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V Synovi se nám Bůh zjevil, 

bylo ho vidět a slyšet. 

I teď chce, aby ho všichni 

mohli vidět a dotknout se ho. 

Prostřednictvím lidí, 

kteří se přiznávají ke Kristu. 
„ze stolu Božího slova“

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna 
a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; 
živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, 
abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.           Amen.

ŽALM 33 
Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství jak doufáme v tebe 
TUTO NEDĚLI VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

1: Gn 12,1-4a   2: 2 Tim 1,8b-10   Ev: Mt 17,1-9
Ordinárium: Olejníkovo  č. 502               příští neděli Břízovo č. 503



PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V ROCE EUCHARISTIE
V probíhajícím Roce Eucharistie bude možné získat plnomocné od-
pustky. Apoštolská Paenitentiarie zveřejnila dekret, který stanovu-
je jejich podmínky. Připomíná se, že mezi ně patří svátost pokání, 
svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Plnomocné od-
pustky mohou získat věřící, kteří se zúčastní pobožnosti ke cti Nej-
světější svátosti a také duchovenstvo a řeholníci, kteří se modlí neš-
pory a kompletář před eucharistickým Kristem přítomným ve sva-
tostánku. Možnost získat plnomocné odpustky je rozšířena také na 
nemocné osoby, které nemohou navštívit kostel nebo kapli. Podmín-
kou v těchto případech je duchovní touha uctít Nejsvětější svátost, 
modlitba „Otče náš“, vyznání víry a vzývání eucharistického Ježíše. 
Osoby, které nemohou splnit ani tyto podmínky, mohou obdržet pl-

nomocné odpustky, když obětují Bohu své utrpení a starosti. Dokument podepsaný 
kardinálem J. F. Staffordem vyzývá kněze, aby informovali věřící o možnostech získat 
plnomocné odpustky, aby obětavě sloužili svatostí pokání a ve dnech vhodných pro 
věřící připravovali slavnostní modlitby ke cti eucharistického Ježíše. 
Připomínáme, že plnomocné odpustky přinášejí odpuštění časných trestů za hříchy 
již vyznané a odpuštěné ve svátosti pokání. To znamená toho, co zbývá odčinit po vy-
znání a odpuštění hříchu, toho co v životě mohou napravovat činy milosrdné lásky, 
nebo po smrti očistec.

 SENIOŘI se sejdou ve Svébohově v pondělí 21.února 2005 v 16 hod. v klubov-
ně obecního domu.              Marie Šanovcová

 KRUH PŘÁTEL HUDBY ve Svébohově vás zve v neděli 6. března ve 14 hod. 
do obecního domu na koncert PÍSNĚ S LOUTNOU. Účinkují: Jarmila Chaloup-
ková - zpěv a Brian Wright - loutna.            Klub přátel hudby

 EXERCICIE PRO ŽENY NA VELEHRADĚ. 
I v letošním roce Mateřské a rodinné centrum 
v Zábřeze připravilo pro ženy duchovní pobyt 

v exercičním domě Stoja-
nov, který 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 tele-
fonu 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 
přihlásit na pouť do Izraele v termínu 2.3. – 9.3., zbývá několik volných míst.

 P. František Eliáš



Z dopisu P. Romana ze dne 14.2.2005.
Chci poděkovat za vaši krátkou, ale přesto velice dů-
ležitou návštěvu. Myslím, že jste tu, hlavně v Baie de 
Henne zanechali „velice dobrý otisk“, a lidé se na vás 
stále ptají, jestli ještě přijedete. Když jsem sloužil v ne-
děli mši svatou, tak jeden z farníků přišel k ambónu, 
vyžádal si mikrofon a povídá: „Otec Roman jen děkuje 
za nás a my jsme ještě pořádně nezareagovali na nadě-
ji, kterou nám ta krátká návštěva dala!“ A v kostele se 
strhnul obrovský rachot a potlesk, hlavně děti...
Věřím, že náš oboustranný kontakt bude stále pokračo-
vat a já se budu snažit udělat všechno pro to, aby všech-
no to, o co se společně snažíme, bylo v souladu s Boží 
vůlí a ku prospěchu těch, v očích tohoto světa, nejmenších, a přesto tak drahých v očích 
Božích.           S pozdravem do doby postní, Váš v Kristu a Marii P. Roman Musil, OMI 

Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ZÁBŘEH 
Patronát nad farností P. Romana Musila na Haiti v Zátoce Slepic.
Ve čtvrtek 10. února se mimořádně sešla pastorační rada zábřežské farnosti. Na pro-
gramu jednání byl pouze jeden závažný bod. Po návratu expedice z Haiti rozhodnout, 
zda máme dosti sil, prostředků, dobré vůle a vytrvalosti, vzít si jako farnost patronát 
nad farností P. Romana Musila. 
Pastorační rada vyslechla podrobné svědectví MUDr. Věry Sztuchlíkové a ak. malíře 
Jiřího Látala (členů průzkumné skupiny) a rozhodla vzít na sebe závazek dlouhodobě 
pomáhat misijní farnosti v Baie de Henne (Zátoka Slepic).
Celá tíha problému nebude spočívat jenom na nás. K projektu se již přidaly někte-
ré farnosti našeho děkanátu. Počítáme s tím, že se za farnost Baie de Henne postaví 
všechny farnosti našeho děkanátu a také oblastní charita Zábřeh přislíbila odbornou 
spolupráci. 
Také RNDr. Pavel Nováček s „Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouc-

kého kraje“ zaštituje pro Zátoku Slepic pro-
gram „pitná voda“, arcidiecézní charita pro-
gram „adopce na dálku“.
Finanční pomoc, kterou P. Roman přijal 
loni, když byl na návštěvě Zábřeha a oko-
lí, už pomáhá při stavbě školy. V další etapě 
je třeba vybudovat zdravotní laboratoř a za-
jistit telekomunikační spojení misijní stani-
ce se světem. P. Roman Musil má být v této 
farnosti údajně ještě víc než deset let., a tak 
bude dost času pomoci mu vychovat jednu 
generaci dětí. 

V neděli 27. února v 15 hod., místo konání křížové cesty, bude v kostele sv. Bar-
toloměje v Zábřeze promítán dokument Martina Strouhala z expedice na Haiti. 



SBÍRKY Z MINULÉ  NEDĚLE
Zábřeh 9.280; Jedlí 1.850; Svébohov 1.350; Zvole 4.310; Lubník 420; Hoštejn 5.000; 
Kosov 530; Tatenice 900 Kč.
Dary: z farnosti Svébohov bylo na lepru odesláno 2.300 Kč, v Zábřeze dar na misie na 
Haiti 5.000 Kč, farnost Zvole dar na misie na Haiti 2.000 Kč .
 Všem dárcům ať odplatí Pán.            P. František Eliáš a P. Jaromír Přibyl

ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
Všechny příznivce komor-
ní hudby zveme na koncert 
netradičního hudebního 
seskupení profesionálních 
hráčů ostravských orchestrů 
PANTHER TUBA BAND. Jed-
ním z protagonistů večera bude i zá-
břežský rodák Miroslav Pecháček, který základy 
ve hře na tubu získal na místní ZUŠ ve třídě Jin-
dřicha Zbožínka. Po absolutoriu konzervatoře na-

stoupil do orchestru Národního divadla Moravskoslezského, kde působí dodnes. Na 
jevišti Katolického domu přivítáme tento soubor ve středu 23. února v 18. hodin.
 
Další z řady přednášek, které jsme pro Vás připravili na začátek postní doby proběhne 
v sobotu 26. února od 8.30 hodin. Přednáška doc. Petra Chalupy, Th.D. na téma Kul-
tura mluveného projevu je vhodná zejména pro všechny, kdo při bohoslužbách před-
čítají z písma svatého.
Celý přednáškový cyklus pak vyvrcholí začátkem března přednáškami P. Milana Pal-
koviče v neděli 6. 3. a otce arcibiskupa Jana Graubnera ve čtvrtek 10. 3.

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

 VÝBOR SPOLKU METODĚJ ZÁBŘEH svolává člen-
skou schůzi do Katolického domu na 14.30 dne 26. 2. 
2005. Zveme nejen všechny své členy ale i příznivce.
                                                           Krňávek Jiří, předseda 

 NOVĚ PROHLÁŠENÉ PAMÁTKY NA ŠUMPERSKU. Do celostátního seznamu 
nemovitých kulturních památek přibyly další objekty v kraji. Podle informace Ivy 
Orálkové z olomouckého územního odborného pracoviště Národního památkového 
ústavu (NPÚ) se památkami koncem loňského roku staly klasicistní kamenný kříž 
s podstavcem z roku 1830 v Maletíně na Šumpersku a sloup se sochou Panny Marie 
z roku 1698 u kostela sv. Tomáše Canterburského v Mohelnici. První letos prohláše-
nou státem chráněnou památkou v olomouckém kraji je dům č. p. 69 na náměstí ve 
Starém Městě pod Sněžníkem. Podle památkářů se jedná o dobře zachovaný a cenný 
jednopatrový měšťanský dům z první poloviny 19. století.                   redakce 

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

šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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IN - ČASOPIS PRO DÍVKY
V zábřežském kostele je k dis-
pozici časopis pro dívky s křes-
ťanským zaměřením IN- dívčí 
svět. Najdete jej jako přílohu 
časopisu Naše rodina uprostřed 
kostela na místě, kde jsou ostat-
ní tiskoviny.           Petr Krňávek

ZDALEKA NE TAK OŠKLIVÁ, 
JAK SE PŮVODNĚ ZDÁLO
Jakou hodnotu má krása? Jakou peníze? Jakou hodnotu má pravda, štěstí nebo ideály? 
Takovéto a podobné otázky si zřejmě kladl nejeden divák, který minulou sobotu zhlé-
dl divadelní představení Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo od českého dra-
matika dvacátého století Oldřicha Daňka. Herci Divadélka na okraji v režii Vladimíra 
Tilla rozehráli během jedné a půl hodiny několik příběhů, které spolu na první pohled 
nesouvisely a které spojovala nejen titulní věta obsažená v názvu této hry, ale i otázky, 
které tyto příběhy mohly v divákovi vyvolat. Otázky po smyslu a cíli života, o relativitě 
lidského konání a snažení. Toto představení mohlo být podle mého soudu pro diváky 
velmi přínosné. Názor na to, zda je dobré nebo špatné, nechám na vás, divácích.

Petr Krňávek

ZÁBŘEH NAVŠTÍVIL TOMÁŠ HALÍK. V Zábřeze byla před 
nedávnem založena místní pobočka České křesťanské akademie, 
která se zabývá konáním přednášek a vzdělávání v křesťanském 
duchu. První přednášku zábřežské pobočky vedl prezident ČKA, 
prof. Tomáš Halík, na téma Tsunami jako náboženský problém. V 
ní rozvedl otázku, jak lidé vnímají neštěstí nebo katastrofy a jaký 
to má vliv na jejich duchovní život. V přednášce trvající přibliž-
ně hodinu dokázal zaujmout věřící i lidi, kteří se k víře nehlásí, 
ale které duchovní otázky zajímají. V závěru odpovídal na otázky 

svých posluchačů. O tom, že jeho vyprávění dovede zaujmout věřící i nevěřící, svědči-
lo různorodé složení posluchačů i jejich počet - 250 lidí. 

INFORMACE Z CENTRA PRO MLÁDEŽ
Postní duchovní obnova pro mladé proběhne 4.3. – 6. 3. 2005 
v Přístavu v Rajnochovicích, je příležitostí pro mladé lidi, kteří 
se chtějí připravit na Velikonoce.
Arcidiecézní setkání mládeže proběhne letos ve Šternberku v sobotu 19. března. Mla-
dí lidé z celé arcidiecéze se zde setkají s otcem arcibiskupem na 10. světový den mlá-
deže. Bližší informace na plakátě v zábřežském kostele.
Bližší informace k setkání mládeže najdete v příštích číslech Luny, k oběma akcím 
také na webové adrese akce.signaly.cz/olomoucka                                      Petr Krňávek  



 SBÍRKA Z NEDĚLE 13. ÚNORA: Postřelmov 2.350 Kč + 1.000 Kč dar, Lesnice 
860 Kč + 1.000 Kč dar, Dlouhomilov 620 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnes 
je sbírka na haléř sv. Petra. Příští neděli bude sbírka na opravy v Postřelmově a 
Dlouhomilově. 

PROGRAM POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY V POSTŘELMOVĚ
PÁTEK 25. – SOBOTA 26. ÚNORA 2005

Vede P. František Petrik
Pátek 25. února
16.00  Přednáška: Půst a zpověď (Učebna náboženství)
17.00  Křížová cesta v kostele + příležitost ke sv. smíření 
17.30  Mše svatá
20.00 Adorace a příležitost ke sv. smíření
21.00   Svátostné požehnání

Sobota 26. února
8.00  Přednáška: Eucharistie I (učebna náboženství)
9.15 Přednáška: Eucharistie II (učebna náboženství)
10.00  Příležitost ke svátosti smíření v kostele
10.30  Modlitba sv. růžence v kostele
11.00  Mše svatá s udílením svátosti nemocných

 Maminka se dvěma dcerami hledá pronájem bytu 2 + 1 v okolí Zábřehu, Sud-
kova, Postřelmova i jinde. Telefon 583 437 946 - Věra Henrychová.     P. Jiří Putala
 

MOHELNICKO    MOHELNICKO     MOHELNICKO

 Sbírky z minulé neděle: Mohelnice 5751,-; Studená Loučka 280,-; Úsov 407 Kč.             
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 13. 2.: Štíty 1.280; Horní Studénky 1.100; Klášterec  880; 
Cotkytle 340 Kč

 KŘÍŽOVÉ CESTY V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE ŠTÍTECH 
neděle 13.2. Společenství růžence
neděle 20.2. Křížová cesta dětí, mládeže a skautů
neděle 27.2. Křížová cesta manželů
neděle 6.3. Křížová cesta – František Frank 
neděle 13.3. Křížová cesta farníků
                                                                         Vratislav Kozub, jáhen

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO


