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1. 3. 2009
Ročník XVI. 

Číslo 9
1. neděle postní

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

„Naplnil se čas 
a přiblížilo se 
Boží království. 
Obraťte se 
a věřte evangeliu!“

Mk 1,15

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, 
abychom se čtyřicet dní připravovali na Velikonoce; 
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme 
do tajemství Kristova vykupitelského díla 
a stále opravdověji z něho žijeme. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 25 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věr-
nost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

1: Gn 9,8-15                         2: 1 Petr 3,18-22                     Ev. Mk 1,12-15

Ordinárium: latinské č. 509
příště Olejníkovo č. 502
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pAstÝŘsKÝ lIst K postní doBě

Drazí bratři a sestry, 
vstupujeme do doby velkého postu, abychom doprová-
zeli Ježíše, který strávil 40 dní na poušti. Vstupujeme do 
postní doby, abychom se připravili na Velikonoce, svátky 

našeho vykoupení. Spása a odpuštění jsou nezaslouženým Božím da-
rem, ne výsledkem našeho snažení, ale my se musíme připravit na je-
jich přijetí. Pán nás vyzývá: Naplnil se čas, přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věř-
te evangeliu. Obrácení je klíčem ke vstupu do Božího království a znamená obrat od 
sebe k Bohu, od sebedůvěry k důvěře v Ježíše Krista, od vlastních cest k cestám evange-
lia. Proč je obrácení potřebné? Kdo spoléhá na sebe, nemůže čekat záchranu od Boha. 
Kdo touží po daru spásy a odpuštění, obrací se k tomu, který je jejich dárcem. K hlavním 
problémům naší doby patří, že jsme příliš soustředěni na sebe. Hledáme, co se líbí nám, 
a ne co chce Bůh. Vybíráme podle příjemnosti, a ne podle pravdy. Milujeme hlavně sebe 
a prosazujeme svá práva, zatímco málo hledáme dobro druhých, či nedokážeme milovat 
věrně, i když je to těžké, když láska vyžaduje oběť. Bez obětí z lásky ovšem nejsou mož-
né kvalitní rodiny. Oběť z lásky je nutná k přijímání dětí a jejich dobré výchově. Společ-
nost bez oběti z lásky a bez dětí nemá budoucnost, nemá naději. 
 Bůh nabízí řešení skrze ty, kteří se obrátí k němu. Obrátit se a uvěřit evangeliu je 
nejen cesta k věčné blaženosti, ale i k záchraně světa. Proč se postit, proč dělat pokání? 
V postních prefacích slyšíme odpovědi: Ty chceš, abychom se připravovali ve zbožnosti 
a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství. V nich jsme dostali počátek života, 
v nich rosteme k plnosti tvého synovství. Když nás hřích zavádí na scestí, ty nás vždy 
znovu k sobě obracíš, abychom se neuzavírali ve svém sobectví, ale otvírali se tobě, Bože, 
neboť jen v tobě je naše budoucnost. Jestliže se sami sebe zříkáme a z lásky se vydává-
me druhým, podobáme se tobě. Když se postíme, obnovuješ v nás kázeň a obracíš nás 
k sobě a dáváš nám sílu, abychom nad zlem vítězili. Skrze spasitelné umučení našeho 
Pána Ježíše Krista zjevuješ celému světu, v čem záleží tvá moc; vždyť kříž tvého Syna 
znamená soud nad světem, křížem začíná Kristova vláda. 
 Jak se postit? Tak, aby nás to něco stálo, abychom si dělali násilí. Jste celí nervózní, 
když jeden den nejíte, když si odřeknete mlsání, alkohol, cigaretu, kávu, televizní pro-
gram či brouzdání po internetu? Je těžké jíst méně, nebo jídlo prostší a levnější, nevzít 
si další kousek? Je těžké zřeknout se hracích automatů či internetového sázení? Nekri-
tizovat, když se někomu nedaří, a taktně pomlčet? Dodržet zdravotní dietu či potřebné 
cvičení? Neskákat do řeči a nechat druhého mluvit? Je těžké jednat tak, abychom se lí-
bili Bohu, když za to sklidíme posměch některých lidí? To všechno je užitečné k cvičení 
vůle, kterou potřebujeme k úspěšnému přemáhání pokušení. To jsou chvíle, kdy ovlá-
dáním sebe stavíme do pozadí své já, abychom se mohli svobodně soustředit na dobro 
druhého, dát přednost Bohu. Náš neklid, naše pokoření a znejistění nás vedou ke spo-
lehnutí na toho, který nabízí spásu.
 Skutkem pokání může být modlitba, almužna, skutky milosrdenství, služba bližní-
mu, dobrovolná zřeknutí se něčeho, sebezápory a především trpělivé nesení kříže, který 
stejně musíme nést. Takové skutky pokání nám pomáhají připodobnit se Kristu, který 
sám podal smír za naše hříchy jednou provždy. Umožňují nám stát se spoludědici vzkří-
šeného Krista, když trpíme spolu s ním. Postní doba nás zve ke kajícím pobožnostem, 
k rozjímání Kristova utrpení při křížové cestě, k nabídnutí svého času farnímu společen-
ství či dobrovolné službě potřebným.
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Je to doba velké milosti pro ty, kdo ji umějí využít. Nebojme se mluvit mezi sebou v rodině 
o tom, jak se v postě snažíme, jaké máme zkušenosti a jak nám to pomáhá. 
 Povzbuzujme navzájem jeden druhého k tak horlivému prožití doby svatého postu, aby-
chom se postem osvobodili i posilnili, abychom se připravili na velikonoční obnovu svého 
křtu a mohli se radovat z krásných plodů obrácení, aby Velikonoce pro nás byly novým začát-
kem radostné cesty s Vítězným Kristem.                    K tomu všem ze srdce žehná arcibiskup Jan 

* * *
 poUŤ do MAletínA. Tuto neděli 1. března budeme tradičně putovat ke sv. Miku-
láši do Maletína. Mše svatá bude slavena ve 14.30 hod.                          P. František Eliáš

 ModlItBY MAteK. Maminky a babičky opět zveme na mši svatou obě-
tovanou za naše děti a vnoučata. Mši budeme společně slavit v úterý 3. března 
v 17.00 hod.                                                                                       Lenka Hamplová

 sVÁtost sMíŘení. Pátek 6. března je prvním pátkem v měsíci. Svátost smíření 
v kostele sv. Bartoloměje můžete přijmout od 16.00 hod.                        P. František Eliáš

 MARIÁnsKÁ soBotA V KoClíŘoVě 7. března. Hlavním hostem bude Olga Mer-
kovičová z Medžugorje. Odjezd z Valové v 11.30 hod., přihlášky do 2. března. 

   Ludmila Korgerová 583 414 512
 InteRděKAnÁtní FloRBAloVÝ tURnAJ. OREL, jednota Zábřeh a kaplani pro 
mládež děkanátů Svitavy, Šumperk a Zábřeh  zvou děti a mládež na florbalový turnaj. 
Turnaj se uskuteční v sobotu 14. března v tělocvičně ZŠ na Sušilově ulici v Zábřeze (za 
Katolickým domem). Soutěž bude probíhat v kategoriích: mladší žáci (zvlášť hoši a děv-
čata), starší žáci (zvlášť hoši a děvčata) a dorost. Více informací na nástěnkách nebo 
u kněží. Jednotlivá družstva se mohou hlásit do středy 11.3.2009 u P. Jindřicha Peřiny 
(jindrich.perina@atlas.cz, mobil 604 980 955)

po stopÁCH ApoŠtolA pAVlA
Při příležitosti výročí dvou tisíc let od narození Apoštola národů sv. Pavla vyhlásil Sva-
tý otec „Rok svatého Pavla“. Proto kněží zábřežského děkanátu nabízejí svým věřícím 
možnost pouti na místa, kde sv. Pavel prožíval poslední měsíce svého života a kde ze-
mřel mučednickou smrtí. 
Během pouti navštívíme nejen tradiční místa (baziliky, historické památky), ale také 
místa, na kterých byl podle tradice sv. Pavel v Římě vězněn (kostel San Paolo alla Re-
gola, Santa Maria via lata, mamertinské vězení) a popraven (klášter trapistů Tre Fonta-
ne). Při návštěvě baziliky sv. Pavla za hradbami, kde se nachází původní hrob sv. Pav-

la, budeme mít možnost získat plnomocné odpustky. Or-
ganizaci pouti svěřili kněží děkanátu cestovní agentu-
ře AWER TOUR s.r.o., se kterou mají dobré zkušenosti. 
Průvodcem pouti bude P. Vratislav Kozub, který v Zábře-
ze působil v letech 2004-2006. Jako duchovní doprovod 
bude přítomen místoděkan P. Jaroslav Přibyl.
děkanátní pouť se uskuteční v termínu od 10.5.-
16.5.2009, cena 8.000 Kč (doprava, 4x ubytování se sní-
daní). Při cestě se krátce zastavíme v ASSISI. Ještě stále 
se můžete přihlašovat v kanceláři CA AWER TOUR s.r.o., 
u paní Lenky Hamplové, tel. 731 626 506.      

Srdečně zvou kněží děkanátu
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UČíCí se CíRKeV – Kajícnost a doba postní
 Postní doba je doba zamyšlení se, prohloubení své víry, doba 
vnitřního obrácení a obnovení vztahu s Otcem. 
Církev ve své liturgii v době postní, především při velikonoční 
vigilii, znovu čte a prožívá všechny velké události spásy. Od Ada-
mova hříchu a jeho důsledků, přes východ Izraelitů z egyptského 
otroctví Rudým mořem do země zaslíbené, až k událostem Nové-
ho zákona, zvláště pak smírnou smrt Kristovu na kříži pro naši 
spásu a jeho vítězné vystoupení ze zapečetěného hrobu v blažené 
noci, která opět spojila zemi s nebem, člověka s Bohem.
Pochopit a plně prožívat tyto úchvatné události dějin naší spásy vyžaduje, aby katecheze 
napomáhala věřícím otvírat se chápání ekonomie spásy, jak ji liturgie svými obřady uka-
zuje a dává nám ji prožívat. Toto liturgické období trvá 40 dní. V pátém století začínal 
čtyřicetidenní půst na 1. neděli postní. Protože však křesťané nikdy nepočítali neděli jako 
postní den, byly před tuto neděli přidány další čtyři dny. Proto dnes začíná postní doba na 
Popeleční středu a končí na Zelený čtvrtek, před večerní mší svatou na památku Večeře 
Páně. 
 Dříve i mimo rámec liturgie, prožívali věřící postní dobu opravdu hluboce. Poznáváme 
to podle jadrných, lidových označení postních nedělí. 1. neděle – ČERNÁ – na znamení 
soustředění mysli, odložily ženy parádu a nosily tmavý šat. 2. PRAŽNÁ – chudší, pražené 
polévky nahradily v jídelníčku bohatší jídla. 3. KÝCHANÁ – název nechce naznačit, že 
na jaře je častější nachlazení, ale asi šlo o zbytek starobylých pobožností proti jedné z fo-
rem moru, na jejímž začátku bylo kýchání. 4. DRUŽEBNÁ – svým názvem se přimyká 
k liturgii, při níž vstupní antifona začíná: „Vesel se Jeruzaléme...“ I dnes můžeme o této 
neděli zdobit oltář květinami a také varhany hrají živější melodie. I když v postní době 
byly zakázány zábavy, tato neděle byla výjimkou, bylo dovoleno mládeži sejít se a pobavit. 
5. SMRTELNÁ (I. utrpení) zahajovala část postu, který se nazýval „dobou utrpení“. 6. 
neděle KVĚTNÁ (II. utrpení), také pašijová – oslavuje slavný vjezd Kristův do Jeruzalém 
a začátek jeho vlastního utrpení. 
 To, co jsme dosud řekli o svatopostní době, je jenom vnější, nepodstatnou, byť po-
vzbuzující přípravou vlastní postní doby. To podstatné, hlavní, čím má být prodchnuta 
čtyřicetidenní doba, jsou předně úkony pokání a obnova křtu. Zvláště v prvotní církvi to 
byla doba, kdy se katechumeni, čekatelé na křest, připravovali k přijetí křtu. 
 O vštípení v Krista skrze křest a obrácení k Pánu, přilnutí k jeho utrpení i k jeho ví-
tězství, se snažíme i v období před a po Velikonocích, Velikonoce však vždy tvoří jádro, 
a podstatu našeho duchovního života. Slavnostní přijetí svátosti křtu se děje při noční 
bohoslužbě velikonoční vigilie (katechumeni). I ostatní přítomní v tu noc obnovují svůj 
křest a sliby dávno už učiněné. Dobu postní mají provázet a naplňovat úkony kajícnosti 
a postu. Sebezapírání v jídle, pití, kouření, ve spánku (noční bdění), v častějších a delších 
modlitbách, častější účasti na mši svaté a svatém přijímání, ve vykonání svátosti smíření, 
trpělivějším snášení pokoření, nepříjemností dne, problémů zaměstnání, tělesných nedu-
hů, nepříjemností ve styku s lidmi, odřeknutí si televize... Vše v duchu Kristovy nabídky: 
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne!“ (Mat 16,24)
 Příkladem je nám Ježíš Kristus a svatí, kteří ho věrně napodobovali a snažili se přinést 
trpícímu Kristu svůj dar kajícnosti a tak se mu připodobnit, odčinit své hříchy a viny, 
které přispěly k utrpení Kristovu, očistit se, zušlechtit svá srdce a také tělesně vyjít z doby 
svatopostní, posíleni k nesení každodenního kříže.
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 Toto vše také přispívá k vnitřnímu obrácení, k životu, jak je vykreslen v evangeliích, 
k životu milejšímu Bohu i lidem dobré vůle. Jistě každý z nás dobře ví, co je nám zatěžko 
a jak nesnadno se s tím vyrovnáváme. To je náš kříž, to je naše kajícnost, dar trpícímu 
a umučenému Kristu. Pravdu o nutnosti kajícnosti a postu nezeslabí moderní duch času, 
kterému je sebezapření protivné a ničeho se tolik nehrozí jako projevů kajícnosti. Ale 
vždy bude platné, co nám denní život ukazuje. Všechno velké a krásné se rodí z bolesti 
a oběti. 
 Neděle postní výstižně vyjadřují základní pravdy doby svatopostní. Milostí pokání se 
zbožností a láskou nás Ježíš připravuje na slavné Velikonoce. Tím nás také očišťuje a po 
odpuštění hříchu otvírá sobě. Ukřižovaný Kristus nás učí nesobecké lásce. Půstem obno-
vujeme sebe a dostáváme sílu vítězit nad zlem i světem křížem Kristovým. Ježíš svou smr-
tí a vzkříšením zvítězil nad úhlavním nepřítelem lidstva – duchem zlým – a otevřel nám  
 nebe.                                                                                                            P. Antonín Pospíšil

HRdInoVÉ noVÉHo ZÁKonA – VYHodnoCení soUtěŽe
Ve čtvrtek 19. února se děti a rodiče setkali po mši svaté s malířem Ví-
tězslavem Koutníkem, který je redaktorem časopisu Nezbeda a autorem 
dětských obrázků. Nejprve však proběhlo vyhodnocení vyhlášené sou-
těže. Losovalo se z dětí, kterým v brožurkách nechyběl za první pololetí 
žádný obrázek. Nasbírat všechny obrázky se podařilo 14 dětem. Jak loso-
vání dopadlo? První až čtvrté místo obsadily: Markéta Janů (10 let), Jana 

Krmelová (12 let), Žaneta Meixnerová (11 let) a Markéta Krmelová (5 let). Vítězové si 
domů odnesli krásné plyšové hračky, ostatní děti obdržely sladkou odměnu.
Po předání cen představil dětem a rodičům Vítězslav Koutník dětský časopis Nezbeda 
a na závěr namaloval dětem obrázky na přání. Vítězům blahopřejeme. 
Také v tomto školním pololetí bude soutěž pokračovat. Všichni, děti a rodiče, jsou sr-
dečně zváni na pravidelné čtvrteční mše svaté, které začínají vždy v 17.30 hod. Vyhod-
nocení soutěže proběhne na konci června. Obrázky, které v brožurce ještě chybí, máte 
možnost stále získávat při každé mši svaté, kromě neděle. 

BIBlICKÉ postAVY (březen 1. část) – pokušení na poušti
Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní. Tato doba nám 
připomíná období, kdy Pán Ježíš po svém křtu odchází na poušť, 
aby se zde o samotě modlil a připravoval se na budoucí činnost. 
Během té doby co přebýval na poušti a modlil se, přišel k němu 
ďábel a třikrát ho pokoušel. Pán Ježíš vždy pokušení odolal. Mož-
ná nás napadne, jak je možné, že si ďábel dovolil pokoušet samot-
ného Boha, přestože Bůh má moc i nad veškerým zlem? Pán Ježíš 
se z lásky k nám stává skutečným člověkem a jako pokušení dolé-
há na každého z nás, mohlo útočit i na něj. Nejdůležitější poselství 
celé zprávy je, jakým způsobem se Pán Ježíš s pokušitelem vypořá-
dal. Ve zkoušce dokázal obstát, protože zaměřil svou pozornost na 
skutečné hodnoty (Boží slovo; důvěra, která nepřipouští zbytečné 
pokoušení Boha; Bůh vždy na prvním místě). 
1. Kolik dní byl pán Ježíš na poušti? (před tím než začal učit)    a) 3;    b) 40;    c) 50
2. Co tam dělal?    a) modlil se;    b) pořádně se vyspal;    c) hledal si učedníky
3. Kolikrát ho ďábel pokoušel?    a) 1x;    b) 2x;    c) 3x
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červenovodsko      červenovodsko

sbírka „Haléř sv. petra“ z neděle 22. února: Červená Voda 2.112; domov důchodců sv. 
Zdislavy 1.878; Mlýnický Dvůr  360 (za farnost celkem 4.350); Jakubovice 434; Janou-
šov 666 (= 1.100); Písařov 1.650 Kč. Dar: Červená Voda 1.000 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 BIBlICKÁ HodInA bude ve středu 4. března v Červené Vodě v 18.15 hodin na faře.

 pŘípRAVA nA BIŘMoVÁní v Jakubovicích začne prvním setkáním v sobotu  
7. března v 18 hodin v kulturním domě.                                                    P. Pavel Vágner

postřelmovsko       postřelmovsko

Tento týden je první pátek v měsíci, bude adorace a svatá zpověď: v Leš-
tině od 15.30, v Chromči od 16.00, v Postřelmově od 16.00 hod. 

Sobota je první v měsíci, v Postřelmově bude od 8.00 mariánská pobož-
nost a mše sv. ke cti Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.

                                      P. Vladimír Jahn

štítecko             štítecko             štítecko

sbírka „Haléř sv. petra“ z neděle 22. února: Štíty 4.290; Cotkytle 1.400; Horní Studén-
ky 3.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                  P. Stanislav Suchánek
V neděli 8. 3. ve 14.30 hod. vedou křížovou cestu děti.

mohelnicko     mohelnicko     mohelnicko

sbírky z neděle 22. února „Haléř sv. petra“:  Mohelnice 14.888, Úsov 1.892, Studená 
Loučka 389 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.                                        P. Petr Šimara

farnosti  spravované  z  tatenice

sbírka „Haléř sv. petra“ z neděle 22. února : Lubník 1.520; Tatenice 1.500; Hoštejn 
3.700; Kosov 720 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.                               P. Jaroslav Přibyl

dUCHoVní oBnoVA. V době od 3. do 5. dubna 2009 proběhne na faře v Tate-
nicích duchovní obnova pro mládež od 14 let. Sejdeme se v pátek v podvečer při 
společné večeři, ukončení bude v neděli po obědě. Cena pobytu 200 Kč. S sebou: spa-
cák, Bibli, psací potřeby, hygienické potřeby. Přihlásit se můžete do 24. března 2009  
na tel. 775 339 868 nebo na mailu: jitka.meda@seznam.cz                      Jitka Veiglerová

farnost  svébohov

pověření podávat svaté přijímání laiky. V neděli 15. února při mši 
svaté v 10.30 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově 
byl liturgickým obřadem uveden do služby pan František Frank. Ve 
farnosti bude vypomáhat při podávání svatého přijímání. Toto po-
věření mu na základě žádosti P. Františka Eliáše udělil olomoucký 
arcibiskup na dvouleté období. Vyprošujme mu k této službě hojnost 
Božích milostí. 
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lošticko         lošticko         lošticko

sbírka „Haléř sv. petra“ z neděle 22. února: Loštice  7. 233, Moravičany 8. 650 Kč. 
Milým dárcům - milodárcům ať odplatí Pán! 

 

Co nIKdY neŘíCt toMU, KoHo MÁMe RÁdI? „Já jsem ti to říkal ** jsi jako tvá 
matka **máš pořád špatnou náladu **ty jsi se zbláznil **za to můžeš ty **co to s tebou 
je **na všechno umíš jenom nadávat **ať udělám cokoli, nic není dost dobré ** a dob-
ře ti tak **proč mě nikdy neposloucháš **musíš být zodpovědnější **na co pořád mys-
líš **jsi nemožný **nechápu, jak jsem se mohl do tebe zamilovat **já si mohu dělat, 
co chci** jestli se ti to nelíbí,klidně si běž pryč **děláš jen samé hlouposti **zase další 
nesmysl **myslíš jen sám na sebe **kdybys mě opravdu miloval, tak... **jsi jako malá 
**ty se umíš akorát vymlouvat **vezmi si prášky na uklidnění **nedělej problémy **já 
tě prostě nechápu **ty musíš mít vždycky pravdu“ ** 

Co ŘíKAt BeZ poČítÁní toMU, KoHo MÁMe RÁdI? „To jsi udělal pěkně ** jsi 
fantastický **to bylo krásné **dnes ti to moc sluší **bez tebe to není ono **co jsi pro 
mne za ty roky udělal **jsem šťastný, že tě mám **kdybych si měl vybírat,určitě bych 
si vzal zas tebe **chyběl jsi mi **rád se dívám, jak ti září oči, když se směješ **na tebe 
se mohu vždycky spolehnout **je mi s tebou dobře ** jsem hrdý, že můžu jít s tebou 
**je mi to líto, udělal jsem chybu **pověz mi, co by ti udělalo radost **můžu ti nějak 
pomoct **dnes jsem se za tebe modlil, protože jsi to měla těžké **každý okamžik, kte-
rý strávíme spolu, má nesmírnou cenu **děkuji ti, že mě bereš takového, jaký jsem ** 
s tebou je každý den krásnější.“ Vy určitě vymyslíte mnohé další. Když ano, řekněte to 
dál. Ti vedle vás si to zaslouží !                                                                      P.Pavel Kavec

* * *
ZHodnoCení HUMAnItÁRní sBíRKY

V sobotu 21. února byla ukončena jednorázová humanitární sbírka šatstva, 
látek, obuvi a drobných domácích potřeb. I tentokráte proběhla ve dvou vel-
kých městech regionu. V Zábřehu se konala již po páté. K provedení sbírky 
si Charita nově pronajala část nákladního železničního skladiště naproti 
čerpací stanici Slovnaft. Sbírka zde letos vynesla více než 21 tun materiálu. 

V Mohelnici pak lidé přinesli na sběrné místo téměř 2,5 tuny materiálu.
I v letošním roce organizátoři využili pomoci dobrovolných spolupracovníků. Do vý-
běru a nakládání ošacení na vagón se zapojilo celkem 9 dobrovolníků. V zapečetěných 
pokladničkách Charita na dobrovolných příspěvcích získala necelých 8.600 Kč na kry-
tí nákladů spojených s pořádáním sbírky.
Velký dík patří právě všem dobrovolníkům 
za jejich nezištnou pomoc, mediálním part-
nerům za šíření informovanosti, a v nepo-
slední řadě i vedení měst Zábřeh a Mohel-
nice za jejich vstřícnost k podobným huma-
nitárním aktivitám. Vzhledem k úspěšnosti 
celé akce zábřežská Charita předpokládá její 
opakování, pravděpodobně na podzim letoš-
ního roku.                            Jiří Karger, ředitel
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sBíRKY z neděle 22. února na svatopetrský haléř: Zábřeh 31.690; Jedlí 5.100; Svébo-
hov 5.250; Klášterec 2.370; Zvole 10.910; Postřelmůvek 2.830; Rovensko 2.990; Hněv-
kov 500;  Hynčina 200; Pivonín 200 Kč. Dary: Zábřeh – na likvidaci lepry 1.000, na 
kostel sv. Bartoloměje 300 Kč.  Všem dárcům ať odplatí Pán.              P. František Eliáš
Dary na lepru: dne 22. února 2009 byly předány částky na lepru: ze Zábřeha 4.000,-  
a z Rovenska 2.000 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať.“                            Marie Zíková

FARnost Jedlí. V sobotu 7. března přijede na pastorační návštěvu k sestrám boromej-
kám Mons. pavel posád, pomocný biskup českobudějovický. slavnostní mši svatou bude-
me slavit ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí v 10.00 hod.                 P. František Eliáš

postní VRBA. V letošní postní době chceme společně ozdobit 
„postní vrbu“, která je ve farním kostele svatého Bartoloměje. Každý 
týden postní doby si můžeme přečíst na nástěnce úkol ke splnění. 
Po splnění úkolu ozdobíme vždy následující  neděli „postní vrbu“ 
připravenými ozdobami. „Smutná postní vrba“ postupně rozkvete. 
Díky našim splněným postním úkolům se změní v „ radostnou veli-

konoční rozkvetlou vrbu“.  Zdobení „postní vrby“ nám všem napomůže zdokonalovat 
se v dobrém, modlit se za potřeby druhých, a tak lépe prožít postní dobu. Věříme, že 
modlitby a další úkoly nám všem pomohou v přípravě na radostné setkání s Pánem 
Ježíšem o Velikonocích.                                                                                         katecheté

PROGRAM MATEŘSKÉHO A RODINNÉHO CENTRA „HNÍZ-
DO“ NA BŘEZEN
V klubovně Hnízda (ZŠ Boženy Němcové 15, Zábřeh), začátek v 9 hod. 

3.3. Biovýrobky – 1. Proč kupovat biovýrobky? – Eva Winigová nám poradí, jak nakupovat 
levně a chytře... (biokosmetika, biopotraviny, menstruační kalíšek a podobně)
10.3. sebevědomí žen –2.  Povídání s psycholožkou p. Poláchovou na téma „Sebevědomí 
žen na mateřské dovolené a žen vůbec“. 
17.3. návštěva v knihovně –3.  Spolu s dětmi navštívíme knihovnu, nebude chybět ani 
pohádka. 
24.3. Jarní radost do bytu! –4.  Těšíte se na jaro? Přijďte si vytvořit jarní dekorace do 
bytu. 
31.3. Velikonoce pro děti –5.  Velikonoční dílna pro děti ZŠ Zábřeh, Boženy Němcové 15.

Podrobné informace o všech aktivitách Hnízda najdete na www.hnizdozabreh.cz nebo 
mi můžete zavolat na tel. 603 891 571.                Za Hnízdo se na Vás těší Irena Švédová

poZVÁnKA. Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní setká-
ní spojené s výroční členskou schůzí MO KDU-ČSL Zábřeh 

a s kulturním programem uspořádaným ku příležitosti výročí 90 – let od založení 
Československé strany lidové v Zábřeze a na Zábřežsku. Zveme i členy KDU-ČSL a 
ostatní příznivce z okolních obcí. I Vaši předkové stáli u zrodu ČSL na Zábřežsku. 
slavnost se uskuteční v sobotu 7. března 2009 v Katolickém domě v Zábřeze
Program bude zahájen koncertem dechové hudby ZUŠ Zábřeh na schodech Katolické-
ho domu ve 13.30 hod.      Jménem výboru MO KDU – ČSL Zábřeh Jan Bartoš – předseda

 


