi nancování rekondičních pobytů, 
které zmírňují fyzický a psychický handicap nemocných dětí. Děkujeme Vám, protože jste 
svojí ochotou a pomocí dokázali udržet tuto tradici živou a naplněnou láskou a humanitou. 
Ať se Váš život naplní pohodou, láskou a porozuměním po celý rok.
 S úctou za všechny Eva Dvořáková (organizátor akce) a Zdeňka Janhubová (koordiná-
tor akce).  

KATOLICKÝ TÝDENÍK NA TENTO TÝDEN
 Katolický týdeník číslo 8 je věnován podzimu života – stáří. Doporučujeme ke 
čtení i přemýšlení napříč generacemi. Kdyby se vám, přece jenom nedostal do ru-
kou, přetiskujeme modlitbu sv. Františka, ve které je všechno, co se dá o stáří říci 
shrnuto.
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco 
říci. 
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. 
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat ale abych při tom nevrtal a neporuč-
níkoval. 
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat – ale Ty víš, že bych si rád udr-
žel pár svých přátel. 
Nauč mě abych dovedl mlčky snášet svoje nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit 
o nich roste rok od roku. 
Netroufám si prosit,  abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, 
ale nauč mě trpělivě je snášet. 
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť,  ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, 
když se má paměť neshoduje s jejich pamětí. 
Nauč mě té obdivuhodnou moudrosti umět se mýlit. 
Drž mě,  abych byl jak jen možno laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar,  abych se také o 
nich dovedl zmínit. 
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale Tobě Pane to říkám – bojím se stá-
ří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne 
ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu 
měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, 
kdybych se o to pokoušel.  Ale Ty Pane říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla 
jako orlovi.“ 
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej Ty řídíš. Ne mrzoutsky,  ne lítostivě 
se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu 
mne Ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.       Amen.    


