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13. 3. 2011
Ročník XVIII., číslo 10

1. neděle postní
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

V DĚKANSKÉM KOSTELE V ZÁBŘEZE. VE 14.30 HOD. 
KŘížOVÁ CESTA

Nejen z chleba 
žije člověk, 
ale z každého slova, 
které vychází 
z Božích úst.

Mt 4,

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

žALM 51   smiluj se, pane, neboť jsme zhřešili.
1: Gn 2,7-9; 3,1-7                                   2: Řím 5,12-19                                Ev. Mt 4,1-11
Ordinárium: Ebenovo č. 504                 příště latinské č. 509
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sVÁtKY A pAMÁtKY tÝdne
sobota 19. března slAVnost sVAtÉHo JoseFA, snoUBenCe pAnnY MARIe

KŘíŽoVÉ CestY budou bývat v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 
pátek v 15.00 a v neděli ve 14.30 hod. V postní době budou nedělní po-
božnosti křížové cesty místo nedělního požehnání.      P. František Eliáš 

tuto neděli 13. března v 16 hod. bude ve farním kostele sVAtopostní 
VARHAnní KonCeRt Radima diviše.  P. František Eliáš 

postní poUŤ do HoRníCH stUdÉneK. Tuto neděli Vás zveme také do Horních 
Studének. Ve 14 hod. začneme pobožností KŘížOVÉ CESTY, během které můžete při-
stoupit ke svátosti smíření. Následovat bude adorace zakončená svátostným požehná-
ním.  P. Stanislav Suchánek

poMAZÁní neMoCnÝCH. Příprava na pomazání nemocných bude 
probíhat v Zábřeze v kostele sv. Bartoloměje po tři dny od pondělí 14. břez-
na. Program: 8.45 příprava modlitbou růžence, 9.15 promluva k tématu, 
9.40 mše svatá. svátost pomazání nemocných bude udělována ve čtvr-
tek 17. března při mši svaté v 9.40 hod.  P. František Eliáš

děKAnÁtní RAdA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 16. 
března ke společné schůzi děkanátní rady. Mši svatou spolu s věřícími budou slavit 
v 9.40 hod. P. František Eliáš
 

Orel jednota Zábřeh pořádá v sobotu 19. března od 9 hod. (zápis 
v 8.30) v Katolickém domě tURnAJ Ve  stolníM tenIse. 
S sebou vlastní pálku a 50 Kč na startovné. Určeno pro hráče od 
12 do 102 let. Přihlášky zasílejte do čtvrtka 17. 3. do 12.00 hod. na 
email: kubicek.jana@seznam.cz nebo odevzdejte na recepci Charity Zábřeh. Do přihláš-
ky napište jméno, příjmení, email nebo telefon a věk. Jana Kubíčková

MAnŽelstVí – doBRo-dRUŽnÁ CestA K BoHU.
Promluvy vede P. Lev Eliáš OFMCap.,
Srdečně zveme manželské páry k účasti na cyklu pěti večerů zaměřených 
na prohlubování (nejen) duchovní roviny manželství. Večery jsou vždy 
v pondělí od 19.30 do 21.15 hod. 
témata večerů:

28. 3.  Bůh, který snoubence povolal, i v manželství 
 pokračuje
11. 4.  Nejvnitřnější společenství celého života manželů
  2. 5.  Úplná manželská věrnost a nerozlučná jednota
16. 5.  Vrchol a koruna vzájemné lásky
30. 5.  Láska a oddanost, která prýští z pramene

Další informace a přihlášky na mailu: rodinazabreh@gmail.com, nebo na tel. 737 517 
102.  Za děkanátní centrum Rodina v akci manželé Sikorovi
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poZdRAV Z AFRIKY - poKRAČoVÁní. Burundi je nesmírně krás-
nou krajinou. Hodně hornatou a žel v posledních letech poznamena-
nou intenzivním kácením porostu a dřevin. Obyvatelé jsou rozmístěni 
většinou po celé krajině, bydlí u svých pozemků, velmi často vysoko 
v horách. Samozřejmě velká část obyvatel pracuje a bydlí i ve velkých 
městech (ale těch není mnoho). Naprostá většina obyvatel jsou věřící, 
většinou katolíci, v menšině pak protestantské církve – letniční a též anglikánská církev. 
Lidé čerpají z víry podporu k nelehkému životu. Na nedělní mši svaté se v kostele, kte-
rý je jen o něco větší než ten náš zábřežský, shromáždí i přes tisíc lidí (mezi nimi jeden 
běloch). Mši prožívají velmi intenzivně, hlavně zpěvem, provázeným hrou na bubny. Jak 
jsem se již zmínil, já pracuji v nemocnici, která má celkem 120 lůžek a starám se o chi-
rurgicky nemocné pacienty. Kromě mne jsou zde ještě další dva místní lékaři, kteří mají 
na starosti další oddělení. Provádíme menší chirurgické zákroky, včetně císařských řezů. 
Na větší zákroky není nemocnice vybavena (dokonce zde není ani anesteziolog. Bu-
rundské zdravotní sestry však jsou velmi dobře erudovány i v tomto oboru). Moc bych 
Vám přál vidět zdejší pokoje pro pacienty. Ošetřovatelskou péči plní v nemocnici pří-
buzní, kteří po celou dobu hospitalizace zůstávají s nemocnými v nemocnici. Také jim 
samozřejmě vaří. Všude se setkávám s velkou pokorou jak pacientů, tak i chudých lidí. 
Jsou vděčni za všechno - třeba i dobré slovo nebo upřímný úsměv. Nejsou však všich-
ni stejní. Také v Africe se občas setkáte se zlými vlastnostmi lidí. Jsem moc rád, že zde 
můžu opět nějaký čas působit. Člověk poznává mnoho nového a získává náhled na život 
z jiné strany. Dovede si potom moc vážit věcí, které u nás doma přijímáme se samozřej-
mostí. Všechny Vás srdečně pozdravuji. Děkuji za přímluvy u našeho milostivého a mi-
losrdného Otce. Velmi se těším na setkání s Vámi všemi - snad na Velikonoce. 
      Josef Marada

RoK 2011 – RoK KŘtU. obraťte se a věřte evangeliu. Postní 
doba je určena k přípravě na obnovu křestních slibů o Velikonoční 
vigilii. Začíná Popeleční středou výzvou „Obraťte se a věřte evan-
geliu“. Pro katechumeny, jejichž katechumenát dosáhl svého cíle, 
učinil uchazeče schopné slavit iniciační svátosti, nastává závěrečné období očišťování a 
zasvěcování do křesťanské praxe. Vstupují do něj o první neděli postní obřadem vyvo-
lení a zapsání jména do seznamu čekatelů křtu. Pro všechny ostatní členy společenství 
je velkým požehnáním, mohou-li toto období prožívat společně s katechumeny, a tak 
proniknout hlouběji do tajemství svého křtu.   Z kalendáře krovéhradecké diecéze

VARHAníKY, sBoRMIstRY, VedoUCí sCHol A VŠeCHnY 
ZÁJeMCe o lItURGII A HUdBU zveme na setkání s dirigen-
tem, sbormistrem, hudebním vědcem a pedagogem PhDr. Tomášem 
Slavickým, PhD. na téma LITURGICKÁ HUDBA PŘED A PO II. 
VATIKÁNSKÉM KONCILU, které se uskuteční v sobotu 19. března 
2011 v přednáškové aule CARITAS – vyšší odborné školy sociální 
v Olomouci, Křižkovského 62. Začátek je v 10.00 hod., předpokláda-
ný závěr ve 14.00 hod. Bližší informace podá: Zdislava Vyvozilová, 
Arcibiskupství olomoucké, tel. 587 405 243.
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UČíCí se CíRKeV: pRVotní HŘíCH 
S odkazem l. čtení Gn 2,7 -9 ; 3,1-7   KKC 396-409
 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a zahrnul 
ho svým přátelstvím. Člověk však nemůže žít toto 
přátelství jinak, než že se svobodně podrobí Bohu. 
To je smysl zákazu, který člověk dostal, aby nejedl ze 
stromu poznání dobrého a zlého, „protože v ten den, 
když bys z něho pojedl, propadneš smrti“ (Gn 2,17). 
Strom poznání dobrého a zlého symbolicky připo-
míná nepřekročitelnou hranici, kterou člověk jako 
tvor musí s důvěrou respektovat. Člověk závisí na 
Stvořiteli, je podřízen zákonům stvoření a mravním 
normám, kterými je řízeno užívání svobody.
 Člověk, pokoušený ďáblem, nechal ve svém srdci vyhasnout důvěru ke svému Stvoři-
teli a neuposlechl Božího příkazu. V tom spočívá první hřích člověka. Každý další hřích 
pak je neposlušností vůči Bohu a nedostatkem důvěry v jeho dobrotu. Hříchem dal člověk 
PŘEDNOST sám sobě před Bohem. Člověk byl stvořen ve stavu svatosti a určen k tomu, 
aby byl Bohem zcela „zbožštěn“ ve slávě. Sveden ďáblem, chtěl být „jako Bůh“, avšak „bez 
Boha a před Bohem, ne podle Boha“. Písmo svaté ukazuje dramatické následky této první 
neposlušnosti. Adam a Eva okamžitě ztrácejí milost prvotní svatosti. Mají strach z Boha, 
o němž si udělali falešnou představu jako o Bohu, který je žárlivý na své výsady.
 Soulad, ve kterém žili první lidé je zničen; vláda duchovních schopností duše nad 
tělem je podlomena; spojení muže a ženy je podrobeno napětím, ozvala se pohlavnost. 
Jako nazí styděli se před sebou; jejich vztahy budou poznamenány žádostivostí a sklonem 
k panování jednoho nad druhým. Soulad s tvorstvem je rozbit: viditelné stvoření se člo-
věku odcizilo a stalo se mu nepřítelem. Vinou člověka je stvoření „podrobeno nicotnosti“ 
(Řím 8,20). Člověk sám se navrátí do země, z níž byl vzat. Tak do lidských dějin vstupuje 
SMRT.
 Po prvním hříchu zaplavuje svět skutečný příval hříchu: Kainova bratrovražda spá-
chaná na Ábelovi – všeobecná zkaženost – potopa – Babylonská věž. Nevěrnost Izraele 
Bohu úmluvy a jeho přestoupení Mojžíšova zákona. Hříchy křesťanů, všeobecná přítom-
nost hříchu v dějinách lidstva.
 Adamův hřích měl následky pro všechny lidi. Svatý Pavel o tom píše; „Celé množství 
se stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky“ (Řím 5,19) „Skrze jednoho člověka přišel 
na svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřeši-
li“ (Řím 5,12). Proti všeobecnosti hříchu a smrti staví apoštol všeobecnost spásy v Kristu: 
„Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu, tak zase 
spravedlivý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, které dává život.“ 
(Řím 5,18).
 Adam nám předal hřích, jímž jsme nakaženi od početí a který je smrtí duše. V důsled-
ku této jistoty víry církev uděluje křest na odpuštění hříchů také dětem, které se ještě nedo-
pustily osobních hříchů. Jak se stal Adamův hřích hříchem všech jeho potomků? Celý lid-
ský rod je v Adamovi jako jediné tělo jednoho člověka. Pro tuto JEDNOTU lidského rodu 
jsou všichni lidé zasaženi Adamovým hříchem, stejně jako jsou zahrnuti do Kristovy spra-
vedlnosti. Nicméně předávání prvního hříchu je tajemství, jež nemůžeme plně pochopit. 
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Ze zjevení však víme, že Adam nedostal svatost a prvotní spravedlnost jen pro sebe, nýbrž 
pro celou lidskou přirozenost: když Adam a Eva podlehli pokušiteli, dopustili se OSOBNí-
HO hříchu, avšak tento hřích zasáhl lidskou přirozenost, kterou oni předávají. Je to hřích, 
který bude předáván plozením celému lidstvu. Proto je prvotní hřích nazýván „hříchem“ 
analogicky: jako „převzatý“ hřích, a ne hřích „spáchaný“. Je to stav a ne skutek.
 Ačkoliv je prvotní hřích vlastní každému, nemá u žádného z Adamových potomků po-
vahu osobní viny. Je to ztráta prvotní svatosti a spravedlnosti, ale lidská přirozenost není 
úplně zkažená - jak hlásal Luther. Její přirozené síly jsou zraněny, je podrobena nevědo-
mosti, utrpení a vládě smrti a je nakloněna ke hříchu. 
 Křest zahlazuje prvotní hřích a obrací nového člověka k Bohu; avšak následky tohoto 
hříchu pro přirozenost, oslabenou a náchylnou ke zlému, zůstávají v člověku a vybízejí jej 
k duchovnímu boji. Učení o prvotním hříchu úzce souvisí s vykoupením, které uskuteč-
nil Kristus, poskytuje obraz i jasný úsudek o situaci člověka a jeho činnosti ve světě. Hří-
chem prvních lidí získal ďábel nad člověkem jakousi nadvládu; člověk však přesto zůstává 
svobodný. Prvotní hřích má za následek otročení ďáblu. Popírat, že člověk má poraněnou 
přirozenost, náchylnou ke zlu, je příčina velkých omylů v oblasti výchovy, politiky, sociální 
činnosti a v oblasti mravní. Následky prvotního hříchu a všech osobních hříchů lidí dávají 
světu jako celku hříšný ráz, který může být definován výrazem svatého Jana: „hřích světa“ 
(Jan l,29). Dramatická situace světa, který „má celý v moci zlý duch“ (l Jan 5,19) dělá z lid-
ského života boj proti mocnostem temna. Člověk, chce-li žít spravedlivě, musí neustále zá-
pasit a bez pomoci Boží milosti není schopen dosáhnout vítězství dobra.  
  P. Antonín Pospíšil

28. AUGUstInoVo oBRÁCení. Jednoho dne přišel za Au-
gustinem do Milána jeho přítel z mládí, který přijal křest a začal žít 
zcela nový život. Vyprávěl mu o svém obrácení. Přiznal, jakou posilou 
je pro něj Písmo svaté. Po jeho odchodu byl Augustin jako proměněný. 
Poznal, že život, který doposud vedl, byl ubohý a prázdný. Honil se za 
něčím, co nemělo skutečnou cenu. Jeho životu chybělo něco Božího. 
Rozplakal se lítostí i radostí zároveň.  
 Odešel do zahrady, aby byl sám a z vedlejšího domu zaslechl dět-
ský popěvek: „Tolle, lege - vezmi a čti.“ Byla to nejspíš jakási písnička. 
Vzal tedy do rukou knihu, která se mu v tu chvíli připomněla, Písmo 
svaté. Nepřemýšlel, knihu otevřel a začal číst. Jistě to nebyla náhoda, že 
objevil právě tato slova: „Ne v hodování a opilství, ne v nemravnosti 
a nestydatostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše 
Krista.“ (Řím 13, 13) Augustin už neváhal. Pochopil, že Bůh ho dovedl 
až před toto rozhodnutí. Teď už záleží jen na něm. Pevně se rozhodl 
pro Pána Ježíše. Chtěl ho následovat až do konce života. Oznámil mamince Monice, že se 
dá pokřtít a poděkoval jí za vyprošené obrácení. O Velikonocích roku 387 byl biskupem 
Ambrožem pokřtěn nejen on, ale i jeho syn Adeodatus a přítel Alypius. 
 Na první pohled mohla tato událost z Augustinova života vypadat jako náhoda. Ve sku-
tečnosti však Bůh moudře Augustina vedl. Posílal mu do cesty malé události, které se zdály 
jako náhody. Tak je tomu i v našem životě. Drobnosti a zdánlivé náhody mohou být velkým 
projevem Boží lásky k nám. I náš úsměv, vlídné slovo, pomoc, pozdrav může Bůh použít jako 
důležitou maličkost podobně jako popěvek dítěte: „Vezmi a čti!"
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pAstÝŘsKÝ lIst K pRVní nedělI postní 2011

Drazí bratři a sestry,
 v roce 2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu 
svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Jejich příchod 
znamenal pro naše předky nejen hlásání evangelia sro-
zumitelným jazykem, ale i základ naší kultury. Oni za-
ložili naše písemnictví. První písmeno v jejich abecedě 
vypadalo jako kříž. První kniha v našem jazyku byla 
Bible. První světské zákony v Říši velkomoravské byly 
připraveny v duchu evangelia. Naše kultura stojí od sa-
mého počátku na křesťanství. To umožnilo, abychom se mohli postavit na jed-
nu rovinu s vyspělými národy Evropy. 
 Výročí je pro nás nejen příležitostí k oslavě, ale i k duchovní a kulturní ob-
nově, abychom měli svůj podíl na skvělém díle slovanských apoštolů a aby-
chom přispěli k předání jejich odkazu dalším generacím, které pro rozvoj své-
ho křesťanství potřebují naše svědectví živé víry. Naše křesťanství stojí na víře 
a na svátostech, kterými jsme získali účast na Božím životě a byli uvedeni do 
života v církvi. V jednotlivých letech přípravy se tedy zaměříme na první tři 
svátosti. Dnes vstupujeme do postní doby, kterou prožíváme jako přípravu na 
obnovení křestního slibu o Velikonocích. Každého z vás zvu k osobnímu pro-
žití novény, pro kterou máte příručku.
 Zamysleme se nad základní otázkou víry. Když jsem byl pokřtěn v Krista, 
byl jsem mu zasvěcen. Už tedy nepatřím sobě, ale Kristu. Pokud žiju jako ten, 
který se v životě řídí podle Krista, mohu spoléhat na to, že On se dobře posta-
rá o to, co mu patří, jak zde na zemi, tak na věčnosti. Pokud je mou hlavní sta-
rostí, abych se mu líbil, mohu být klidný. Pokud mi chybí klid duše, pokud mě 
více tíží jiné starosti, pak je třeba využít této postní doby a přeskládat si hod-
noty života, častěji se zahledět na Krista a upevnit přátelství s ním. Rozejít se se 
vším, co poznám jako neslučitelné s důvěrným přátelstvím s ním. To by mělo 
být hlavním tématem naší velikonoční zpovědi. 
 Pro slavnostní obnovu křestního slibu o velikonoční vigilii, kdy se budeme 
zříkat ďábla a vyznávat svou víru v Krista, si každý najděme, čeho konkrétního 
se chceme zřeknout, s čím skončit, co změnit, abychom mohli prakticky žít jako 
svobodné Boží děti. Podobně se snažme každý říct, čím se chci Kristu přiblížit, 
abych na něj mohl více spoléhat a mít v duši pokoj, přesto, že budu muset nést 
nějaký svůj kříž, protože ke Kristu kříž patří. Když chci být jeho přítelem, ne-
mohu být lhostejný k břemenu, které nese On.
 Když první učedníci objevili Ježíše jako Mesiáše, přiváděli k němu své pří-
buzné a přátele. To je konkrétní úkol i pro nás, jestli jsme opravdoví. Nemůžeme 
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za druhé rozhodovat, ani je nutit, ale můžeme jim na sobě ukázat život Ježíšo-
vých přátel, můžeme jim ukázat společenství církve, můžeme jim o Ježíši hovořit. 
To první však, čím je třeba takový apoštolát začít, je modlitba za ně. Podívejme 
se po svých příbuzných a známých. Modleme se zvláště za ty, kteří se nestali Ježí-
šovými přáteli třeba i naší vinou, naším slabým svědectvím, naší malou láskou.
 Povězte takovým lidem, že v tomto roce křtu mají mimořádnou příležitost 
přijmout svátost křtu všichni, kteří z jakýchkoliv důvodů nebyli pokřtěni, třeba 
i proto, že tehdy rodiče nesplňovali podmínky křtu. V tomto roce mohou kněží 
udělit křest i cizím farníkům. Ti, kteří se přihlásí o křest do Velikonoc, začnou po 
svátcích společnou přípravu. U křtu předškolních dětí bude jedinou podmínkou 
účast rodičů (výjimečně aspoň jednoho) na třech přípravných katechezích. 
 U školních dětí vedle přípravy na křest aspoň jednoroční účast na ná-
boženské výuce s tím, že první svaté přijímání budou mít až po druhém 
roce výuky, v němž se také pravidelně budou zúčastňovat nedělních bo-
hoslužeb. Dospělí mají také po jednoročním katechumenátu možnost při-
jmout křest. Aby při přípravě na křest měli možnost prožít větší společen-
ství, doporučuji kněžím, aby dali příležitost společné přípravy ve větších 
farnostech, zvláště děkanských. Za všechny pokřtěné nese církevní spo-
lečenství spoluodpovědnost a musí je provázet modlitbou i skutečně při-
jmout mezi sebe do farního společenství, kde se noví členové zapojí. Zro-
dit někoho pro Krista a dát mu Boží život je veliká a krásná věc, ale o nový 
život je třeba zodpovědně pečovat, abychom neměli vinu na jeho duchov-
ní smrti. Křest přináší nesmírný dar duchovního uzdravení a věčné spásy, 
ale zároveň také zodpovědnost. Zavazuje ke křesťanskému způsobu živo-
ta, k přátelství s Kristem. Prosím proto všechny věřící, aby se snažili dávat 
ostatním dobrý příklad. Hned v postní době, kterou právě začínáme, mů-
žeme ukázat svou ochotu ke skromnosti a odříkání například zapojením 
se do programu Postní almužna. Při sčítání lidu, které se koná 25. března, 
je třeba se hrdě přihlásit ke Kristu a jeho církvi označením se za věřícího 
a člena římskokatolické církve. Naše křesťanské svědectví se skládá z jed-
notlivých činů.
 Do dnů duchovní a kulturní obnovy každého z nás i celého spo-
lečenství diecéze všem ze srdce žehná                        arcibiskup Jan

pŘednÁŠKA - 
BYZAntsKÁ MIse sV. CYRIlA A MetodA
O historických souvislostech cyrilometodějské mise na Velké Moravě 
bude přednášet historik Ing. František Valdštýn na faře v Zábřeze ve 
středu 23. března v 18 hod. Jste zváni všichni, kdo máte o toto téma zá-
jem.  P. František Eliáš
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pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 3/2011

ZpRÁVIČKY Z MInUlÝCH AKCí leteM sVěteM
Arcidiecézní fórum mládeže v Kroměříži (4. – 6. 3. 2011)
 Už potřetí se v Kroměříži konalo arcidiecézní fórum mládeže, na 
kterém mají mladí lidé možnost promluvit si s biskupem, postěžovat si 
i pochválit farní život. Tentokrát bylo zvoleno téma „Společenství mlá-
deže“. Z celkového počtu 421 farností přijalo výzvu arcibiskupa a svého 
delegáta vyslalo 91 farností, celkem přijelo 127 delegátů a 30 kněžích. 
Účast zástupců za náš zábřežský děkanát byla ve srovnání s ostatními 
děkanáty poměrně vysoká. Myslím, že si zaslouží být zde jmenováni: Anna Janů za farnost 
Hoštejn, Martin Kolísek z Tatenice, Lída Jarmarová z Jedlí, Milan Novák ze Zvole, Jakub 
Suchý z Dubicka, František Faltýnek z Loštic, Štěpán Schiffer ze Zábřeha a naše zástupky-
ně za děkanát Michaela Faltýnková. Ubytovaní jsme byli v budově Arcibiskupského gym-
názia. Hned v pátek jsme byli rozděleni po děkanátech do pracovních skupin a společně 
jsme zpracovávali otázky týkající se společenství v našich farnostech. 
 Sobotu jsme začali mší svatou, kterou sloužil arcibiskup Jan Graubner. Po mši prezen-
tovali zástupci pátečních pracovních skupin své výsledky otci arcibiskupovi a generální-
mu vikáři Josefu Gruzíkovi. Poté následovala přednáška o významu a vedení společenství, 
kterou měl na starosti P. doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D., který je vedoucím katedry křesťan-
ské výchovy na teologické fakultě UP v Olomouci, kde přednáší pedagogiku a katechetiku. 
K obědu byl výborný vývar s nudlemi a svíčková. V odpolední siestě většina z nás zamíři-
la do centra Kroměříže. Po siestě jsme měli možnost klást dotazy otci arcibiskupovi Janu 
Graubnerovi, otci Rudolfu Smahelovi a otci Kamilu Obrovi z ADCžM Přístav. Náš respekt 
k těmto osobnostem došel až tak daleko, že se téměř nikdo neodvážil dotaz vznést nahlas, 
a tak jsme je psali na papír. 
 Pak jsme se podle svých zájmů rozdělili do skupinek, kde jsme si vzájemně sdělovali 
zkušenosti a postřehy z různých společenství (ministranti, schola, mládež, atd.). Vybraní 
delegáti spolu s kněžími vytvořili organizační tým, který se pustil do tvoření konečného 
prohlášení letošního fóra. Za Zábřeh byl pro tuto těžkou úlohu vybrán Štěpán Schiffer. Ve-
čer nás ještě čekala napínavá hra ve zšeřelých uličkách Kroměříže. 

  Nedělní dopoled-
ne jsme strávili úkli-
dem, schvalováním zá-
věrečného memoranda 
(které uslyšíte od vaše-
ho kněze) a slavnostní 
mší svatou, kterou opět 
sloužil otec arcibiskup. 
Tím bylo třetí arcidi-
ecézní fórum mládeže 
ukončeno a my jsme se 
odebrali zpět do svých 
farností. (František F.)
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Co se pRo VÁs pŘIpRAVUJe?
duchovní obnova s tomášem Řehákem (1. – 2. 4. 2011)

Již podruhé si vás dovolujeme pozvat na postní duchovní 
obnovu s vynikajícím kazatelem Tomášem Řehákem, který 
si pro vás vybral přednášky s názvy „partnerství, aneb jak 
na to, když nevíš, jak na to“ a „Jak poznat Boží vůli“. Ce-
lou duchovní obnovu začneme už v pátek 1. 4. 2011 v 18.00 
mší svatou ve farním kostele v Zábřeze, kterou s námi bude 
slavit otec Radek Maláč. Po ní bude následovat adorace 
a bude také možnost jít ke svaté zpovědi. Pak se přesuneme 
do Katolického domu na večer se zábavnými hrami a pro-
mítáním filmu. Pokud budete chtít přespat, nezapomeňte si 
spacák a karimatku. ti, kteří se nemohou účastnit už pá-

tečního předprogramu, mohou přijít až na sobotní přednášky, které začnou v 9.00 ho-
din. Duchovní obnovu pak zakončíme v 15.30 křížovou cestou. Vstupné 50 Kč, jídlo zajiš-
těno. Doporučujeme také osobní internetovou stránku Tomáše Řeháka www.tom.wbs.cz  
  Těší se na vás animátoři zábřežského děkanátu! 

postní dUCHoVní oBnoVY V RAJnoCHoVICíCH
AdCŽM přístav (18. – 20. 3. 2011) „Co můžu dát já Jemu?“ Pojď-
me se ztišit, pokorně a kajícně sklonit hlavu a připravit svá srdce na 
největší svátky v roce. Rozjímejme společně nad Jeho velikou lás-
kou, se kterou se za nás vydal, a položme si otázku: Co chci dát já 
Jemu? Pojďme v tichu, modlitbě a svátostech získat posilu pro celou 
postní dobu, abychom pak očištěni a obnoveni mohli prožít i celé 
Velikonoce. Duchovní obnovu povede P. Zdeněk Pospíšilík, její součástí bude i silenti-
um. Na akci se přihlašujte nejpozději 7 dní předem na adrese pristav@centrum.cz, nebo 
čísle 573 391 156. Cena pro studenty je 300 Kč, pro pracující 400 Kč.

t. s. Archa (1. – 3. 4. 2011) „S Malým Princem blíž k Bohu i ke hvězdám!“ 
Postní duchovní obnova s exercitátorem P. Pavlem Konzbulem.
Na akci se přihlašujte nejpozději 7 dní předem na adrese archa.raj-
nochovice@centrum.cz, nebo na stránce www.ado.cz/mladez. Cena 
pro studenty je 300 Kč, pro pracující 400 Kč.

„středisko volného času při stojanově gymnáziu, Velehrad ve spolupráci s Centrem 
pro školy Arcidiecéze olomoucké pořádá prázdninovou školu pro scholy pod zášti-
tou Mons. Jana Graubnera. Akce proběhne ve dnech 5. - 10. července 2011 na Stoja-
nově gymnáziu, Velehrad.

Dále středisko volného času pořádá během prázdnin Školu médií a filmu, JAZYKo-
VoU ŠKolU A VÝtVARnoU ŠKolU.
Pro všechny účastníky je připraven bohatý program, během akcí bude přítomen kněz. 
Bližší informace najdete na plakátech.“

Další informace a přihlášky: stredisko@sgv.cz  a www.sgv.cz
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červenovodsko     červenovodsko
sbírky z neděle 6. března: Červená Voda 2364; Písařov 642; Jakubovice 486; Janoušov 427. 
Dary: Písařov – Haiti: 107; Písařov na opravu oltáře 3460. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v  Schůzka pastorační rady Písařov + Jakubovice bude v pondělí 14.3. v 17.00 na faře 
v Písařově. 
v  Adorace za uzdravení bude v neděli 13. 3. v 15.30 ve farním kostele v Červené Vodě. 
   P. Radek Maláč
v Senioři Červená Voda vás srdečně zvou na pouť 
ke sv. Antoníčku do Blatnice a na Velehrad v úterý 
5. 4. 2011. Cena 250 Kč, duchovní doprovod P. Radek 
Maláč. Objednávky na čísle 465 626 049 (po 19. hodi-
ně), mob. 737 869 214 – pí Kubitová.

lošticko    lošticko    lošticko

„stoupl jsem si do fronty”. A co dál? 
Na konci mše svaté o 1. neděli postní četl v jistém kostele ministrant toto: 
„Kdo nepřijal popel ve středu, může ho přijmout dnes.” Trochu legrační in-
formace. Připomíná svaté přijímání, čímž došlo ke srovnání živého Krista s 
pouhou látkou, i když požehnanou, s popelem, který je jen znamením. Co 
to vlastně pro mne znamená, že jsem si o Popeleční středě stoupl do fronty 
na přijetí znamení na čele, na popelec? Pokud nemám ofinu, je to zname-

ní venku dobře vidět. Je mi to nepříjemné? A kdy jindy mi je nepříjemné přiznat se, že mě 
ovlivňuje Ježíš Kristus? Je to určitě něco, co mě samého upozorňuje: ZMĚNA! žádný noč-
ní televizní program, žádná extra cukrárna nebo kino... Jednak mohou mé duši i tělu ublí-
žit, jednak mi berou tak drahocenný čas. V neposlední míře je znamení popelce symbolem 
pomíjivosti a malosti. Co dokážu? Nic. Co po mně zůstane? Nic. Nebo přece něco? Ano, to, 
čím jsem veliký, je má láska (vztahy). Ta, která každý den malými krůčky utváří můj život 
a tak určuje mou budoucnost. A já chci věřit a chovat naději, že má budoucnost je v nebi. 
Proto se snažím se sebou něco dělat. Postní doba je tu proto, abychom měli trpělivost se 
sebou samými.
v  Misijní tým z Loštic od 17. – 20. března moderuje postmisijní duchovní obnovu ve 
farnosti Kunovice. Prosíme o modlitbu a děkujeme Vám.  P. Pavel a spolubratři
 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko
sbírky z neděle 6. března: Mohelnice 5.394; Úsov (z 27.2.) 923 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

v SETKÁNí SENIORŮ bude v úterý 22. března ve 14 hod na faře. 
   Zvou p. Vykydalová a p. Faltusová

postřelmovsko postřelmovsko
V neděli je pravidelná mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově a v Chromči minulá 
sbírka byla na svatopetrský haléř (Chromeč 3.470 Kč, Sudkov 1.932 Kč).  Vladimír Jahn
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štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 6. března: Štíty 1.860; Cotkytle 620; Horní Studénky 1.300 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

v pRVní KŘíŽoVoU CestU v neděli 13. března ve 14.30 hod. povede společen-
ství živého růžence. 
 V neděli 20. března ve 14.30 povedou křížovou cestu děti a mládež. 

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 6. března: Lubník 580, Tatenice 1.120; Hoštejn 1.200, Kosov 400 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

v v v
exercicie s p. eliasem Vellou na Hoře Matky Boží v Králíkách 20. - 22. 5. 2011, na 
téma – BoJ pRotI ĎÁBlU. Cena na osobu včetně ubytování 2 noci, stravy a seminá-
řů podle druhu ubytování: Apartmán (2 - 4lůžko) 1 700 Kč; standardní pokoj (2-6tilůž-
ko) 1 500 Kč; turistický pokoj (5-6tilůžko) 1 200 Kč (nutno obsazovat pokoje v jejich 
plné kapacitě).
V ceně zahrnuto ubytování, strava, odměna pro přednášejícího, překladatele, program. 
Vystavená záloha 600 Kč je v případě neúčasti nevratná.
Přihlášky na tel.: 605 912 840 nebo e-mail: info@poutnidum.cz

dUCHoVní CVIČení pRo díVKY od 16 let
15. 4. - 17. 4.  - vede P. Jan Szkandera, spirituál z olomouckého semináře
18. 7. - 22. 7.  - vede P. Bogdan M. Sikora, provinciál minoritů
1. 8. - 5. 8.  - vede P. Jan Linhart, spirituál z olomouckého konviktu 
Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace a možnost duchovních roz-
hovorů.
 Přihlášky je možno zasílat na adresu: Sestra Františka Šmajstrlová Koperníkova 
1446/3, 767 01 Kroměříž Tel. 573 342 749, e-mail: sr.frantiska @seznam.cz Cena za tří-
denní pobyt v dubnu je 400 Kč, za pětidenní pobyt v létě 800 Kč. (eventuelně dle do-
mluvy)   Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže Kroměříž

Římskokatolická farnost Šternberk vás v sobotu 26. března 
2011 srdečně zve na již tradiční 
poUŤ K pAnně MARII do ŠteRnBeRKA
Do nově zrestaurovaného interiéru farního chrámu Zvěsto-
vání Panny Marie s duchovním programem pro manželské 
páry. Mši svatou s obnovou manželských slibů celebruje v 10 
hod. P. Josef Nuzík, generální vikář. V 16 hod. zakončení pou-
ti. Samostatný program pro děti od 3 let během přednášky 
ZAJIŠTĚN.
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sBíRKY Z neděle 6. BŘeZnA: Zábřeh 9.160; Jedlí 1.600; Svébohov 2.250; Klášterec 
1.190; Zvole 3.370; Vyšehoří 560; Postřelmůvek 630; Maletín 1.560 Kč. DARY ZÁBŘEH: 
na Haiti 1.000; na farnost 2.000 Kč. Všem dárcům, ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

poUŤ V ZÁBŘeZe
ZA oBnoVU RodIn A noVÁ KněŽsKÁ poVolÁní
V sobotu 19. března o slavnosti sv. Josefa budeme prožívat 
pospolu v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze. Hlavním téma-
tem našich modliteb budou naše rodiny a také prosba za nová 
kněžská a řeholní povolání. V 15 hod. se sejdeme k modlitbě 
růžence, v 16 hod. bude následovat adorace a v 17 hod. bude 
celebrovat v našem společenství mši svatou arcibiskup Jan 
Graubner.                                                               P. František Eliáš

V souvislosti s blížící se děkanátní poutí za obnovu rodin a nová 
kněžská a řeholní povolání zajistí zábřežská Charita pro farníky 
děkanátu následující služby:
*  svozy do kostela a asistence při pohybu (podpírání, odvoz na vozíčku) u seniorů 

a lidí s postižením, kteří se chtějí, byť jen některé části sobotního programu, zúčast-
nit  (objednávky v předstihu na telefonu 736 509 439)

*   zdravotní službu během modliteb i vlastní bohoslužby s otcem arcibiskupem – za-
jistí dvě zdravotní sestry domácí péče, budou přítomny v levé i pravé části lodi kos-
tela a viditelně označeny červeným stejnokrojem

*   po celou dobu tj. od 14 do 19 hodin budou farníkům zpřístupněny bezbariéro-
vé toalety v přízemí Charitního domu sv. Barbory (žižkova 15, naproti kostelu)

*  ve stejné době bude otevřena také recepce Charity, obchůdek s křesťanskou litera-
turou a devocionáliemi Barborka (žižkova 15, naproti kostelu), zde bude možné něco 
nakoupit a podpořit tak Charitu, ale i třeba v přilehlé zasedací místnosti si jenom od-
počinout, posedět, zahřát a občerstvit se (koláč, jednohubky, čaj, káva, minerálka)

   Bc. Jiří Karger ředitel Charity Zábřeh

děKAnÁtní poUŤ do sVAtÉ ZeMě
Římskokatolická farnost Zábřeh, ve spolupráci s cestovní 
agenturou AWeR toUR s.r.o. v Zábřehu chystá v termínu 
od 4. do 11. dubna poUŤ do sVAtÉ ZeMě.
průvodcem bude p. Milan palkovič z Velkých losin. V ceně 
je doprava autobusem ze Zábřeha-Valové na letiště v Moš-
nově. Cena 16 900 Kč.
Více informací k programu u P. Františka Eliáše, děkana, tel. 
731 626 500 a nebo v kanceláři CA AWER TOUR s.r.o., Farní 
1, Zábřeh, 789 01, telefon 583 418 297, mobil 731 626 506. 
 Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
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