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PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
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Ježíš nás z ciziny a dálky 
volá do své blízkosti, 
z temnoty do světla 
své přítomnosti. 
Ježíš nám ukázal cestu 
jak přemoci smrt. 
On sám je cesta. 
On je život.

„ze stolu Božího slova“

Bože, tvůj Syn nás tak miloval,
že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; 
dej nám svou milost, abychom i my milovali 
své bratry a zůstávali v tvé lásce. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.        Amen.

ŽALM 130  U Hospodina je slitování, 
      hojné je u něho vykoupení
1: Ez 37,12-14    2: Řím 8,8-11 Ev: Jan 11,3-7.17.20-27.33b-45  

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



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
13.3. PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ
Postní období je i příhodným časem k obnovení chápání křesťanské-
ho života jako velkého putování do domu Otcova. Toto období začíná 
udělováním „popelce” - sypáním popela na hlavu s výzvou: „Obraťte 
se a věřte evangeliu” (Mk 1,15). Těmito slovy započal Ježíš své poslá-
ní na zemi, aby smířil lidstvo s Otcem a aby uvedl každého na cestu 
života. Bůh Otec totiž připravil plán spásy pro všechny lidi, kteří od 
něho pocházejí a k němu směřují.                                   www.vira.cz

 ZAKONČENÍ „TÝDNE PRO CHARITU“
 Tuto neděli 13. března v 15.30 hod. (po křížové cestě) bude v koste-
le sv. Bartoloměje v Zábřeze zakončen „týden pro charitu“ koncertem. 
Účinkují: varhany Jiří Balek, zpěv Marie Balková. Výtěžek koncertu je 
určen na úhradu školného Emmanuela Ssekitoleko z Ugandy, našeho 
adoptivního dítěte.                          Charita Zábřeh

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 
16. března 2005. mši svatou budeme slavit v 9.30 hod. P. František Eliáš

 POZVÁNÍ DO KATOLICKÉHO DOMU
 Zveme Vás na jevištní zpracování díla A. de Saint-Exupéryho CITADELA. Kni-
ha, kterou vytvořili editoři z autorových poznámek od roku 1936 až do tragického 
průzkumného letu dne 31. 7. 1944, je meditací o smyslu života. 
Brněnský herec Miroslav Částek nám Exupéryho myšlenky přetlumočí z jeviště 
Katolického domu v pondělí 14. března od 18.00 hodin.

Na setkání s vámi na kterékoliv akci v Katolickém domě se těší Josef Klimek.

 ZEYEROVA LEGENDA O KRISTU
 V neděli 20. března v 15 hod. jste zváni do kostela sv. Jana Křtitele v JEDLÍ, kde 
se v rámci postních křížových cest můžete zúčastnit scénického čtení z trilogie Tři 
legendy o krucifixu Julia Zeyera. V podání Martiny Pavlíkové a Igora Dostálka usly-
šíte legendu toledskou „EL CRISTO DE LA LUZ“.                                            redakce

 EXERCICIE PRO ŽENY NA VELEHRADĚ 15. 4. – 22. 4. 2005
 Jelikož se nám v letošním roce hlásí větší počet žen z jiných farností, pro-
sím ženy, které mají o exercicie zájem, aby se přihlásily co nejdříve na telefon 
731 626 526 nebo osobně v Katolickém domě. 
Cena týdenního pobytu činí 2 000 Kč, cena 
zkráceného pobytu (do středy) činí 1 460 Kč. 
Autobus bude vypraven z autobusového nádra-
ží Valová. Cena jízdného na Velehrad bude včas 
upřesněna.      
               Na setkání s Vámi se těší Alena Enterová



 SETKÁNÍ OSAMĚLÝCH A ROZVEDENÝCH RODIČŮ. 
 Centrum pro rodinný život zve všechny, kdo hledají cestu k řešení a k co nej-
lepšímu prožívání životní situace, do které se dostali z vlastního rozhodnutí nebo 
z rozhodnutí partnera. Setkání je také určeno ovdovělým a svobodným rodičům.  
 Termín a místo konání: sobota 2. 4. 2005, budova arcibiskupské kurie, sál II. 
patro, Biskupské nám. 2, Olomouc. 
 Program: 9.30-14 hodin. Po předchozí telefonické domluvě (tel. 587 405 250-3, 
e-mail: rodina@arcibol.cz) lze zajistit souběžný program pro děti. Pořádá Centrum 
pro rodinný život v Olomouci.

 DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KATECHETY. 
 Každoroční duchovní obnova pro katechety se letos uskuteční ve dnech 31.7.– 
4.8. na Velehradě s Mons. V. Šímou na téma Eucharistie. Přihlášky zasílejte na adre-
su: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 531, 
e-mail: velehrad@stojanov.cz.

 KATECHEZE DOSPĚLÝCH. 
 V sobotu 16. dubna 2005 od 9 do 15 hod. se v Arcibiskupském kněžském se-
mináři uskuteční setkání těch, kteří se zabývají katechezí dospělých (kněží, kate-
chetů, animátorů). Bližší informace na farních úřadech.            redakce

 STALO SE PŘED 500 LETY. 
 Dne 13. března 1503 zemřel Benedikt z Valdštejna, biskup kaminský. Byl ulo-
žen k věčnému spánku do zámecké kaple zábřežského zámku. Na pískovcovém 
kameni, víku hrobky, byla vytesána sedící postava muže, na jehož hlavu dva andě-
lé vsazují biskupskou mitru. Se jménem Benedikta z Valdštejna se setkáváme již 
v roce 1464, kdy byl olomouckým proboštem, bakalářem. Jeho hrob zanikl v době 
Václava z Boskovic v roce 1554, kdy byl zámek z větší části přestavěn. 

 Felix Rotter

VÝROČÍ BISKUPSKÉHO SVĚCENÍ

Spolu s našimi biskupy si připomeneme významná vý-

ročí. Patnácté výročí jmenování biskupy (17. 3. 1990) 

a biskupského svěcení (7. 4. 1990) arcibiskupa Jana 

Graubnera a pomocného biskupa Josefa Hrdličky. 

Za tento Boží dar poděkujeme spolu s nimi na Zelený 

čtvrtek v olomoucké katedrále při mši svaté.

Oběma našim biskupům přejeme do dalších let hoj-

nost Božího požehnání a děkujeme za všechno dobré, 

co jsme v letech minulých přijali skrze jejich službu. 
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 8.885; Jedlí 1.700; Svébohov 1.700; Zvole 5.656 Kč
Rovensko: na likvidaci lepry 1.700 Kč 
27. 2.: Lubník 875; Hoštejn 615; Kosov 470 Kč 
  6. 3.: Lubník 560; Hoštejn 667; Kosov 400; Tatenice 960 Kč
 Sbírka v neděli 20. 3. bude věnována na opravy.

P. František Eliáš, P. Jaroslav Přibyl

VÍKENDY PRO STARŠÍ ŽENY V ROCE 2005
 Víkendy jsou určeny pro ženy, které prožívají „třetí věk“ svého života. Součás-
tí víkendů jsou přednášky zaměřené na radosti a starosti stáří, vztah k manželo-
vi, dětem, vnoučatům, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během ví-
kendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši svatou, 
svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem 
a s lektorkami. 

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ VÍKENDŮ
VELEHRAD 11.-13. 3. 2005 8.-10. 4. 2005 (i pro manželské páry)
SVATÝ HOSTÝN 13.-15. 5. 2005 23.-25. 9. 2005
KRÁLÍKY 10.-12. 6. 2005 9.-11. 9. 2005
VELEHRAD 14.-16. 10. 2005 (pro seniorky i pro manželské páry)

 CENA POBYTU: Velehrad, sv. Hostýn, ceny jsou v jednání (cca 600 Kč), Králí-
ky 500 Kč. V ceně je zahrnuto ubytování a strava. 
 PŘIHLÁSIT se můžete na adrese: Anna Nováková, Puškinova 19, 787 01 Šum-
perk, tel. 583 211 915. Na přihlášce uveďte: jméno, adresu, PSČ, věk, datum a mís-
to víkendu. Víkendy pořádá Centrum pro rodinný život v Olomouci. Podrobnější 
informace budou účastníkům poslány před nástupem. 

 PASTORÁLNĚ-TERAPEUTICKÁ PORADNA - Dr. Jitka Krausová
Problémy víry, psychické problémy, problémy s depresemi. Poradenská služba 
probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách. Termín návštěvy je nutné pře-
dem telefonicky dojednat. Kontakt: Biskupské nám. 2, Olomouc, tel. 587405250

 MANŽELSKÁ A RODINNÁ PORADNA - PhDr. Denisa Pastušiaková
Problémy osobní, partnerské, manželské, rodinné. Poradenská služba probíhá 
v odpoledních hodinách. Termín návštěvy je nutné předem telefonicky dojednat.
Adresa: Biskupské nám 2, Olomouc

Informace o poradně, konzultacích a termínech získáte na adrese: 
 Centrum pro rodinný život Biskupské nám 2, 772 00 Olomouc
 Tel. 587 405 250; E-mail: rodina@arcibol.cz



 Sbírka z Lesnice: 3.265 Kč

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. Sobotní mše sv. v Sudkově 
bude až v 17.45 hod. stejně tak nedělní mše sv. v Dlouhomilově bude 
až v 18 hodin. 

 O slavnosti sv. Josefa, tj. v sobotu 19. března, připravuje i letos 
Centrum pro mládež ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OT-
CEM ARCIBISKUPEM, tentokráte ve Šternberku. Zahájení bude 
v 9.30 dopoledne, závěr se předpokládá kolem 15.30 hodin. 
 Čeká nás: katecheze otce arcibiskupa, besedy a přednášky ve skupinkách, příleži-
tost k adoraci a sv. smíření, mše svatá (14.15 hod.). Na setkání připravujeme společný 
autobus, který z našeho děkanátu pojede ze Zábřeha v 7.45 ze zastávky na Valové. Ná-
vrat bude kolem půl páté odpoledne. S sebou: karimatku, celodenní jídlo, kamarády, 
otevřené srdce… a také 75 Kč na dopravu (vybere se v autobuse). Jste srdečně zváni.
 Prosím, všechny mladé srdcem, kteří by chtěli jet, aby se přihlásili do středy 16. 
března buď u mne (mobil 603 747 898, E-mail rkfpost@rps.cz ), nebo u P. Jana Čukáše 
v Zábřeze (2. – 9. března budu mimo republiku). Nástup po cestě, případné odbočení 
z cesty je možné po domluvě. 

 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY se uskuteční tuto neděli 13. března 2005 v 15.00 
hodin v kostele sv. Matouše v Postřelmově. V programu zazní skladby W. A. Mozarta, 
Fr. Picky, A. Michny z Otradovic a dalších autorů v podání Sboru severomoravských 
učitelek. Srdečně vás zveme. 

 V neděli 13. března nebude v Postřelmově Křížová cesta. 
 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI Postřelmov nás čeká 28. března, kdy se spojíme 
v modlitbě za arcidiecézi a naše bohoslovce. Půjde také o modlitby za naše potřeby. 
Už nyní můžete připravovat své úmysly ať už díků či proseb a vložit je do označené 
krabičky u oltáře P. Marie v kostele sv. Matouše v Postřelmově.    P. Jiří Putala 

MOHELNICKO    MOHELNICKO     MOHELNICKO

SBÍRKA z 27. 2.: Mohelnice 5.054; Úsov 509; St. Loučka 175 Kč
SBÍRKA z 6. 3.: Mohelnice 4.722; Úsov 617; St. Loučka 381 Kč

 V úterý 15. 3. 2005 v 15 hod. se koná setkání seniorů na faře.     P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE: 
 Štíty 1.500; Horní Studénky 1.250; Klášterec 1.020; 
 Cotkytle (26.2.) 1.810; (5.3.) 390 Kč.

 13. 3. Při mši sv. ve Štítech se bude udělovat svátost 
 pomazání nemocných, křížová cesta farníků ve 14.30 hod.   
                                                         Vratislav Kozub, jáhen

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO



Z HAITSKÉHO DENÍKU JIŘÍHO LÁTALA
 My Evropané máme oblast karibiku spojenou se zápa-
dy slunce, úžasným mořem, palmami a písečnými pláže-
mi. To vše v této malé hornaté zemi opravdu je. Na dru-
hou stranu je tu také přelidněnost, politické nepokoje, ne-
fungující státní správa, naprosto nedostačující zdravotnic-
ká péče a mnoho jiných věcí, které z této země činí jednu 
z nejzaostalejších zemí střední Ameriky. V loňském roce 
zde během ničivém cyklonu zahynulo přes tři tisíce osob. 
Školní výuku zajišťují místo státu církve a kongregace. 
Bez pomoci bohatší části světa se Haiti zatím jednoduše 
neobejde. 
 V Zábřehu se zrodila myšlenka pomoci haitské misii 
Romana Musila v Baie de Henne i jinak, než jen jednorá-
zovou finanční sbírkou. Bylo k tomu ale zapotřebí získat více poznatků přímo na mís-
tě. Také proto jsem byl vyzván děkanem Františkem Eliášem k účasti v humanitární 
misii do této zapomenuté země. Společně s nabídkou jsem však dostal i dvě podmín-
ky. Že si cestu budu hradit sám, a že sepíšu poslední vůli. Odlet původně pouze dvou-
členného týmu byl naplánován na druhou půlku ledna. 
 Sehnat o Haiti před cestou vůbec nějaké informace bylo těžké, a to málo, které 
jsme sehnali bylo skličující – do země se nedoporučuje cestovat, proběhl tam krva-
vý státní převrat, ve městech hlídkují jednotky OSN, obyvatelstvo je z padesáti pro-
cent negramotné, nezaměstnanost dosahuje 60 procent, v zemi je nejvyšší výskyt 
AIDS mimo africký kontinent a nejbližší konzulát České republiky je ve Venezuele 
na Jihoamerickém kontinentu. 
 Před cestou jsme se také setkali s lékařem a chirurgem Marcelem Drlíkem, kte-
rý strávil rok v misijní nemocnici ve Středoafrické republice. Bylo jasné, že nejpal-
čivějším problémem bude absence zdravotní péče pro chudé. Přes velké riziko se 
proto nakonec k účasti v naší lednové expedici rozhodla lékařka i zdravotní sestra. 
 Protože několik dnů před odletem vážně onemocněl Petr Hoplíček, muž, kte-
rý byl u začátku celé akce, museli jsme na poslední chvíli shánět náhradu. Náš tým 
nakonec odjel v sestavě: kameraman Martin Strouhal ze Zábřehu, lékařka Věra 
Sztuchlíková ze Šumperka, zdravotní sestra Jana Smyčková z Olomouce a já, coby 
fotograf a tlumočník. Celé akci dodal na zajímavosti fakt, že jsme se vzájemně ne-
znali. Arcidiecézní Charita Olomouc nás vybavila průvodními dopisy. Chtěli jsme 
také přivézt fotky dětí, které budou zapojeny do projektu Adopce na dálku poprvé 
zaměřeného na Haiti. Na batohy plné zdravotnického materiálu jsme si nalepili em-
blém olomoucké Charity a letecky přes Vídeň a Madrid vyrazili do Santo Dominga 
v Dominikánské republice.            pokračování příště

EXPEDICE HAITI. DOKUMENT ING. MARTINA STROUHALA Z CES-
TY ZA P. ROMANEM MUSILEM NA HAITI BUDE PROMÍTÁN V KINĚ 
RETRO VE STŘEDU 23. BŘEZNA V 17 HOD.                Vstupné dobrovolné.

oblát P. Roman Musil


