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Ročník XV. 

číslo 9
ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Bože, tys poslal na svět svého Syna 
a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení; 
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností 
připravovali na velikonoční svátky. 
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 23 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
1: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a             2: Ef 5,8-14                  Ev: Jan 9,1.6-9.13-17.34-38 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502     příště Břízovo č. 503

Víra začíná slovem a vede k vidění. 
Slova, která člověk poslouchá 
a obrazy, na které se dívá, 
určují jeho život více 
nežli chléb, který jí. 
A samotný chléb života, 
se jen tehdy pro nás stává 
živým chlebem,
když dáváme ve svém životě 
prostor slovu. 
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V MALETÍNĚ bude tuto neděli slavena mše svatá v 15. 30 hod.
 P. František Eliáš

SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku v měsíci můžete 7. března v kostele sv. Bar-
toloměje přijmout od 16.00 hod.  P. František Eliáš

VZDĚLÁVACÍ KURZ
 První přednáška tématického bloku – CÍRKEVNÍ DĚJINY se 
uskuteční v pátek 7. 3. 2008. Začíná v 16.00 hod. v Katolickém 
domě v Zábřeze. Přednášet bude P. Milan Palkovič, který působí 
jako farář ve Velkých Losinách. Obsahem přednášky – SVĚTOVÉ 
DĚJINY CÍRKVE – budou tato témata: šíření křesťanství a proná-
sledování křesťanů, oddělení pravoslavné církve, křížové výpra-
vy, vznikající řády, reformace, Trident, I. a II. vatikánský koncil… Ve vzdělávání 
budeme pokračovat za týden, tedy v pátek 14.3. 2008, přednáškou – ČESKÉ DĚJI-
NY CÍRKVE. Přednášet bude opět P. Milan Palkovič. Srdečně zvu všechny účast-
níky vzdělávacího kurzu i Vás všechny, kdo máte o přednášené téma zájem. 

 Upozorňuji také, že se pomalu blíží konec VK a s ním také závěrečné zkouš-
ky. Rád bych povzbudil Vás všechny, kdo jste poctivě a se skutečným zájmem na-
vštěvovali přednášky, abyste se nebáli přihlásit ke zkouškám, a to i přesto, že na 
začátku kurzu jste o tom neuvažovali. Práce na vinici Páně je hodně a někdy je k 
ní potřeba i nějaké to razítko či osvědčení. Využijte tedy správně příležitost, která 
se nabízí a zůstaňte tak otevření (a připravení) pro službu, která je pro Vás možná 
v životě ještě připravena (kdo ví?). 
 Prosím tedy Vás všechny, kdo jste se rozhodli pojmout VK, jako kurz pastorač-
ní a chcete se stát diplomovanými pastoračními asistenty, abyste se mi obratem 
nahlásili – nejpozději do 10.3. 2008. 

S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík 

NA VÝLET ZVEME MINISTRANTY v sobotu 8. března. Navštíví-
me Křížový vrch v Rudě u Rýmařova a Rešovské vodopády. Odjezd 
v 8.30 hod. od fary, návrat v odpoledních hodinách. Podrobné infor-
mace jsou na nástěnce v sakristii. 

 P. Martin Vévoda, Marek Hackenberger

NA ZAJÍMAVOU BESEDU si vás dovolují pozvat skauti a skaut-
ky střediska Skalička Besedu doplní promítání fotografi í na 
téma „Arménie – hornatá, starobylá, chudá a zkoušená“. O své 
zážitky z dvouměsíční studijní stáže v Arménii se s námi podě-
lí Honza Kriegler. Začátek v 15 hod. ve skatuské klubovně na 
Skaličce za lomem. Vstupné dobrovolné – káva a čaj v ceně.               

Tomáš Hampl
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KATOLICKÝ DŮM
Telegrafi cky: 

 neděle 2. března v 16 hodin CO DĚLAJÍ ČEŠI PRO SVĚT přednáška Lenky 
Černé, M.A. o principech FAIR TRADE

 pondělí 3. března v 18. hodin REKORDY A KURIOZITY ZE SVĚTA ZVÍŘAT 
vernisáž výstavy

 úterý 4. března v 15. hodin TOULKY KRAJINOU ZÁBŘEŽSKA A ŠUMPER-
SKA přednáška Ing. Vladimíra Hajtmara s promítáním diapozitivů.

 VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA. Po loňské úspěšné pre-
miéře bychom i letos rádi oživili atmosféru tradičního ve-
likonočního posezení uspořádáním výstavky s tématikou 
největších svátků jara – Velikonoc. Budeme rádi, když na 
naši výstavku zapůjčíte kraslice, vazby, dekorace, výšiv-
ky, pomlázky, či cokoliv jiného, co neodmyslitelně patří k 
velikonoční výzdobě ve vašich domácnostech. Ponaučeni 
z minulého roku tuto informaci zveřejňujeme s časovým 
předstihem a doplňující informace pak uvedeme v dalších číslech. 

B Ř E Z E N v K a t o l i c k é m d o m ě v Z á b ř e h u
5. 3. Kondiční cvičení žen 19.30
10. 3. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00
12. 3. Kondiční cvičení žen 19.30
16. 3. Čas pro tebe – další setkání z pravidelného cyklu pořádaného 
  Apoštolskou církví tentokrát na téma VELIKONOCE 15.00
17. 3. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
18. 3. Výroční členská schůze místní organizace 
 Svazu tělesně postižených v ČR 14.00
19. 3. Kondiční cvičení žen 19.30
23. 3. VELIKONOČNÍ BERÁNEK –  přátelské posezení při tradičním 
 velikonočním pokrmu a moravských vínech s velikonočními zvyky 14.00
25. 3. Prodejní akce fi rmy ŽÁK 8.00
26. 3. Prodejní akce fi rmy ŽÁK 8.00
26. 3. Kondiční cvičení žen 19.30
31. 3. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00

VÝSTAVY
3. 3. 2008 – 14. 3. 2008 REKORDY A KURIOZITY ZE SVĚTA ZVÍŘAT - SAVCI
Na duben připravujeme
8. 4. – ESTER - Starozákonní příběh ve scénickém zpracování Martiny Pavlíkové
15. 4. – VAŠEK a PETR – zábavné odpoledne s populární zábřežskou dvojicí
26. 4. – HOSTÝN – zájezd na nejnavštěvovanější moravské poutní místo
 Více informací najdete na www.katak.cz                       Josef Klimek
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – ZNAMENÍ BOŽÍHO KRÁLOSTVÍ
 Brzy po svém veřejném vystoupení zašel Ježíš do 
svého bydliště, Nazaretu. Tam v synagoze pronesl řeč 
z knihy proroka Izaiáše, v ní se oznamuje, jaké vlast-
nosti bude mít a jaké činy bude konat slíbený Mesi-
áš (Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin 
mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, 
poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit za-
jatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospo-
dinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny 
truchlící ... Iz 61,l-2). Takto si i posluchači představovali 
Mesiáše. Pohoršení a nenávist způsobilo, když „syn te-
saře“ vztahoval tento text na sebe, že se právě na něm 
vyplňují tisícileté předpovědi o Mesiáši, který má vy-
koupit lidstvo z hříchu a navrátit je v náruč nebeského 
Otce. Jen síla osobnosti jej uchránila od smrti. Protože 
nepřišla ještě jeho hodina a bylo nemožné, aby zahy-
nul mimo Jeruzalém (Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít 
svou cestou, neboť není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém. Lk 13,33).
 Ježíš prokazoval svými mocnými činy, že On je skutečně tímto Mesiášem. 
O jeho zázracích jeho současníci věděli, že je může dělat jen Bůh. A ty konal Ježíš 
na lidech stižených různými nemocemi, na posedlých zlým duchem, křísil i mrt-
vé...třeba i svého přítele Lazara, ležícího již tři dny v hrobě. 
 Tyto divy konal i vůči přírodě: rozmnožení chlebů, rybiček, utišil bouři na 
moři, lov ryb... Toto všechno je jasným znamením, že v Ježíši „Bůh navštívil svůj 
lid“ (Lk 7,16) a že Boží království je už blízko. 
 Ježíš však uzdravoval nejenom tělo, ale také duši, odpouštěl hříchy. Je lékařem 
celého člověka, tak jak to nemocní potřebují. Ježíš bere utrpení nemocných
za své. (Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slo-
vem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka 
Izaiáše: ‘On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl’. Mt 8,16-17).
 Ba dokonce se s nimi osobně ztotožňuje: „...byl jsem nemocen a navštívili jste 
mne .“ (Mt 25,36).
 Opravdu, veřejná činnost Ježíšova byla ovládána milosrdnou láskou k lidem. 
„Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastý-
ře.“ (Mt 9,36).
 Ježíšova láska k nemocným podněcovala křesťany k tomu, aby pečovali 
o všechny, kdo trpí na těle i na duchu, a to už od počátku existence církve. Apo-
štolé ustanovili dokonce zvláštní sbor služebníků církve – jáhny, diakony, kteří 
měli za úkol pečovat o chudé, staré, vdovy a nemocné. U nás na samém počátku 
dějin to byl sám kníže sv. Václav a kněžna, sv. Anežka Česká Přemyslovna, která 
založila pražský špitál pro chudé a nemocné, klášter klaristek Na Františku, špi-
tálské bratrstvo - později řád křižovníků s červenou hvězdou. 

Rekonstrukce Kristovy
podoby z Turínského plátna
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 Je následovali sv. muži a sv. ženy, ti zakládali řehole s hlavním posláním péče 
o nemocné a stavěli nemocnice a podobné ústavy. Sv. Vincenc de Paul (1581-1660) 
Řád Milosrdných sester (Kroměříž) sv. Jan z Boha (1495-1550, který byl v roce 
1690 prohlášen za patrona všech nemocnic), založil Řád Milosrdných bratří (ne-
mocnice v Brně a v Praze). 
 Komunismus vyloučil řeholnice z nemocnic, aby „vírou nenakazily pacienty“. 
Ti ale vděčně vzpomínají na jejich obětavou službu. Církev i světské organizace 
rozšířily svou pomoc i do třetího světa (dík si zaslouží i farnost zábřežská). Sva-
tý otec Jan Pavel II. ustanovil 11. únor jako „Světový den nemocných“ na základě 
vztahu ke zjevení Panny Marie v Lurdech, místu četných zázračných uzdravení - 
těla i duše. 
 Ježíš žádal často nemocné, aby věřili; někdy však nejdříve odpustil nemocné-
mu hříchy, které byly příčinou jeho nemoci nebo trestem. Takto ohlašoval radikál-
nější uzdravení člověka než jenom jeho hmotného těla. 
 Na Golgotě vzal na sebe celou tíhu zla a sňal hříchy světa. Tím dal Kristus utr-
pení a nemocem nový smysl. Kolika lidem byla nemoc požehnáním, poznáním 
sebe s obratem k lepšímu. Utrpení nás může připodobnit Kristu, spojit s jeho vy-
kupitelským utrpením, doplňovat na svém těle, co ještě zbývá pro nás lidi dopl-
nit do míry Kristových utrpení (Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do 
míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. Kol 1,24).
 Svým utrpením můžeme i odčinit své hříchy, očistit se a tím zvýšit „kapitál“ 
milosti i blaženosti v nebi a pomoci ke spáse i druhým. Kristus vybízí k následo-
vání. Vzít na sebe svůj kříž: nemoci, vyčerpanosti, zklamání a následně pomáhat 
nést jej i druhým. 
 Duch svatý i dnes dává charisma uzdravování, aby ukázal sílu víry a lásky 
k Bohu. Svatý Jan Vianey, otec Pio, kapucín a další... 
 Církev má i zvláštní svátost ve prospěch nemocných, ustanovenou samým 
Kristem a dosvědčenou sv. Jakubem: svátost nemocných, pomazání nemocných, 
i jako posilu do šťastné věčnosti (Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať 
se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, 
Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Jak 5,14-15).
 I lidé bez víry nebo daleko od církve hledí mnohdy na Krista s úctou, až s obdi-
vem, jako na opravdového lékaře těla i duše. A my, věřící, ho poznáváme jako Boha 
v lidském těle, s nímž přišlo na svět ohlašované království Boží, to je Církev. 
 Za cenu největších obětí přišel nás zachránit před smrtí věčnou, abychom jako 
jeho přátelé mohli k němu jednou přijít do slávy a blaženosti nebe, Božího králov-
ství. 
 Dnes ale také často sílí názor, že národ i Evropa se obejde bez náboženství, bez 
křesťanství, bez Krista. Bylo by tragické, kdyby se tak stalo. 
Zkušenost moudrých říká: opustíme-li víru v Krista, milujícího Božího syna, bu-
deme zasaženi pověrou, ať přijde v jakékoliv podobě. Opustit Kristovu lásku zna-
mená dostat se do otroctví.Souvisí to s hrůzami totalitárních systémů, minulých 
i současných.  P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově
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ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 24. února na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Červená Voda 2.047; 
Domov důchodců sv. Zdislavy 1.533; Mlýnický Dvůr 520 (celkem za farnost ČV 
4.100); Jakubovice 374; Písařov 2.000 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 BIBLICKÁ HODINA bude ve čtvrtek 6. března v Jakubovicích v 17 hodin u Ju-
renků (2. díl fi lmu Don Bosco).
 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA bude v Červené Vodě v neděli 9. března na 

5. neděli postní. V 15 hodin začne na faře přednáška (P. Piotr Nowicki, CSsR), 
po ní asi v 16 hodin v kostele adorace, při které budete mít možnost přistoupit 
k předvelikonoční svátosti smíření (+ cizí zpovědník). Jste všichni srdečně zváni. 
Přispěje to jistě k dobré vnitřní přípravě na Velikonoce.
 VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY. V Červené Vodě visí na 

nástěnce seznam kandidátů do pastorační a ekonomické rady. Volby byly stanoveny 
na dva termíny a to na neděli 23. a 30. března 2008 vždy po „deváté“ mši sv. V Pí-
sařově a v Jakubovicích bude do týdne vystaven seznam kandidátů do pastorační 
rady.  P. Pavel Vágner

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 24.2. 2008 na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Štíty 3.750; Cotkytle 
1.360; Horní Studénky 3.000 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

KŘÍŽOVÉ CESTY VE ŠTÍTECH
Neděle 2. března 14.30 hod. Společenství manželů
Neděle  9. března 14.30 hod.  František Frank

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírky z neděle 24.2. 2008 na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ byla 9.380 Kč, dar 1.000. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.  P. František Janhuba 

PROSÍM, přimlouvejme se v modlitbách za uzdravení otce Františka Janhuby. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 24. 2. 2008 na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Lubník 1.690; Tatenice 
2.700; Koruna 115; Hoštejn 2.400; Kosov 600 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

Ve všední dny v týdnu od 3. do 7. března nebudou ve farnostech slaveny 
mše svaté. 
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MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

Sbírky z neděle 24.2. 2008 na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Úsov 1.999; Studená 
Loučka 1.820 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

Tento týden je první pátek v měsíci březnu, Ježíšovo Nejsvětější Srdce uctíme 
adorací a sv. zpovědí.
 Ve středu 5. března v Lesnici od 16.00, v Chromči od 16.30, v Postřelmově od 

15.30 hodin.
 V sobotu 8.března bude v Postřelmově od 8.00 hodin pobožnost a mše sv. ke 

cti Ducha Svatého. Všichni jsou srdečně zváni.  P. Vladimír Jahn

Minulou neděli 24. února oslavila své 80. narozeniny obětavá farnice
a dlouholetá členka kostelního sboru

paní Slávka Vepřková.
Všechno dobré přeje a od Pána vyprošuje zlepšení zdraví,

hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie.
Společenství „živého růžence“ z Lesnice

POSTNÍ DOBA 
 Almužna, činění dobra - tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, 
kdo to potřebuje. Almužna může znamenat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpěli-
vost, hmotné prostředky všem těm, kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, 
životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé, nešťastné, trpící, únavné... Zřek-
nutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a zto-
tožňujeme se s Kristem. České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které 
znamená milosrdenství, milosrdný vztah. Dobro činíme už tehdy, když s druhými 
sdílíme čas a pozornost, radost i bolest.  www.vira.cz

ALMUŽNA NENÍ VŽDY TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
 Úcta a laskavost k žebrákovi. Přestože od nás žebráci vždycky očekávají ales-
poň pár drobných, almužna není vždycky tím nejdůležitějším. Mnohem důležitěj-
ší roli hraje úcta, laskavost a soucit lidí, v nichž se pohne srdce. 
 Za žebráním mnohých se ukrývá bezradnost, slabost a zmatek i po dlouhá léta 
hromaděné chyby. Nesmíme si ale jimi omlouvat svůj postoj nedůvěry, neochoty, 
nelaskavosti a lhostejnosti. Ježíšovu evangeliu se nezpronevěřujeme tím, že od-
mítneme dát žebrákovi peníze. Pokud kolem nich procházíme lhostejně a chová-
me se jako by byli jen věcmi, vyjadřuje to postoj našeho srdce. Jsou pro nás prostě 
jen vzduch a prázdnota.  Prubířským kamenem našeho křesťanství jsou Ježíšova 
slova: "Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro 
mě jste udělali." (Mt 25,40)   (podle Józefa Augustyna)
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKY „NA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ“ Z NEDĚLE 24. ÚNORA: Zábřeh 20.410; 
Jedlí 4.250; Svébohov 4.400; Klášterec 2.670; Hněvkov 500; Postřelmůvek 900 ; Pi-
vonín 400; Rovensko 1.085 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

LETOŠNÍ POUŤ DĚKANÁTU DO OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY
 Už 23. března, hned po Velikonocích, v sobotu ve velikonočním 
oktávu, který je zároveň oktávem modliteb o Boží milosrdenství, nás 
otec arcibiskup Jan Graubner zve do olomoucké katedrály ke společ-
ným modlitbám za obnovu rodin a kněžská povolání. 

PRO TY, KTEŘÍ SE NEMOHLI ZÚČASTNIT FARNÍ POUTĚ 
DO SVATÉ ZEMĚ, redakce oznamuje, že osmidenní diecézní 
pouť do SVATÉ ZEMĚ bude v době od 9. 10. – 16. 10. 2008.
Diecézní pouť je zajišťována prostřednictvím CK Awertour.
Bližší informace pro zábřežsko poskytuje: paní Lenka Ham-
plová mobil 731 626 506. info@awertour.cz

FARNÍ MUZEUM na letošní Velikonoce připravuje výstavu 
přibližující návštěvníkům symboliku kříže. Výstavu budou kro-
mě textových informací o tomto symbolu tvořit především kří-
že určené pro uctívání v domácnostech. Chtěli bychom proto 
požádat všechny, kteří mohou přibližně měsíc postrádat svůj 
domácí nástěnný nebo stolní kříž, o jeho zapůjčení. Na stáří 
kříže nezáleží, uvítáme i moderně zpracované. Kříže opatře-
né jmenovkou můžete přinést buď každou neděli v 8 hodin ke 
vchodu do věže kostela sv. Bartoloměje nebo je kdykoli předat 
kterémukoli ze zvoníků. 
 Zároveň připomínáme majitelům fotografi í zapůjčených 
pro výstavu Katoličtí faráři v Zábřeze, že si je stále mohou vyzvednout na faře 
v kanceláři.   Za Farní muzeum děkuje Petr Krňávek

HNÍZDO
Maminec v březnu (II. ZŠ, ulice Boženy Němcové) 
Úterý 4. března Poradna pro ženy a dívky 
 (beseda s L. Pohankovou)
Úterý 11. března O partnerských vztazích 
 (povídání s Mgr. Martou Rýznarovou)
Úterý 18. března Velikonoční dílna pro ZŠ (Maminec se nekoná)
Úterý 25. března  Velikonoční mlsání u kávy
Těšíme se na vás v našem pravidelném programu!

Informace M. Kroulová 604650880, I. Švédová 603 891 571
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