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PRVNÍ 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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Byl to Boží Duch, 

který vedl Ježíše na poušť. 

Na místo samoty, hladu, 

zkoušek a upevnění. 

Na místo, kde se člověk 

setkává sám se sebou 

a se svým Bohem.
 „ze stolu Božího slova“

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní 
připravovali na Velikonoce; 
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství 
Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 

Amen.

ŽALM 51 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili 
1: Gn 2,7-9; 3,1-7   2: Řím 5,12.17-19  Ev: Mt 4,1-11 
 

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



POSTNÍ DOBA
V době postní budou bývat křížové cesty v Zábřeze vždy v pátek 
v 17 hod. přede mší svatou a v nedělní odpoledne v 15 hod. Ko-
ordinací pobožností ve svatopostní době je pověřena paní Anna 
Krieglerová tel. 583 413 371.                                    P. František Eliáš 

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU PROBĚHNE VE STŘEDU 
16. ÚNORA V ZÁBŘEZE. Mši svatou budeme slavit společně v 9.30 hod. 

P. František Eliáš
VÝZVA  LEKTORŮM, ÚKOL A ZÁROVEŇ ŠANCE JAK LÉPE 
POROZUMĚT BOŽÍMU SLOVU A KVALITNĚ JE PŘEDAT NA-
SLOUCHAJÍCÍM. 

Milí lektoři ze všech farností našeho děkanátu. Neopomeňte se zúčastnit přednáš-
kového kurzu pro lektory, který je sestaven z cyklu přednášek začínající přednáš-
kou otce biskupa Josefa Hrdličky v sobotu 19. února od 8.30 do 11 hod. v Katolic-
kém domě v Zábřeze.
 Na něj bude navazovat další sobotu 26. února  přednáška doc. Petra Chalupy, 
Th.D. a  praktické cvičení přednesu Božího slova hlasovou profesionálkou Marti-
nou Pavlíkovou. Kurz, přestože je zdarma, má vysokou hodnotu a může být cen-
ným přínosem pro každého nejen v liturgickém projevu. (Viz Spolek Metoděj – 
Akademické dny).                  P. František Eliáš, děkan

 VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SOUTĚŽE  TS 2005 
 – VZHŮRU K OBLAKŮM
 Ten, kdo se zapojil do Tříkrálové soutěže a vyluštil naši TS 
křížovku, jistě netrpělivě očekává do poslední chvíle vyhodno-
cení výsledků. V těchto dnech proběhlo losování za přítomnosti zástupců Chari-
ty, veřejnosti a tisku. Cena pro tři vylosované výherce je vskutku originální, a tak 
se na nás podívají pěkně z vrchu. Ne, nechceme riskovat jejich zdraví a ani ne-
vím o žádné volné kometě k pronajmutí, kam bychom je vysadili. Máme mnohem 
bezpečnější prostředek v podobě letadla a vyhlídkového letu nad místo bydliště 
výherce. Vylosováni byli a vyhlídkový let vyhráli: Michaela Buchtová - Písařov, 
Standa Jílek - Zábřeh, Tereza Haltmarová -  Heroltice.
 Všem vylosovaným gratuluji. Děkuji za naše společné a dobré dílo.

    S pozdravem asistent TS 2005 Krejčí Miroslav

 Senioři se sejdou ve Svébohově v pondělí 21. února 2005 v 16 hod. v klubovně 
obecního domu.                                                                                 Marie Šanovcová

 Biblické hodiny budou (z důvodu nemoci) pokračovat nejdříve v březnu.
  Mgr. Jana Nováková

 V zasklené vývěsce kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze  (u rozvrhu bohoslužeb) 
můžete nahlédnout do „zprávy z jednání ekonomické rady k hospodaření farnos-
ti Zábřeh v roce 2004“.               Marie Vepřková 



AKADEMICKÉ DNY V ZÁBŘEHU
Tak, jak jsme předeslali v minulých číslech Farních infor-
mací, SPOLEK METODĚJ  připravuje ve spolupráci s Mo-
ravskoslezskou křesťanskou akademií (MSKA) a Českou 
křesťanskou akademií (ČKA) na začátek postní doby celý 
cyklus zajímavých přednášek.

 Cyklus bude zahájen v pondělí 14. února v 17. hodin přednáškou prof. Tomáše Ha-
líka s názvem TSUNAMI JAKO NÁBOŽENSKÝ PROBLÉM.

 V pátek 18. února od 18. hodin nám P. Jaroslav Brož, Th.D. přiblíží ZEMI JEŽÍŠO-
VU – IZRAEL. Doktor Brož, mimochodem vyučující na Katolické teologické fakultě 
UK v Praze, část svých studií absolvoval právě v Izraeli a získal zde celou řadu poznat-
ků. Přednáška bude doplněna promítáním diapozitivů.
(Přednášce bude předcházet jím slavená mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, která 
bude začínat mimořádně v 17 hod.)

 Přednáškový maratón bude pokračovat v sobotu 19. února od 8.30 hodin promlu-
vou biskupa Josefa Hrdličky MLUVENÉ SLOVO V LITURGII.
 Na toto téma pak naváže doc. Petr Chalupa ve své přednášce v sobotu 26. února od 
8.30 hodin.

 Celý přednáškový cyklus vyvrcholí začátkem března přednáškami P. Milana Palko-
viče v neděli 6. 3. a Otce arcibiskupa Jana Graubnera ve čtvrtek 10. 3. 2005.

Všechny příznivce komorní hudby zveme na koncert netradičního hudebního sesku-
pení profesionálních hráčů ostravských orchestrů PANTHER TUBA BAND. Jedním 
z protagonistů večera bude i zábřežský rodák Miroslav Pecháček, který základy ve hře 
na tubu získal na místní ZUŠ ve třídě Jindřicha Zbožínka. Po absolutoriu konzervato-
ře nastoupil do orchestru Národního divadla Moravskoslezského, kde působí dodnes. 
Na jevišti Katolického domu přivítáme tento soubor ve středu 23. února v 18. hodin.
 Na setkání s vámi na kterékoliv akci v Katolickém domě se těší Josef Klimek.

 EXERCICIE PRO ŽENY NA VELEHRADĚ. I v letoš-
ním roce Mateřské a rodinné centrum v Zábřeze připravilo 
pro ženy duchovní pobyt v exercičním domě Stojanov, kte-
rý povede P. Lev Eliáš. Termín pobytu je 15.4.-22.4. 2005. 
Prosím ženy, které mají o exercicie zájem, aby se přihlásily 
osobně v Katolickém domě, nebo na telefonu 731 626 526 
u Aleny Enterové. Předpokládaná cena týdenního pobytu činí 2 000 Kč.
 EXERCICIE PRO MUŽE V KOCLÍŘOVĚ budou v době od 4.5. (večer) do 8.5.2005 
(po poledni).

 POUŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH DO SVATÉ ZEMĚ. Ještě se můžete při-
hlásit na pouť do Izraele v termínu 2.3. – 9.3., zbývá  několik volných míst. Nerozhod-
ným může být inspirací výše avizovaná  přednáška v pátek 18. 2. ZEMĚ JEŽÍŠOVA- 
IZRAEL. Poutníkům budou  po skončení přednášky zodpovězeny dotazy a předány 
instrukce.                   P. František Eliáš
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SBÍRKY Z MINULÉ  NEDĚLE
Zábřeh 7.660; Jedlí 1.700; Svébohov 1.500; Zvole 1.850; Lubník 410; Hoštejn 830; Kosov 
770; Tatenice 810 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                 P. František Eliáš a P. Jaromír Přibyl

MOHELNICKO    MOHELNICKO     MOHELNICKO
Sbírky z minulé neděle: Mohelnice 3.650; Studená Loučka 410; Úsov 392 Kč. 

                                                                                                        P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 6. ÚNORA. Postřelmov 3.640 Kč, Sudkov 1.170 Kč, Lesnice 
2.140 Kč, Dlouhomilov 350 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. 
 Příští neděli je v Postřelmově a Dlouhomilově sbírka na opravy.  
 V úterý 15. února bude v Postřelmově TŘETÍ  KATECHEZE O MŠI SVATÉ. Začne 
po skončení večerní bohoslužby, tj. asi v 18.15 hodin v učebně náboženství. Jste srdečně 
zváni. S sebou Bibli (stačí Nový Zákon) a přezůvky. 
 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. 
 Ve středu 16. 2. bude mše sv. v Leštině v 17 hodin. 
 Ve čtvrtek 17. 2. nebude mše sv. v Chromči a místo ní bude mše sv. v Kolšově v 17.30 hod. 
 V pátek bude 18.2. v Postřelmově mše sv. výjimečně už v 16 hod.
  a v 17.30 bude mše sv. v Lesnici na závěr adoračního dne. 
 V sobotu 19. 2.   bude mše sv. ve Strupšíně ve 14.30 hodin. 

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI LESNICE. K společnému prožití adoračního dne far-
nosti Lesnice vás tentokráte zvu do farního kostela sv. Jakuba apoštola. Nejsvětější svá-
tost zde bude vystavena k soukromé adoraci od 15 hodin. V 17.30 budeme slavit mši sva-
tou a po ní bude společné ukončení adoračního dne a svátostné požehnání. Jste srdečně 
zváni ke ztišení se před Pánem a k děkování i prosbám především za naši arcidiecézi. 
Mimo to jsou úmysly našeho adoračního dne „za rodiny a mládež farnosti“ a také „za tr-
pící, zvláště postižené živelnými pohromami.“ 
 KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ  
Postřelmov: neděle 14.30, úterý po mši svaté (sudý týden), pátek před mší svatou 
Chromeč:     úterý 17.30, čtvrtek po mši svaté 
Lesnice:       neděle 9.00, středa 17 hodin (je-li mše sv. 16.30), Pátek 17.00 hodin
Leština:        středa 16.30 hodin, pátek 15 hodin
 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude v Postřelmově v pátek 25. 2. odpoledne a v so-
botu 26. 2. dopoledne. Duchovní obnovu povede P. František Petrik, spirituál VOŠ Cari-
tas v Olomouci, program bude ještě upřesněn.                                      P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 6. 2.: Štíty 1.220; Horní Studénky 1.450; Klášterec 950; Cotkytle 770.
 V NEDĚLI 13.2. BUDE VE ŠTÍTECH KŘÍŽOVÁ CESTA VE 14.30 HOD. POVEDE JI 
SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE.  



PASTÝŘSKÝ LIST PRO PRVNÍ NEDĚLI POSTNÍ 2005
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do postní doby v roce, kdy na výzvu Svatého otce jsme sou-
středěni na Eucharistii. Jestliže nám postní doba sloužívá k duchovnímu 
prohloubení a přípravě na Velikonoce, myslím, že bychom se v tomto ob-
dobí svatého postu měli zaměřit na slavení Eucharistie, třeba na to, jak 
přicházet ke mši svaté.
 Už ve Starém zákoně čteme: Neukážeš se před Hospodinem s prázdnýma rukama. 
I první křesťané přinášeli do shromáždění dary ve prospěch společenství, jak čteme ve 
Skutcích apoštolů. Jde tedy o dary dvojího druhu: dary pro Boha a dary pro společenství 
věřících. I my dáváme nějaký peníz do sbírky pro potřeby kostela a společenství církve. 
Na oltář však neklademe peníze ze sbírky, ale dary chleba a vína, které přinesou zástup-
ci věřících.
 Jsou to dary symbolické. Malou část z úrody, kterou nám Bůh dal, přinášíme jako 
projev vděčnosti. Jsou to dary k proměnění a zároveň znamení darů duchovních, které 
každý účastník přináší. V některých kostelích je zvyk, že každý, kdo chce jít ke svatému 
přijímání, si hned po příchodu do kostela dá na obětní misku svou hostii. To by nemě-
lo být bezduché gesto. V té chvíli by si člověk měl v duchu říct: Pane, tato hostie je zna-
mením všeho, co ti přináším: ten dnešní dobrý skutek, ten včerejší sebezápor, ta trpěli-
vá práce, která mi nebyla po chuti, ale udělal jsem ji dobře z lásky k tobě. A jestli se to 
v každém kostele nedělá? Nevadí. V každém kostele při každé mši svaté kněz pozvedá 
misku s hostiemi, než ji položí na oltář. Chci-li být aktivně účasten na mši svaté, neměl 
by na misce chybět můj dar.
 V evangeliu svatého Matouše čteme: Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, 
že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se 
svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Kdybychom to vzali všichni vážně, 
nevím, jestli bychom neměli v té chvíli rozchod z kostela. A než bychom se vrátili, bylo by 
po mši svaté. Ale představte si, co by se stalo, kdybychom to vzali opravdu vážně. Mohlo 
by trvat mezi námi nějaké nedorozumění déle než do nejbližší mše svaté? Jak by to změ-
nilo náš život a naše vztahy v rodinách i na pracovištích a v sousedství! Kolik trápení a in-
farktů by nebylo! O kolik by se zlepšily i naše vztahy s okolním světem! Ano, musíme to 
brát vážně. K oltáři je třeba přicházet pravdivě. Pak uvidíme i duchovní plody.
 Starší lidé si ještě pamatují, že před svatým přijímáním byl kdysi půst od půlnoci. 
Tehdy byla mše svatá ovšem jen dopoledne. Pak, když se zavedla večerní mše svatá, 
zkrátil se eucharistický půst na tři hodiny a později jen na hodinu. Dnes mám dojem, 
že na něj mnozí úplně zapomněli. Je pravda, že hodinový půst je maličkost. Hodinu ne-
jíst a nepít? To přece není žádná oběť! Oběť je to jen maličká, ale moc dobrá pomůcka. 
Rozhodně se na ni nemá zapomínat. Jestli si mám odřeknout jídlo či nějaký mls, musím 
vědět proč. Ano, pokaždé si tak mohu připomenout, co se má stát už za hodinu. Půjdu 
na mši. A mám připravený dárek? Jestli ne, mám ještě hodinu na nějaký dobrý skutek. 
Nebudu se muset vracet kvůli smíření s někým? Mám ještě hodinu na to, abych řekl ně-
komu z blízkých: „Odpusť,“ či k tomu použil telefon. 
 V knize Malý princ, takové pohádce pro dospělé, vypráví autor Saint-Exupéry na 
jednom místě o krásném setkávání malého prince a lišky. Jednou mu liška říká: Bylo by 
lépe, kdybys přicházel vždy ve stejnou hodinu. Přijdeš-li například ve čtyři odpoledne, 
již od tří hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve čtyři hodi-



DOPIS  ČESKÝCH  A  MORAVSKÝCH  BISKUPŮ
KE  SBÍRCE „SVATOPETRSKÝ  HALÉŘ“
 Drazí bratři a sestry, příští týden, v neděli 20. února, se uskuteč-
ní každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“. V roce 2004 se 
při ní v České republice vybralo 11 milionů korun. Za tuto štědrost 
Vám Svatý otec vyjádřil své upřímné poděkování. K němu se připo-
jujeme i my, Vaši biskupové.
 Prostředky získané v rámci sbírky „Svatopetrský haléř“ jsou ur-
čeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků ne-
štěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším li-
dem v nouzi. Takové gesto hluboké solidarity církve a zároveň účinné pomoci rychlého 
finančního daru jsme mohli sami zažít při ničivých povodních v naší zemi v minulých
letech.
 Svatý otec si Vaší pomoci velmi váží. Považuje ji za účast na jeho apoštolské práci 
a současně ve Vašem daru vidí konkrétní projev odpovědnosti za potřeby univerzální 
církve.
 Vybrané prostředky proto opět poskytneme do zodpovědných a milosrdných rukou 
papeže. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním pre-
ventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou akutně potřebovat – neboť stále platí: 
„Kdo rychle dává, dvakrát dává!“
 Dovolte nám vyjádřit také naši upřímnou vděčnost za veškeré příspěvky během ce-
lého roku!
 Pán Bůh Vám zaplať!            Vaši čeští a moravští biskupové

ny budu už rozechvělá a neklidná; objevím cenu štěstí! Ale budeš-li přicházet v různou 
dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své srdce… 
Když jsem to před lety četl, napadlo mě, že je to podobné jako se svatým přijímáním.  
Kdybych se na mši svatou připravoval a uvědomil si, co bude za hodinu, s kým se to se-
tkám, jak mi na něm záleží, tak bych nejen připravil dárek a napravil vztahy k lidem, ale 
taky vyzdobil své srdce, těšil bych se, objevil bych cenu štěstí. Neměl bych být už hodinu 
přede mší celý štěstím rozechvělý?
 Mše svatá je skutečně tak velká událost, že je třeba se na ni dobře připravit a také 
ji opravdu slavit. Rád bych, aby v eucharistickém roce přibylo u oltáře ministrantů, při-
pravených lektorů z řad dospělých, i schól, které vedou zpěv a zpívají žalm, a to nejen 
v neděli. Proto se obracím s velkou důvěrou na Vás, rodiče. Váš příklad, povzbuzení 
i moudrý zájem pomohou Vašim synům zapojit se do služby u oltáře a Vašim dcerám do 
chrámového zpěvu. Budu vděčný za Vaši podporu.
 Bratři a sestry, máme před sebou ještě téměř čtyřicet dnů přípravy na Velikonoce, svát-
ky ustanovení Eucharistie, Kristovy oběti i vítězství. Přijdeme-li v postě na každou boho-
službu pravdivě a skutečně připraveni a Vaše rodiny se více zapojí do liturgické služby 
v kostele, budeme dobře připraveni na Velikonoce. A navíc, nezapomeňme, že slavnostní 
setkání s Bohem je v jistém smyslu i největší společenskou událostí, což by 
se mělo odrazit jak na našem oděvu, tak v časném příchodu. Správný pří-
chod do chrámu pomůže i naší víře, aby nebyla jen citem či rozumovým pře-
svědčením, ale silou, která proměňuje náš život. 
 K postnímu snažení Vám ze srdce žehná. arcibiskup 


