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Číslo 5
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

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

Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Aleluja. 
Lid, který žil v temnotě, 
uviděl veliké světlo; 
světlo vzešlo těm, 
kdo sídlili v krajině 
a ve stínu smrti. 
Aleluja.

Zpěv před evangeliem

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, 
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem 
a přinášeli hojný užitek. 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: Dt 18,15-20                             2: 1 Kor 7,32-35                                Ev. Mk 1,21-28
Ordinárium: latinské č. 509        příště Břízovo č. 502
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí    2. února     Svátek Uvedení Páně do chrámu
Svátek Uvedení Páně do chrámu, který připadá na 2. února, je v římskokatolické církvi 
slaven jako „Den povolání k zasvěcenému životu“. Tento liturgický svátek totiž připomí-
ná Ježíšovo zasvěcení v chrámu, a proto papež Jan Pavel II. (2.2.1997) jeho oslavu spojil 
s těmi, kdo v církvi zasvětili svůj život službě Bohu i bližním. 

Mše svaté v pondělí 2.2. v Zábřeze budou slaveny v 9.40 a v 18 hod. (v ostatních 
farnostech spravovaných ze Zábřeha mše svatá v tento den nebude). 

 POUŤ DO MALETÍNA. V neděli 1. února budeme tradičně putovat ke sv. Mi-
kuláši do Maletína. Mše svatá bude slavena ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

 Tuto neděli 1. února doprovodí liturgii večerní mše svaté v Zábřeze rytmická 
schola od sv. Bartoloměje. redakce

 MODLITBY MATEK. V úterý 3. února v 17 hod. se sejde společenství 
„Modlitby matek“ ke mši svaté v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. Zve-
me všechny maminky a babičky, aby se zapojily do společné modlitby za 
děti a vnoučata.                                                                     Lenka Hamplová

 Ve čtvrtek 5. února v 18.30 se znovu sejdou v Zábřeze na 
faře vedoucí sborů a schol farností děkanátu Zábřeh. Úkolem 
vedoucích sborů a schol při tomto setkání je přinést a následně 
zpracovat a připravit notový materiál pro setkání zábřežského 
děkanátu s adrcobiskupem Janem 21. listopadu 2009.
  Na úspěšné pracovní setkání se těší P. František Eliáš, děkan

 SVÁTOST SMÍŘENÍ. Pátek 6. února je prvním pátkem v měsíci. Svátost smí-
ření můžete v kostele sv. Bartoloměje přijmout od 16.00 hod.  P. František Eliáš

 POUŤ DO KOCLÍŘOVA se za obvyklých podmínek uskuteční v sobotu 7. 
února. Hlavní téma přednášek bude Svatá Země – Izrael. Odjezd z Valové v 11.30 
hod, nahlásit se můžete do neděle 1. února.  Ludmila Korgerová tel. 583 414 512

 HROMNIČNÍ POUŤ MATEK. Ve farním kostele ve Šternberku se koná v so-
botu 7. února tradiční pouť. Mše svatá, kterou celebruje biskupský vikář Adam 
Rucki bude slavena v 10 hod. Pouť bude zakončena v 15 hod. adorací.  redakce

 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. Se začátkem měsíce února začíná intenzivní pří-
prava dětí k 1. svatému přijímání. Představení dětí ve farnosti Zvole proběhne 
v neděli 8. února při mši svaté v 10.15 hod., v Zábřeze v neděli 15. února v 8.30 
hod. Při mši svaté děti vyjádří před farností své rozhodnutí, že se chtějí dobře při-
pravit na slavnost 1. svatého přijímání. 
 Zveme vás všechny a zvláště kmotry a příbuzné, abyste spolu s dětmi a je-
jich rodiči přišli poprosit o Boží požehnání. Událost 1. svatého přijímání není jen 
záležitostí dětí a jejich rodin, ale celého farního společenství. Proto vás prosíme 
o modlitby, aby se první setkání s Kristem v eucharistii stalo pro děti začátkem no-
vého vnitřního vztahu s milujícím Bohem. P. František Eliáš a P. Jindřich Peřina 
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POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Spolek Metoděj připravuje poutní zá-
jezd, jehož cílem je starobylý VELEHRAD. Při této pouti si připome-
neme výročí úmrtí sv. Cyrila (+14.2.869) a budeme si vyprošovat pří-
mluvu světce jehož jméno máme v názvu sdružení. Přihlásit se mů-
žete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mo-
bil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 
583 415 434. Odjezd v neděli 15. února v 6.45 hodin z Valové, cena 
250 Kč (pro členy Spolku Metoděj 200 Kč) splatná v autobuse. 

Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Charita Zábřeh hledá spolupracovníka/spolupracovnici na plný pracovní 
úvazek na pozici sociální pracovník/osobní asistent pro Středisko osobní 
asistence a odlehčovacích služeb. Jedná se o kumulovanou pracovní pozi-
ci sociální pracovník/osobní asistent. Sociální pracovník zajišťuje odborné 
sociálně právní poradenství žadatelům a klientům Střediska osobní asis-
tence a odlehčovacích služeb. Dále provádí sociální šetření, vede agendu 
projektu, individuální plány klientů a aplikuje standardy kvality sociálních 

služeb. Osobní asistent bude poskytovat sociální služby v přímé péči u klientů.
 Požadavky: vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce, spe-
ciální nebo sociální pedagogika (podmínka zákona č. 108/2006, § 110), znalost záko-
na o sociálních službách a navazujících právních předpisů, orientace v sociální oblasti 
a problematice cílové skupiny, osobní zkušenost s pomocí člověku s handicapem, vhled 
do zdravotní problematiky výhodou, zvládání krizové intervence lidem v těžkých ži-
votních situacích, znalost standardů kvality sociálních služeb a individuální plánová-
ní služby, příjemné vystupování, komunikativnost, samostatnost, smysl pro zodpověd-
nost, trestní bezúhonnost, připravenost pracovat v souladu s křesťanskými zásadami, ři-
dičský průkaz skupiny B, znalost programů balíku MS Offi ce při práci s PC, ochotu dále 
se vzdělávat a zavádět nové postupy a principy do praxe.
 Zájemci mohou doručit svou žádost a profesní životopis do 4. února 2009 na adresu: 
Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh. 
 Bližší informace o obsazovaném místě a pracovních podmínkách podá Mgr. Milosla-
va Šotolová, koordinátorka sociálně zdravotních projektů, miloslava.sotolova@charita-
zabreh.cz tel: 736 509 440, 587 412 587 kl. 21

IX. PLES CHARITY ZÁBBŘEH. Přijměte srdečné pozvání do víru 
tance a zábavy v pátek 13. února. V Katolickém domě v Zábřeze, k tanci 
bude hrát skupina Postylion, k výběru bude několik druhů jídel – šéf ku-
chyně Eduard Polášek, bohatá tombola.

Arcidiecézní charita Olomouc hlásí rekordní výsledek 
Tříkrálové sbírky. V této arcidiecézi lidé koledníkům letos do sbírky při-
spívali již po desáté a celkem se tak podařilo shromáždit 19 135 427,50 Kč, 
což je o 1,2 mil. Kč více než loni. Hranici jednoho milionu překročily Cha-

rity v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Zlíně a v Zábřeze.

FARNOST JEDLÍ. SDH Jedlí Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná 7.2.2009 
v kulturním domě v Jedlí. Zahájení ve 20.00 hodin tanečním vystoupením. Občerstvení 
a tombola zajištěny. Vstupné 50  Kč. Na Vaši účast se těší pořadatelé.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV  – MANŽELSTVÍ NEBO CELIBÁT
 V dalším pohledu na pohlavní život a manželskou čis-
totu se budeme zabývat otázkou „zda se přiklonit k man-
želství nebo si zvolit celibát, bezženství“. Jako základ 
k této úvaze nám předkládá církev pohled sv. Pavla v do-
pise křesťanské obci v Korintě (1Kor 7,32-40: Já bych však 
chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci Páně, 
jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se 
zalíbil ženě, a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná 
dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Pro-
vdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám 
říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli 
k Pánu bez rozptylování. Domnívá-li se někdo, že jedná nečestně vůči své snoubence, která je už ve 
zralém věku, a že se patří, aby si ji vzal, ať udělá, co chce: nehřeší. Ať se vezmou. Ale kdo je v nit-
ru pevný, nic ho nenutí, má v moci svou vlastní vůli a pevně se rozhodl, že se s ní neožení, jedná 
dobře. Takže kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe.
 Žena je vázána zákonem, pokud žije její muž. Jestliže muž umře, je svobodná a může se vdát, 
za koho chce, ale jen v Kristu. Po mém soudu bude však pro ni lépe, zůstane-li tak; myslím, že i já 
mám Ducha Božího). 
 Každý opravdový křesťan má zasvětit svůj lidský, pozemský život věrné službě Bohu. 
To může učinit přijetím hodnoty celibátu, panenství anebo vstupem do svátostného man-
želství. Obojí pochází od téhož Pána. Obojí je neoddělitelné a navzájem se doplňující a po-
máhající si. 
 Kromě služby Bohu je manželství určené k tomu, přivést na svět nové potomky, kteří 
by zalidnili zemi a jednou i nebe. Bůh dává oběma povoláním smysl a uděluje nezbytnou 
milost žít zvolený stav ve shodě s vůlí Boží, vyjádřenou zvláště v Desateru Božích přikázání 
(zejména v šestém a devátém). 
 Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Tím jim dal sílu plodnosti. Takto také posvětil tě-
lesné spojení muže a ženy. Při tom však manželství není povinností pro všechny. Bůh povo-
lává některé muže a ženy, aby následovali účinněji Pána Ježíše životem v panenství – celibátu 
a to pro Boží království (Mat 19,12: Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození 
nezpůsobilí; jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými učinili lidé; a někteří nežijí v manžel-
ství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.) Tím se zříkají ve-
likého dobra manželství a zavazují se, že se budou přednostně starat o věci Pána a snažit se 
mu zalíbit a jej také v celibátu následovat. Stávají se znamením absolutního prvenství lásky 
ke Kristu a toužebného očekávání jeho slavného příchodu na konci času. Sám Ježíš vyzval 
některé své blízké, aby ho následovali tímto způsobem života, kterého je on sám vzorem. Ti, 
kteří se rozhodli žít svůj život v celibátu, v panenství, žijí na základě evangelních rad, které 
jsou darem Božím (i když v určité míře mají sloužit každému křesťanovi jako vodítko pro ži-
vot). Je to předně chudoba – zřeknutí se nadbytečných věci. Čistota – při zřeknutí se manžel-
ství a pohlavního života pro Boží království. Poslušnost – zasvěcení členové řeholního života 
se zavazují zachovávat řeholní pravidla nebo pravidla svého sekulárního společenství.
 Co je to vlastně zasvěcený život, který se právě v poslední době v církvi rozvíjí? Je to 
životní stav uznaný církví. Je to svobodná odpověď na zvláštní Kristovo volání, jíž se zasvě-
cení pod vlivem Ducha svatého zcela oddávají Bohu a usilují o dokonalost lásky – k Bohu 
a ke svým bližním. Toto zasvěcení se vyznačuje zachováváním vzpomenutých evangelních 
rad. A čím zasvěcený život přispívá k poslání církve? Zasvěcený život se podílí na poslání 
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církve prostřednictví úplné oddanosti Kristu a bratřím a sestrám, je svědectvím o naději 
v nebeském království. 
Na stromě Kristovy církve během tisíciletí vyrostly ze semene daného od Boha různé for-
my života. V samotě již od počátků církve žijí někteří jako poustevníci. Pak to jsou mužské 
i ženské řeholní rodiny, jako benediktini, premonstráti, dominikáni, jezuité... Řeholní ži-
vot vznikl na Východě v prvotních křesťanských stoletích zvláště zásluhou sv. Bazila a na 
Západě zásluhou sv. Benedikta. 
 Viditelným výrazem zasvěceného života jsou v dnešní době různé sekulární-světské 
společnosti. Jejich členové žijí ve světě, nemají žádný, zvláštní šat, pracují v různých svět-
ských povoláních a usilují při tom o dokonalou lásku bratří a sester mezi sebou. Přirozeně 
na prvém místě je vztah lásky k Bohu. Snaží se přispívat k posvěcování světa – k uspořádá-
ní světských záležitostí podle Boha a k oživování světa silou evangelia. Opravdu, má to být 
velké a účinné zasnoubení země s nebem! Ve světě, kde vládne byznys, sex, požitek a vše 
bez snahy žít podle pravdy a životní moudrosti, jsou sekulární řády a jiné podobné institu-
ce a společnosti, nejen výčitkou tomuto světu, ale i ukazatelem vyšších hodnot a cesty k pl-
nému a správnému životu. 
 Žít jako křesťan věrně dle vůle Boží, ať v tom či onom stavu, je Božím darem, ale po na-
stoupení cesty je i velkou odpovědností na cestě vytrvat a být jí věrný. 
Takto každý svým způsobem pracuje na budování Božího království zde na zemi a hlásá 
Ježíše Krista, který jako vítězný král přijde podruhé viditelně na tento svět při jeho konci, 
aby defi nitivně zhodnotil celý běh dějin i jeho lidské ztvárňovatele, činitele a to i s náleži-
tou odměnou a zatížením.  P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY   (únor 1. část)
ZACHEUS. Dnes si připomeneme setkání Pana Ježíše s vrchním cel-
níkem Zacheem. Ježíš šel do Jericha. Toto město bylo kvetoucí oázou 
uprostřed pouště. V Jerichu bydlel Zacheus, vrchní celník a velký bo-
háč, člověk velmi úplatný, který se též pravděpodobně zaplétal do „ma-
fi ánských“ vztahů při výběrech daní. Se svým životem přestával být 
spokojený, ale pod maskou tvrdosti se skrývalo srdce toužící po změně, 
po jiném životě, životě čestnějším a šťastnějším. Není proto nic divné-
ho, že chtěl v nadšeném davu uvidět Ježíše, který právě procházel měs-
tem. Jistě již slyšel o Ježíšových slovech a činech, které proměňovaly 
mnohé. Možná v setkání s Ježíšem viděl poslední příležitost ke změně. 
Protože byl malé postavy, vylezl na moruši, aby Ježíše zahlédl. Když Je-
žíš procházel kolem této moruše, podíval se nahoru a zavolal na něj: 
„Zachee, pojď dolů, chtěl bych jít k tobě na návštěvu.“ Všichni kolem 
něj se pohoršovali, že jde na návštěvu k tak velkému hříšníkovi. Pán 
Ježíš dobře věděl, jaký Zacheus je, ale také věděl, že svým projevem lásky jej přiměje k po-
kání. Zacheus měl z této návštěvy velkou radost, konečně potkal přítele, který jeho touhy 
bere vážně, který jím neopovrhuje a nevysmívá se mu. Setkání s Ježíšem ho proměnilo. Slí-
bil, že polovičku svého bohatství dá chudým a koho ošidil, tak mu to vrátí čtyřnásobně. 
1.  Kdo byl Zacheus? 
 a) farizeus;   b) celník;   c) setník
2.  Jak se k němu Pán Ježíš choval? 
 a) šel k němu na hostinu;    b) odehnal ho o sebe;   c) pochválil ho
3.  Kdo měl původně stejné zaměstnání jako Zacheus? 
 a) apoštol Juda;    b) Jairos;   c) apoštol Matouš
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 25. ledna: Červená Voda 1.710; domov důchodců sv. Zdislavy 
282; Mlýnický Dvůr 130 (+ z betléma 60); Jakubovice 112; Písařov 519 Kč. 
 Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ FARNOSTI, které letos poprvé přistoupí k prvnímu 

svatému přijímání bude v Písařově v pondělí 2. února při mši sv. v 16 hodin na 
Svátek Uvedení Páně do chrámu (+ žehnání svíček) a v Červené Vodě se svátek 
i představení dětí přesouvá na pátek 6. února při mši svaté pro děti v 18 hodin.

 SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ bude udělováno v pondělí a v úterý po mši 
svaté a v neděli 8. února.   P. Pavel Vágner

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

BYLI JSME VE SVATÉ ZEMI... A je to konečně tady! Zveme 
vás na digitální projekci zážitků z naší pouti po Svaté zemi v říj-
nu roku 2008. Po úporném zpracovávání snímků, bylo jich přes 
1500, je DVD již na světě. Děkuji zvláště paní Darii Dytrychové 
z Brna a P. Pavlovi Vandžurovi za práci na uvedeném projektu. 
Akce proběhne v Lošticích Na Sirkárně ve středu 4. února od 16 
hod, v Moravičanech v zasedačce OÚ v neděli 22. února od 14. 
hod. Inu, přijďte pobejt a s účastníky poutě prožít pěkné chvíle! 

P. Pavel Kavec 
ÚSMĚVNĚ KE DNI ZASVĚCENÝCH OSOB (2. února) „Ach jo, sestřičko,“ stě-
žuje si zasloužilá maminka a statečná manželka řádové sestře. „Když teď přijdu 
domů, čeká mě tam množství práce, manžel, děti. Všichni na mě „vysypou" plné 
pytle svých problémů a nároků a vy si sednete do ticha kaple, pomodlíte se a zre-
laxujete. Tak dobře jak se máte vy, bych se chtěla mít i já!“ „Máte pravdu,“ říká na 
to sestra, „my si myslíme, že se máme dobře, ale tím víc se divíme, že k nám při-
chází tak málo kandidátek.“ 

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

 NOVÉNA. Ve středu 11. února oslavíme liturgickou památkou Pannu Marii 
Lurdskou. Zvu k devítidenní modlitbě (novéně) o pomoc a uzdravení k Panně Ma-
rii, kterou se začneme modlit v pondělí 2. února.
 

 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. Tento týden je první pátek v měsíci únoru (první 
pátky jsou zasvěceny úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a první soboty úctě Nepo-
skvrněného Srdce Panny Marie). Budete mít příležitost ke svátosti smíření a k ti-
ché adoraci: Lesnice od 15.30 hod, Chromeč od 16.00, Postřelmov od 16.00 hod.
 

 MARIÁNSKÁ POBOŽNOST – VEČEŘADLO je v sobotu 8.února, o první so-
botě v měsíci, od 8 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
 

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI DLOUHOMILOV je ve středu 4. února. Rozpis 
adorujících je v kostele.                                       P. Vladimír Jahn
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 25. ledna 2009: Mohelnice 5.192, Úsov 1.089, Studená Loučka 310 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 25. ledna 2009: Lubník 520; Tatenice 1.190; Hoštejn 2.050; Kosov 520 Kč. 
Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 25. ledna 2009: Štíty 8.600; Cotkytle 1.250; Horní Studénky 850 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

HVĚZDA PRO HAITI. Během Adventu a vánočních svátků, proběhla v kostele ve Štítech 
sbírka „Hvězda pro Haiti“. Tuto oblast zasáhlo během podzimu několik hurikánu a násled-
ky byly zničující. Arcidiecézní charita Olomouc vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc zniče-
nému Haiti. 
 Jak již víte, tak na Haiti fi nančně podporujeme několik chudých dětí. Za příspěvky ze 
sbírky byly pro všechny připraveny malé dárečky, které vyrobily děti z místní školy. Na ob-
novu a pomoc jste věnovali 5500 Kč, za které velice děkujeme. Zvláště chci také poděko-
vat paním učitelkám Valentové, Knápkové a Brabcové, které s dětmi dárečky vyráběly. Tak 
jako vánoční hvězda byla poslem dobré zprávy, tak i naše pomoc je dobrou zprávou, že 
nám není lhostejný život těch, kteří strádají. Děkuji.  Eva Pecháčková

FARNOST ZVOLE. Ve čtvrtek 19. února se v 17.00 na faře ve Zvoli bude konat přednáška 
paní Marie Mléčkové POSTNÍ DOBA V RODINĚ. Přednáška přinese nápady a tipy, jak do 
postní doby dobře vstoupit a jak ji dobře prožít. Srdečně všechny zveme.

PŘIHLÁŠKY DO ARCIBISKUPSKÉHO KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE
Kandidáti vstupu do kněžského semináře v Olomouci se mohou přihlásit nejlépe u svého 
faráře ve farnosti. 
Mohou se také zkontaktovat přímo s biskupským delegátem pro povolání P. Mgr. Jose-
fem Nuzíkem. Jeho adresa: P. Mgr. Josef Nuzík, vicerektor, Žerotínovo nám. 2, 779 00 
Olomouc, e-mail: nuzik.j.@centrum.cz.  P. František Eliáš, děkan

PROJEKT KAPKY – www. kapky.eu je určený zvláště hlasatelům Božího slova, ale také 
všem věřícím. Prosíme o duchovní podporu modlitbou a nabízíme možnost spolupráce 
(více informací naleznete na úvodní stránce a v Návštěvní knize). Budeme velmi rádi, po-
kud upozorníte své přátele, příbuzné nebo známé na tyto stránky a také pokud byste chtěli 
umístit odkaz na ně na Vašem webu. Děkujeme... vanitatis@volny.cz (P. Jan Lisowski) 

JAK ZÍSKAT VĚČNÝ ŽIVOT. Jeden bratr řekl starci: »Pověz mi, co je dobré, ať to můžu 
vykonat, a získat díky tomu věčný život.« A stařec pravil: »Co je dobré, ví Bůh, ale slyšel 
jsem, že se kdosi z otců zeptal abba Nistheróa Velikého, přítele abba Antónia, co dobrého 
má vykonat, a on mu řekl: „To není jednoduché. Jsou různé činnosti. Písmo říká, že Ab-
rahám byl pohostinný a Bůh byl s ním a Eliáš miloval tichost a Bůh byl s ním a David byl 
pokorný a Bůh byl s ním. Udělej tedy to, co vidíš, že si tvá duše v souladu s Bohem přeje, 
a střež své srdce.“ 
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SBÍRKY z 25. ledna: Zábřeh 8.980; Jedlí 1.750; Svébohov 2.200; Klášterec 1.050; Zvole 
3.950; Postřelmůvek 520; Rájec 26.1. 310 Kč. Sbírka při ekumenické bohoslužbě (na bib-
lické dílo) 825 Kč. Dary: Zábřeh – Haiti 200 Kč, Svébohov na kostel sv. Barbory 1.000 Kč. 
Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

MINISTRANTI
„Milí ministranti, pozdravuji vás touto cestou a chci vám vyjádřit poděková-
ní za vaši službu. Ministrant – to je od stejného slova jako ministr a zname-
ná služebník. Vy to jistě víte a jste na to hrdí. Ministr však slouží ve vládě 
lidem a společnosti, kdežto vy sloužíte Pánu nejvyššímu“, tak začíná svůj 
pozdrav ministrantům Kardinál Miloslav Vlk v lednovém čísle časo-
pisu TARSICIUS, který má v podtitulku – „pro kluky u oltáře“ a jeho 
dopis končí slovy:
„Děkuji vám za vaši službu, kterou konáte pro našeho Ježíše Krista, pana 
faráře a farnost. Také o vaší službě platí Ježíšovo slovo ‘...to jste udělali pro 

mne’. Přeji vám radost z vaší služby a modlím se za to, aby vám Pán, kterému sloužíte, dal velkou 
milost a povolal vás k vysoké službě – ke kněžství.“
 I v našich farnostech pomáhají ministranti při liturgii. Patří jim za to právem naše vel-
ké poděkování a uznání. Ne všude je však ministrantů dostatek a také si můžeme všimnout, 
že nám u oltáře ubývá nejmenších ministrantů. Dnes chci tedy povzbudit a pozvat všechny 
kluky školou povinné, aby se připojili ke společenství ministrantů. Co všechno se ministrant 
naučí? Postupně budeme poznávat krásu liturgie a seznámíme se, co všechno je potřeba na 
liturgii připravit. Naše služba nespočívá jen v bifl ování. Během ministrantských schůzek, kte-
ré bývají jednou za 14 dnů zažijeme spoustu legrace, budeme hrát různé hry na faře i v pří-
rodě a také podnikneme zajímavé výlety. Jednou v roce vyrazíme na společný ministrantský 
víkend. Ministrantské schůzky probíhají zvlášť pro ministranty ze Zábřeha a zvlášť pro mi-
nistranty z vesnických farností. Nejbližší termín ministrantské schůzky v Zábřeze je v sobotu 
7.2. od 8.30 hod. na faře. Ministranti z ostatních farností budou mít schůzku v sobotu 14.2. od 
9 hod. na faře v Jedlí. Společný ministrantský víkend se uskuteční od pátku 27.2. do neděle 
1.3. ve farnosti Němčice nad Hanou. V letošním roce jsme se jako farnost přihlásili k odběru 
časopisu Tarsicius, který je určen pro všechny ministranty. Můžeme v něm nalézt reportáže, 
rozhovory, soutěže, komiksy a mnoho dalšího, všechno v barvě a na pěkném papíře. Tarsici-
us vychází každý měsíc. Do našich farností jsme objednali 5 kusů, ministranti si jej tedy po 
přečtení budou mezi sebou předávat. Jistě tento časopis může posloužit také jako vhodný dá-
rek k svátku či narozeninám.  P. Jindřich Peřina

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY jsou v polovině své 
cesty a proto chceme ocenit děti, které se pravidelně účastní mše svaté pro 
děti a rodiče. Ve čtvrtek 19. února proběhne při dětské mši svaté kontrola 
brožurek, a kdo bude mít všechny obrázky (v tomto pololetí je posledním ob-
rázkem Bartimaios, str. 21) bude zařazen do slosování o hodnotné ceny. Po 
mši svaté pak proběhne losování. Komu obrázky v brožurce ještě chybí, má 
možnost získat jakýkoliv obrázek při každé mši svaté kromě neděle.Mše sva-
té se zúčastní i autor obrázků, které si nalepujete do svých brožurek, Vítězslav 
Koutník. Přiblíží nám svou práci a také nám představí dětský časopis Nezbeda, jehož je šéf-
redaktorem. Některým zájemcům namaluje obrázek na přání.   P. Jindřich Peřina


