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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Ježíš říká: 
„Já žiji a vy máte také žít. 
Já jsem živý chléb, 
kdo je hladový 
ať přijde ke mně. 
Jsem živý pramen, 
kdo ze mne pije, 
kdo ve mně věří 
a důvěřuje mi, ten nezemře“.

„ze stolu Božího slova“

Bože, studnice milosrdenství a dobroty,
ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost
léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď,
jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně 
se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování,
odpusť nám a pozvedni nás k sobě. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.               Amen.

ŽALM 95  Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! 
 Nezatvrzujte svá srdce!
1: Ex 17,3-7   2: Řím. 5,1-2,5-8  Ev: Jan 4,5-15.19b-26.39a.40-42 

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



 DOKUMENT Z HAITI. Tuto neděli 27. února v 15 hod., místo konání křížo-
vé cesty, bude v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze promítán dokument Martina 
Strouhala z expedice na Haiti. 

Z dopisu P. Romana z 23.2.2005:
Tady na Haiti dává život pořádně zabrat každému 
a všechno, co je jinde úplně samozřejmé a banální se tu 
stává velikým problémem. Příroda si doslova formuje 
lidi ke svému obrazu. Tady, na severozápadě země, je 
spousta kamenů a písku a půda se tu nehodí pro nic než 
pro kaktusy. Neprší tu skoro vůbec a tak je všechno vy-
prahlé jako poušť.  Lidé jsou tu velice tvrdí a odolní, jak 
v životě tak i v jednání. Teď tu u nás, v Baie-de-Henne, 
nespadla z nebe kapka již celé tři měsíce a tak se pro 
nás toto období stalo opravdovým putováním po pouš-
ti. Není tu pro mne vůbec jednoduché s místními „skal-
ními“ žít a pracovat. Přesto jsou to lide velice milovaní 
a obdarovaní Bohem ve své jednoduchosti a prostomyslnosti...

 Z Haiti zdraví a žehná Váš vždy v Kristu a Marii oblat Roman Musil.

 Tuto neděli 27. února na programu  ČT1 – Cesty víry, můžete zhlédnout doku-
ment, který televize Ostrava natočila v našich farnostech.                            redakce

ŠKOLNÍ PRÁZDNINY
*  Dětská mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve středu 2. března, tedy v době 
školních prázdnin nebude.
*  Katecheté se sejdou na zábřežské faře mimořádně druhou středu v měsíci, 
9. března v 19 hodin.                                                                               P. Ján Čukáš

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

 PŘÍPRAVA KE KNĚŽSKÉ SLUŽBĚ. Pro ty, kteří uvažují o kněžské službě 
a ještě nejsou rozhodnuti, nabízí kněžský seminář v Olomouci možnost odpově-
dí na otázky s tímto rozhodováním související. Bližší informace vám rád poskytne 
P. František Sedláček, Žerotínovo náměstí 2, 771 11  Olomouc, tel. 585 222 951, 
e-mail: sedlacekf@seznam.cz.      

Přihlášky do kněžského semináře pro školní rok 2005/2006
Bratři a sestry, prosíme vás o všemožné podporování povolání ke kněžství a k zasvěce-
nému životu. Mladé muže, kteří mají nebo budou mít maturitní zkoušku a cítí povolání 
ke kněžství, vyzýváme k vyplnění přihlášky, kterou si mohou vyžádat na arcibiskupství. 
Nejpozději do konce dubna 2005 tuto přihlášku zašlete prostřednictvím svého pana fa-
ráře na Arcibiskupství olomoucké.         rektor kněžského semináře Mons. Vojtěch Šíma

Kostel v Baie de Henne.



POZVÁNÍ DO KATOLICKÉHO DOMU
V následujících dnech uzavřeme cyklus přednášek, které jsme 
pro Vás připravili na postní dobu. 
*  V neděli 6. března od 16 hodin promluví P. Milan Palkovič 

na téma Proticírkevní opatření po únoru 1948 a jejich dopad 
na olomouckou arcidiecézi. 

*  Celý cyklus pak vyvrcholí přednáškou otce arcibiskupa Jana 
Graubnera ve čtvrtek 10. března od 18 hodin na téma Rok eucharistie – šance 
a výzva.

 Zveme Vás na jevištní zpracování díla A. de Saint-Exupéryho CITADELA. Kniha, 
kterou vytvořili editoři z autorových poznámek od roku 1936 až do tragického prů-
zkumného 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 hodin.

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

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

 SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ. Je to již více než 10 let, co v některých farnostech olo-
moucké arcidiecéze začala vznikat společenství seniorů. Dnes bychom jich mohli na-
počítat několik desítek. Každé společenství je trochu jiné, jak svým programem, tak 
počtem bratří a sester, které je tvoří, přesto všechny spojuje to, čím žijí: společná mod-
litba, zájem jednoho o druhého, ochota pomoci apod. 
 Rádi bychom, kdyby těchto společenství nadále přibývalo. Není tak složité, aby ta-
kové společenství vzniklo tam, kde dosud není. Stačí si ve farnosti vyhlédnout nějaké-
ho aktivního seniora/seniorku (lépe, když budou dva) a požádat je o moderování/ve-
dení společenství. Vybrat vhodný termín, místo a uspořádat první setkání, kde se mo-
hou seznámit s tím, jak tato společenství žijí jinde (jsme schopni vám zajistit animá-
tora, který poví o svých zkušenostech ze svého společenství), případně vám s progra-
mem tohoto setkání může vypomoci i svou účastí pracovník Centra pro rodinný život. 
A je pak již na vlastních účastnících, jestli se budou chtít setkávat dále. Většina těchto 
společenství, díky materiálům, které pro ně připravujeme (ke stažení na www.rodin-
nyzivot.cz), jsou víceméně samostatná a pravidelnou účast kněze nevyžadují, i když ji 
vždy vítají. Faktem je, že toto málo, co budete muset udělat, aby u vás společenství se-
niorů vzniklo, se vám mnohonásobně vrátí v plodech, které tato společenství už jinde 
přinášejí. 
Kdykoliv se můžete obrátit na Centrum pro rodinný život Biskupské nám 2, 772 00 Olomouc 
tel. 587 405 250; E-mail: rodina@arcibol.cz



SBÍRKY NA SVATOPETERSKÝ HALÉŘ
Zábřeh 17.710; Rovensko 1.580;  Jedlí 4.400; Svébohov 2.250; Hněvkov 500; Zvole 
9.060; Lubník 950; Hoštejn 1.950; Kosov 500; Tatenice 2.030 Kč.
Dary: z farnosti Zábřeh bylo na likvidaci lepry 20. února 2005 odesláno 3.200 Kč.  

Marie Zíková 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.            P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

 DOPLNĚNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ZÁBŘEH. Do pastorační rady 
byly na posledním setkání pastorační rady dne 10. února  jmenovány P. Františkem 
Eliášem Alena Enterová a Lenka Hamplová z Mateřského a rodinného centra. 

redakce
 UPOZORNĚNÍ! Nemocným a všem, kteří se nemohli dostavit na přednáš-
ku otce Tomáše Halíka 14. února 2005 v Katolickém domě, nabízí místní sku-
pina České křesťanské akademie v Zábřehu videokazetu se záznamem přednáš-
ky, cena 200 Kč. Zájemci, hlaste se osobně u Frant. Srovnala, případně  na mobil 
731 402 026.            Ing. Mgr. František Srovnal

 DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ ve věku 13-15 let bude od pátku 11. 
do neděle 13. března na faře v Tatenici – duchovní vedení P. Jaroslav Přibyl. Cena 
120 Kč. Sraz v pátek v 17.30 hod. v Tatenici. S sebou: spacák, karimatku, bibli, hr-
nek, lžíci, ešus, papuče. Pokud máte zájem můžete se přihlásit do 6.3.2005 na tel. 
775 133 015, Kateřina Suchá nebo 775 339 868, Jitka Veiglerová (po 16 hodině).

 CHARITA ZÁBŘEH SHÁNÍ PRO DOPLNĚNÍ HUMANITÁRNÍHO 
 SKLADU, KTERÝ POMÁHÁ SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM: 
- funkční vířivou pračku Romo
- funkční ledničku
- zachovalý koberec
- kuchyňský nebo jídelní stůl
- židle
- jednoduchou šatní skříň (nejlépe s policemi)
Prosíme nabízejte pouze věci ve slušném stavu. Děkujeme.
Pokud máte co nabídnout prosím ozvěte se na tel.: 583 412 587 Tomáš Hampl

 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, skončil čas veselí a společenských zábav, začala postní 
doba. Městská organizace KDU-ČSL Zábřeh přispěla ke společenským zábavám 
dvěma akcemi. Uspořádala lidový ples a velmi oblíbený dětský maškarní karne-
val. Obě akce se jako v předchozích letech setkaly s úspěchem a oblibou. Chci 
proto i touto cestou poděkovat všem členům i nečlenům KDU-ČSL a všem spon-
zorům, kteří se jakkoliv zúčastnili příprav i vlastního zabezpečení obou akcí, za 
jejich obětavost a pochopení. Všem vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať.

 Jan Bartoš, předseda Městské organizace KDU-ČSL Zábřeh 

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.



BŘEZEN V KATOLICKÉM DOMĚ
  1. 3. KLUB MAMINEK  - jarní výzdoba, materiál zajištěn 9.00

  2. 3. CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY  19.00

  3. 3. DĚTSKÝ KLUB BARVÍNEK 9.30

  6. 3. PROTICÍRKEVNÍ POÚNOROVÁ OPATŘENÍ  16.00 
  přednáší P. Milan Palkovič  

  7. 3. KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY 17.00
  8. 3. KLUB MAMINEK – připravujeme velikonoční dílnu 9.00

  9. 3. MALOVANÉ VAJÍČKO – velikonoční inspirace pro malé i velké 16.00
 Kreativní odpoledne pro rodiče a děti. materiál zajištěn (20 Kč)  

  9. 3. CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY 19.00

10. 3. DĚTSKÝ KLUB BARVÍNEK 9.30

10. 3. ROK EUCHARISTIE – ŠANCE A VÝZVA 18.00
 Přednáší Msgr. Jan Graubner – předseda České biskupské konference 

13. 3. ČAS PRO ZMĚNU. Pořádá Apoštolská církev. Bližší na plakátech 15.00

14.3. A. DE SAINT-EXUPÉRY CITADELA. Jevištní zpracování  18.00
 Exupéryho knihy v podání brněnského herce Miroslava Částka  

15. 3. KLUB MAMINEK 9.00

16. 3. JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB
 A HRAČEK.  Příjem zboží 9.00 – 12.00 a 13.30 – 19.00 hod.

16. 3. CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY 19.00

17. 3. JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB
 A HRAČEK.  Prodej zboží 9.00 – 12.00 a 13.30 – 18.00 hod.

18. 3. JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB
 A HRAČEK.Výdej zboží 17.00 – 18.00 hod.

19. 3. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČESKÉHO RYB. SVAZU 8.30 

21. 3. KONDIČNÍ CVIČENÍ SENIORKY 17.00

22. 3. KLUB MAMINEK – volný program 9.00

24. 3. KLUB BARVÍNEK 9.30

27. 3. VELIKONOČNÍ BERÁNEK 16.00
 Přátelské posezení při tradičním velikonočním pokrmu a moravských ví-

nech. Hraje MIROX. S pásmem velikonočních zvyků vystoupí Markovice.  
Vstupné dobrovolné.

29. 3. KLUB MAMINEK – knihovnička  9.00

30. 3. CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY 19.00 



 SBÍRKA NA HALÉŘE SV. PETRA Z NEDĚLE 20. ÚNO-
RA. Postřelmov 6.270 Kč, Sudkov 800 Kč, Lesnice 2.040 Kč, 
Dlouhomilov 600 Kč (včetně Hrabišína). Všem dárcům ať od-
platí Pán. 
 Dnes je v Postřelmově a Dlouhomilově sbírka na opravy. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. Ve středu 2. března 
nebude mše sv. v Leštině, ve čtvrtek 17. března nebude mše 
sv. v Chromči. Mše svatá s nedělní platností bude v Dlouho-
milově už v sobotu 5. března v 15.30, nedělní mše svatá ne-
bude. 

 V sobotu před květnou nedělí připravuje i letos Centrum pro mládež diecézní 
setkání mládeže s biskupy, tentokráte ve Šternberku. Na setkání pojede autobus, 
trasa a odjezdy budou ještě upřesněny. 

 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

 SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Mohelnice 12 323, Úsov 3 274, St. Loučka 
1.300,-                       P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Štíty 3.360 ; Horní 
Studénky 2.500; Klášterec 3.000; Cotkytle 1.060 Kč

 KŘÍŽOVÉ CESTY V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY 
 MARIE VE ŠTÍTECH 
 neděle 27.2. Křížová cesta manželů
 neděle 6.3. Křížová cesta – František Frank 
 neděle 13.3. Křížová cesta farníků

 PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie ve Štítech bude v neděli 6. března od 16 hod. 
Zpovídá P. Pavel Vágner z farnosti Červená Voda (ve stejnou dobu bude v kostele 
probíhat křížová cesta). Využijte této příležitosti před udělováním svátosti poma-
zání nemocných v neděli 13. 3. 2005.  

 SVÁTOST SMÍŘENÍ V KLÁŠTERCI můžete přijmout v sobotu 5. března od 
9 hod.                          Vratislav Kozub, jáhen

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO


