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8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Kde je Ježíš, tam je radost.
Kde je Ježíš, tam je ale také bolest. 
Křesťané se odedávna postí v pátek, 
v den, kdy jim byl vzat „ženich“.
Nemusíme být otroky půstu, 
ale nemáme jej také zanedbávat. 
Postit se můžeme i z lásky. 

„ze stolu Božího slova“

Všemohoucí Bože, 
naplň celý svět svým pokojem a veď 
ho po správných cestách, 
aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                 Amen

Žalm103  Hospodin je milosrdný a milostivý
1: Oz 2,16b.17b.21-22             2: 2 Kor 3,1b-6                          Ev: Mk 2,18-22
         

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



STŘEDA 1. BŘEZNA POPELEČNÍ STŘEDA – ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY
Touto mší svatou začínáme čtyřicetidenní výstup na horu kříže. 
Kříž je znamením, jemuž bude odpíráno, ale též znamením naší 
spásy. 
Bohoslužba slova nám důrazně připomene, že na horu kříže vede 
cesta pokání a smíru. A jakým způsobem máme pokání činit, nám 
řekne Pán v evangeliu. Jsou to ty prastaré prostředky k obnově 
našeho praktického života z víry: modlitba, půst, almužna. 
Bude posvěcen popel a my se jím necháme označit na znamení, že 
hříšní jsme a chceme konat opravdové pokání. Ať přijetí popelce 
není jen formou – vždyť na formalismus, fráze a hesla umírá lid-
ské srdce – ale vědomým vstupem na cestu postní přípravy k ra-
dostnému prožití slavných velikonočních tajemství.

 P. Josef Kavale, Fermentum

 POPELEČNÍ STŘEDA - mše svaté: Zábřeh 9.40 a 17.30 hod., Jedlí 17.00, Svébo-
hov 17.30, Klášterec 17.00, Zvole 17.00 hod. 

KRÁTKÁ RECENZE KNÍŽKY „ZPOVĚĎ, SVÁTOST SMÍŘENÍ” - P. PIŤHA
Mnozí z vás znáte profesora P. Petra Piťhu osobně nebo skrze jeho knihy. K postní 
době připravil v edici „Chvilka klidu“ drobnou, leč hutnou knížečku s nadpisem 
ZPOVĚĎ, SVÁTOST SMÍŘENÍ. Jeho jadrný vyjadřovací způsob jistě způsobí, že 
se nad svou vlastní svátostí smíření nudit nebudete.
Z kapitoly „Zrcadla“ „Kdyby nebylo zrcadlení a zrcadel, nikdy bychom neuzřeli svou 
tvář. Nikdy bychom nepoznali sami sebe. Pohled do zrcadla je cenný, ale také nebezpeč-
ný. Už ve starém Řecku se o tom vypráví ve dvou bájích. Jedna vypráví, jak …
Knížečka je k dispozici v zábřežském farním kostele či na faře, bude-li zájem i jin-
de. Cena pouhých 25 Kč.                                                                                  redakce

 SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku v měsíci, 3. března bude v kostele sv. Bar-SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku v měsíci, 3. března bude v kostele sv. Bar-SVÁTOST SMÍŘENÍ
toloměje od 15 hod.                                                                            P. František Eliáš

KŘÍŽOVÉ CESTY V ZÁBŘEZE
 Na Popeleční středu 1. března půjdeme pobožností křížové cesty v 15 hod. 
 V době postní budou křížové cesty v Zábřeze bývat vždy v neděli a pátek 

v 15 hod.
 První neděli postní budeme prožívat křížovou cestu v neobvyklém podání Mar-

tiny Pavlíkové.                                                                                jáhen Pavel Hödl

Na první postní neděli 5. března vás zveme na komorní pořad slo-
va a hudby KŘÍŽOVÁ CESTA. Básnickou skladbu Paula Claudela, 
v překladu O. F. Bablera uslyšíte v podání herečky Martiny Pavlíko-
vé, skladbou pro violoncello Gabriela Faurého „Elegie“ slovo dopro-
vodí II. violoncellový mistr MFO Marián Pavlík. Pořad se uskuteční  
v kostele sv. Bartoloměje v 15 hod.     Za Spolek Metoděj Josef Klimek

Pieta z kaple v Rovensku



DUCHOVNÍ OBNOVA VE FARNOSTI ZVOLE.
V letošní postní době budou mít věřící farnosti Zvole příležitost 
připravit se na velikonoce při duchovní obnově, kterou povede 
misionář sv. Vincence (lazarista) P. Stanislav Bindas CM, působí-
cí v Lošticích. 
Program začíná v Jestřebí v  neděli 26. 2. mší svatou ve 13.30 hod. 
V pondělí 27. 2. pokračuje v Lukavici v 17.00 hod. mší svatou, v úte-
rý v Rájci bude mše svatá a katecheze v úterý 28.2. od 16.30 hod. 
V kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Zvoli bude pro-
gram duchovní obnovy od Popeleční středy do neděle 5.3.2006. 
Více o duchovní obnově si můžete přečíst na programech, které 
budou vyvěšeny v kostele a kaplích.                        P. František Eliáš

DUCHOVNÍ NADECHNUTÍ S P. KARLEM MORAVCEM V ZÁBŘEZEDUCHOVNÍ NADECHNUTÍ S P. KARLEM MORAVCEM V ZÁBŘEZE
začíná v pátek 10. března od 14.30 hod. nabídkou možnosti přijetí svá-začíná v pátek 10. března od 14.30 hod. nabídkou možnosti přijetí svá-
tosti smíření. V 17.30 hod. slaví P. Karel Moravec, biskupský vikář pro tosti smíření. V 17.30 hod. slaví P. Karel Moravec, biskupský vikář pro 
pastoraci z Hradce Králové mši svatou se svatopostní promluvou. Poté pastoraci z Hradce Králové mši svatou se svatopostní promluvou. Poté 
bude následovat adorace a možnost svátosti smíření až do noč-bude následovat adorace a možnost svátosti smíření až do noč-
ních hodin. V sobotu v 7 hod. mše svatá, po ní dialog s P. Kar-
lem a možnost svátosti smíření. Potom opět během dopoledne 
možnost svátosti smíření. Využijte nabídky cizího zpovědníka.                                                               
                                                                              P. František Eliáš

NÁVŠTĚVA ARCIBISKUPA V ZÁBŘEZE. Pastorační rady 
našeho děkanátu se pečlivě připravují na setkání s otcem ar-
cibiskupem Janem Graubnerem, které ve čtvrtek 2. března 
začne v 16 hod. slavnostní mší svatou v zábřežském, děkan-
ském kostele a poté bude pokračovat v Katolickém domě. 
Povzbuďte členy pastoračních rad modlitbou, ať jejich práce 
přinese požehnání farnostem.   

P. František Eliáš

 MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ. Jako každou první sobotu v měsíci, 
můžete se i 4. března zúčastnit poutě do Koclířova. Hlaste se, prosím, co nejdříve.
                                                                               Ludmila Korgerová tel.: 583 414 512  

 Katecheté se sejdou na faře v Zábřeze ve čtvrtek 9. 3. v 19 hod. P. Vratislav Kozub

 První svaté přijímání v Zábřeze bude letos v neděli 18. června. P. Vratislav Kozub

VÝSLEDKY SOUTĚŽE BIBLE A MY. Ve čtvrtek 16. února proběhlo v Kroměříži 
regionální kolo soutěže Bible a my. Z našich reprezentantů se na předních mís-
tech umístili: v kategorii II. Kolčava Šimon, v kategorii III. Pohanková Dana, v ka-
tegorii IV. Pohanková Lenka a Pohanková Kateřina.                                          Red.
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 SBÍRKY Z NEDĚLE 19. února HALÉŘ SVATÉHO PETRA: Zábřeh 22.030; Jedlí 
4.800; Zvole 10.270; Klášterec 3.510; Svébohov 4.550; Rovensko 1.660; Hněvkov 500 Kč.
Dary: Svébohov na okna 40.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.      P. František Eliáš

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC BŘEZEN
Všeobecný úmysl - aby mladí lidé, hledající smysl života, byli chápáni, respektováni 
a obklopováni trpělivostí a láskou.
Misijní úmysl - aby mezi misionáři v celé církvi rostla touha po vzájemném sdílení 
a spolupráci. 
Úmysl našich biskupů - aby se laici ve spolupráci s duchovními pastýři horlivě podíleli 
na životě svých farností. 

 PROČ JE LEŠENÍ STÁLE JEŠTĚ „OZDOBOU“ KOSTELA 
V ZÁBŘEZE. V kostele sv. Bartoloměje probíhá už třetí rok 
postupná oprava interiéru. V roce 2004 byly opraveny vitráže 
v presbytáři a hlavní oltář. V loňském roce se lešení přesunu-
lo k bočnímu oltáři sv. Jana Nepomuckého, kde se dokončují 
opravy dřevořezeb a zlacení v přízemní partii oltáře. Zároveň 
pokračuje konzervace a obnova dřevořezeb na oltáři Svaté ro-
diny, toho času v lešení.
V zimních měsících se konají práce pouze v ateliéru paní Rad-
ky Zahradníkové. Z jara, až se oteplí, budeme pokračovat na 
lešení. Lešení zároveň posloužilo i opravě oken. Čeká nás ješ-
tě oprava kazatelny, křtitelnice a vlastního historického oltáře, 
takže to s lešením, ačkoli kostel nezdobí, budeme muset ještě 
nějakou dobu vydržet. 

Všem, kteří pomáhají finančně i vlastní pomocí, ať odplatí Pán.          P. František Eliáš

VELEHRAD 2006 - Termín pobytu: pátek 17. – pátek 24. března 2006 
V letošním roce připravujeme týdenní pobyt pro ženy na Velehradě. Přednášky pro-
běhnou pod duchovním vedením P. Lva Eliáše. Doprava je plánována vlakem, pro 
ženy se zdravotními problémy bude zajištěn odvoz autem.
 Cena týdenního pobytu: 2 000 Kč (pá – pá)
 Cena zkráceného pobytu: 1 460 Kč (pá – st) - záloha činí 1 000 Kč.
 Cesta vlakem není započítána v ceně pobytu (cca 180 Kč tam a zpět)
Téma přednášek: První encyklika nového papeže - BŮH JE LÁSKA
Prosíme zájemkyně, aby se na exercicie včas přihlásily Prosíme zájemkyně, aby se na exercicie včas přihlásily 
(nejpozději do 9. března) 
u Aleny Enterové, mobil: 731 626 526, nebo přímo 
v Katolickém domě v kanceláři MRC. Doba odjezdu 
bude uveřejněna v příštím čísle.

Na setkání s Vámi se těší Alena Enterová



PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH PROBĚHNE AKADEMICKÝ TÝDEN V ZÁBŘEZE
Česká a Moravskoslezská akademie, Římskokatolic-
ká farnost a Město Zábřeh připravují společně zají-
mavé akce. 

 V neděli 12. března 2006 přijede do Zábřehu var-
haník z pražské Lorety a bude mít v galerii Tunklův dvo-

rec ve 14.30 hod. přednášku O historii a současnosti loretánské zvonkohry. Poté 
v 16.00 hod. bude mít varhanní koncert v chrámu sv. Bartoloměje.varhanní koncert v chrámu sv. Bartoloměje.varhanní koncert

 V úterý 14. března 2006 v 18.00 hod. bude mít náš přední arabista PhDr. Kro-
páček, DrSc. přednášku v Katolickém domě na téma Křesťanství a islám.

 Následující den v pátek 17. března v 17.00 hod. se uskuteční celé pásmo v kině 
Retro na téma Neznámé Rusko: Církev pod křížem. Dějiny a kultura staroobřad-
ců. Přednášku přednese Mgr. Michal Řoutil, FF UK Praha, následuje promítání fil-
mu Starověrci (2001) režie Jana Ševčíková a po zhlédnutí filmu bude následovat be-Starověrci (2001) režie Jana Ševčíková a po zhlédnutí filmu bude následovat be-Starověrci (2001) režie Jana Ševčíková
seda s paní režisérkou.                   Ing. Anna Krňávková, Ing. Mgr. František Srovnal

 V minulém roce jsme během dovolené navštívili své známé 
v kapucínském klášteře v Praze u Lorety. Samozřejmě jsme neo-
pomněli navštívit některé loretánské prostory a měli jsme štěstí. 
Stali jsme se součástí výpravy, jejímž průvodcem nebyl nikdo jiný, 
než varhaník a zvoník v jedné osobě pan Radek Rejšek. Jeho půso-
bivé vyprávění o historii loretánské zvonkohry, o historii staroby-
lých varhan, o zajímavých příbězích vztahujících se k Loretě jako 
takové a neposlední řadě i jeho nekonvenční varhanní vystoupení 
v nás zanechalo mnoho překrásných zážitků. Pro jsme velmi rádi, že pan Radek 
Rejšek neodmítl naši nabídku podělit se o své znalosti a umění s námi v rámci 
„Akademického týdne“, který začíná v neděli 12. března 2006 u nás v Zábřehu. 
Jeho vystoupení bude jistě přínosem pro všechny a příjemně stráveným nedělním 
odpolednem.                                         Emilie a Petr Janů

 MŮŽETE SI NAPLÁNOVAT NA SOBOTU 25. BŘEZNA. Arcibiskupství olo-
moucké Vás u příležitosti Dne učitelů srdečně zve na přednášku prof. RNDr. Julia 
Krempaského, DrSc. VĚDA A VÍRA. Přednáška se koná ve velkém sále arcibis-
kupské kurie. Mše svatá v katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hod. 

Na setkání se srdečně těší otec biskup Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. 

 Centrum pro rodinný život a farnost Šternberk vás zvou na tradiční POUŤ 
MANŽELŮ. Program v chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku začíná 
v 9.30 hod., mše svatá s obnovou manželských slibů je v 10 hod. Mši celebruje 
a duchovní program bude mít P. Vojtěch Kodet, Ocarm. 

Více na adrese: Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 3, 
PSČ 785 01; tel. 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz



POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

 SBÍRKA NA HALÉŘ SV. PETRA: Postřelmov 5.370 Kč, Chromeč 2.500 Kč, Les-
nice 2.320 Kč, Dlouhomilov 1.670 Kč.                        Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: V úterý po mši sv. se sejde sku-
pinka pracujících, v pátek po mši sv. skupinka studujících.  

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: V pondělí nebude mše sv. 
v Brníčku, na popeleční středu 1. března budou mše sv. v Lesnici 
v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin. Ve čtvrtek 2. března nebu-
de mše sv. v Chromči.                                                   P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO

 SBÍRKY Z NEDĚLE 19. ÚNORA: Štíty 3.240; Horní Studénky 2.350; Cotkytle 
1.350 Kč.                                        Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

 Sbírky z neděle 19. února – HALÉŘ SVATÉHO PETRA: Hoštejn 2.400; Kosov 
400; Lubník 1.450; Tatenice 1.670  Kč                  „Pán Bůh zaplať“. P. Jaroslav Přibyl

ZMĚNY BOHOSLUŽEB: 
 Na Popeleční středu 1. března budou mše svaté: v Lubníku 16 hod., v Tatenici 
 17 hod. a v Hoštejně v 18.30 hod. 
 Ve čtvrtek 2. března nebude mše svatá v Hoštejně, v Zábřeze je setkání pasto-
račních rad s otcem arcibiskupem.                                                   P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 12. ÚNORA 2006: Mohelnice 4.017; Úsov 616; Studená Louč-
ka 385 Kč.
Sbírka z neděle 19. února 2006 HALÉŘ SVATÉHO PETRA: Mohelnice 9.465; Úsov 
1.619; Studená Loučka 1.220 Kč.                                     „Pán Bůh zaplať“. P. Petr Šimara

 SETKÁNÍ SENIORŮ bude v úterý 28. února ve 14 hod. na mohelnické faře.

 Ve čtvrtek 2. března v 18.15 hod. pořádá Mateřské a rodinné cen-
trum na faře v Mohelnici druhé setkání kurzu symptotermální meto-
dy přirozeného plánování rodičovství. Kdo ze zájemců nestihl první 
setkání, může se ještě připojit. Srdečně vás zve Mateřské a rodinné 
centrum Ovečka. 

 PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA OVEČKA NA MĚSÍC BŘEZEN
 1. 3. 2006 15.30 imunita, alergie a přenosné choroby u dětí - MUDr. Žáková
 9. 3. 2006 jarní prázdniny
 l6. 3. 2006 9.00 jak prožívat dobu postní - Mléčková
 23. 3. 2006 9.00 barvení výrobků - Schifferová
 30. 3. 2006 9.00 je nutné prožívat dobu velikonoční? - Mléčková


