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11. 3. 2012
Ročník XIX., číslo 11
3. 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

Hospodinův zákon 
je dokonalý, 
občerstvuje duši, – 
Hospodinův příkaz 
je spolehlivý, – 
nezkušenému dává moudrost. 
Hospodinovy předpisy 
jsou správné, – 
působí radost srdci, – 
Hospodinův rozkaz 
je jasný, 
osvětluje oči.

Žalm 19

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, 
abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; 
pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, 
ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. 
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 19   pane, ty máš slova věčného života.
1: Ex 20,1-17                                     2: 1 Kor 1,22-25                                  Ev: Jan 2,13-25
Ordinárium: Olejníkovo č. 502      příště Břízovo č. 503 
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ACHAB HAIdleR. Ty, kteří chtějí porozumět dalším souvislostem mezi starozákonními 
knihami, (jak je chápou židé) a evangeliem, potěší informace, že se budou moci v pá-
tek 16. prosince po večerní mši svaté znovu setkat s mužem znalým starého zákona, 
s praktikujícím židem Jaroslavem Achabem Haidlerem. Podmínkou je připravenost, to 
znamená, mít alespoň lehce načteny knihy Mojžíšovy ze Starého zákona, List Galaťanům a 
List Židům. Aktivitu očekávám především od biřmovanců a i již biřmovaných. 
   P. František Eliáš

setKÁní KAteCHetŮ bude ve čtvrtek 15. března od 19 hod. na faře v Zábřeze.
   P. František Dostál 

Zveme na Víkend pro osamělé ženy „V MÉ slABostI Je sílA III“, tento-
krát v rekreačním komplexu Losinka u Velkých Losin. Termín 23.-25. března 
2012. Určeno pro ty, které si potřebují odpočinout, popovídat a načerpat du-
chovní povzbuzení, i pro ty, které se ocitly v obtížných životních situacích – 
pro ovdovělé, svobodné, rozvedené či žijící v manželství.

Cena za víkend – dospělí: 550 Kč, děti: 400 Kč. Kontakt: rodinazabreh@gmail.com, 
Monika Sikorová, tel.: 737 517 102. 

 Pořádá Děkanátní centrum Rodina v akci a Centrum pro rodinu Šumperk

VÝRoČí pŘíCHodU sV. CYRIlA A MetoděJe nA MoRAVU. Matice velehradská 
ve spolupráci s nakladatelstvím Poustevník vydala knihu Petra Piťhy slyšte slovo a zpí-
vejte píseň. Kniha je bohatě ilustrována akad. malířkou Klárou Folvarskou a předmluvu 
ke knížce napsal Mons. Josef Hrdlička. Můžete si ji zakoupit na faře v Zábřeze.         red. 

Z HníZdA do VAŠeHo dIÁŘe 
– březnový program úterního Mamince
13. 3.  Žijeme zdravě aneb ochutnávka pomazánek a salátů. Přineste ochutnat!
20. 3.  Alergie a kojenecká mléčná výživa
27.3.  Nemoci v dětském kolektivu - neštovice a žloutenka

CVIČení nA MíČíCH s BAtolAtY.
Začínáme ve středu 21. 3. v 9 hodin s fyzioterapeutkou Mgr. Martou Rýznarovou, Dis. 
Cvičení je určeno pro maminky s nejmenšími dětmi (od 9 měsíců) a je zaměřeno na 
podporu správného držení těla (maminky i dítěte - dítě cvičí na maminčině klíně). 
Těšíme se na vás!  Za Hnízdo Irena Švédová 

KRIstÝn slUŽeBníK s.r.o. Ve středu 28. března od 9 hod. do 16 hod. 
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn slu-
žebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou za-
pojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Zodpoví případné dotazy uživatelů 

sítě a zaregistruje další zájemce z řad  farníků, případně dořeší rozpracované smlouvy. 
Podmínkou pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či 
děkana.  P. František Eliáš

ZVole – ZpoVídÁní pŘed VelIKonoCeMI. 
Ve středu 28. března ve Zvoli zpovídá od 15 hod. P. Alfréd Volný. V 17 hod. následuje mše 
svatá, a pokud bude potřeba, bude P. Alfréd udělovat svátost smíření také po mši svaté. 
                            P. František Eliáš
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KAtolICKÝ dŮM ZÁBŘeH
v na středu 14. března připravujeme besedu, při které se můžeme dozvědět něco 
o historii rozhlasového vysílání a kráse mluveného slova. Do tajů rozhlasového vysílá-
ní nás zasvětí a o veselé historky z natáčení se podělí redaktor Českého rozhlasu olo-
mouc Mirek Kobza – mimo jiné autor rozhlasových pohlednic z kraje mezi Pradědem 
a Hanou. Začátek v 17.00 hodin, vstupné dobrovolné.

v spolek Metoděj spolu Moravskoslezskou křesťanskou akademií 
vás zvou na přednášku: Biskup Bruno ze schauenburgu. Ve čtvrtek 
22. března v 17 hod., v Katolickém domě proběhne další z cyklu před-
nášek a besed s vojenským historikem Ing. plk. Františkem Valštýnem, 
se kterým jsme již prošli dobou cyrilometodějskou, dobou biskupa 
Jindřicha Zdíka a nyní poznáme další z velkých postav olomoucké-
ho biskupství biskupa Bruna ze Schauenburgu, mimo jiné zakladatele 
města Kroměříže.

v Populární zábřežská folk&country kapela MAdAlen letos slaví 20 let své existen-
ce. Na sobotu 24. března připravila do zábřežského „kaťáku“ koncert, kde si od 18 hodin 
spolu s Madalen zahrají bývalí členové kapely – Luboš, Honza, Blanka, Honza, Jirka,... 
Hostem večera bude frontman kapely Kamelot – Roman HORKÝ, který „Madalény“ 
v začátcích hodně inspiroval. Po koncertě bude možnost posedět a „pokecat“ při sessi-
on, který zahájí dětská skupina „Vodníci“ a dále zahraje VKV Mono a „sesterská“ kapela 
A.M.Úlet. V průběhu večera se bude podávat gulášek a plno jiných dobrot. Prostě je na 
co se těšit. Tak přijďte pobejt…

v pojeďte s námi do divadla. Již v předstihu Vás zveme na autobu-
sový zájezd do Národního divadla v Brně, při kterém zhlédneme nastu-
dování divadelní hry „Černá Madona Brněnská“. Zájezd se uskuteční 
v pátek 11. května 2012. Odjezd v 16 hodin, cena (vstupné+doprava) 
500 Kč. Dramatický příběh o vojenské cti a zradě, víře v Boha a obrá-
cení se k vyšším duchovním hodnotám se odehrává roku 1645 během 
obléhání Brna švédskými vojsky, kdy město brání jen hrstka oddaných 
v čele s rektorem jezuitské koleje páterem Martinem Středou. Součás-
tí příběhu je i legenda o Černé Madoně – patronce města Brna… Při-
hlášky do konce března přijímá Josef Klimek, tel 583 412 108, mob. 
731 465 717.   Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Dne 12. března se dožívá 80 roků života dlouholetý kostelník v Rovensku, 
pan Josef Hajtmar. 

Za obětavou službu mu děkujeme. Do dalších roků přejeme a vyprošujeme
Boží požehnání, pevné zdraví, hodně radosti, pokoje a ochranu P. Marie.  

  Věřící obce Rovensko.

poděKoVÁní. Rády bychom poděkovaly P. Radku Maláčovi, který se ujal vedení so-
botní duchovní obnovy žen v Zábřehu. Pomohl nám zastavit se a načerpat nové síly, kte-
ré každá z nás potřebuje, a věřím, že i předá do svých rodin a zaměstnání. Krásnou teč-
kou sobotního společenství žen byl hudební doprovod Scholy Piccoly na mši svaté, které 
také patří dík.        Mateřské a rodinné centrum Hnízdo, Rodina v akci a Modlitby matek
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UČíCí se CíRKeV – desAteRo BoŽíCH pŘIKÁZAní 
S odkazem na l.čtení - Ex 20,1-17 a KKC 2052 - 2074
 Apoštol Marek ve svém evangeliu vypravuje o mladíko-
vi, který se obrací na Ježíše a táže se ho, co má dělat, aby do-
šel spásy, a slyší Ježíšovu odpověď: „Chceš-li vejít do života, 
zachovávej přikázání“, a potom dodává: „Pak přijď a následuj 
mě!“ (Mar 19,16-21) Následování Ježíše zahrnuje zachovává-
ní Božích přikázání. Zákon není zrušen, ale člověk je vyzý-
ván, aby ho znovu našel v osobě Ježíše, který je jeho dokona-
lým uskutečněním, zjevuje jeho plný význam a dosvědčuje 
jeho trvalou platnost.
 Být křesťanem znamená víc než žít podle přikázání, protože Ježíš každého křesťana 
zve: „Přijď a následuj mě!“ Být křesťanem tedy znamená prožívat živý vztah ke Kristu. 
Křesťan se hluboce spojuje se svým Pánem a vydává se na cestu vedoucí do skutečného 
života - časného i věčného.
 Ježíš vykládá Zákon ve světle dvojího a současně jediného přikázání lásky, plnosti 
Zákona: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. 
To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na 
těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ (Mat 22,37-40)
 Desatero znamená „deset slov“ (Ex 34,28). Tato slova shrnují Zákon, který Bůh dal 
v rámci smlouvy izraelskému lidu prostřednictvím Mojžíše na hoře Sinaj. Vyhlášením 
přikázání lásky k Bohu (první tři) a k bližnímu (dalších sedm) vytyčuje pro vyvolený 
národ i pro každého jednotlivce cestu života, osvobozeného z otroctví hříchu.
 Deset přikázání tvoří organický a nedělitelný celek, protože každé přikázání odka-
zuje na další přikázání a na celé Desatero. Nelze si libovolně vybírat pouze některá. Ten, 
kdo se proviní proti jednomu z nich, prohřešuje se proti celému Zákonu. Zvláštností De-
satera také je, že zahrnuje celý lidský život. My lidé jsme totiž odkázáni jak na Boha (při-
kázání 1.-3.), tak i na své bližní (přikázání 4.- 10). Jsme bytostmi jak náboženskými, tak 
i sociálními.
 Desatero není podmíněno časem. Najdeme v něm vyjádření obecně platných a ne-
měnných základních povinností člověka vůči Bohu a vůči bližnímu.
 Dekalog (neboli deset slov - z řeckého deka - deset a logos- slovo) - deset přikázání je 
ústředním souhrnem základních pravidel lidského chování ve Starém zákoně. Židé stej-
ně jako křesťané se podnes řídí tímto základním textem.
 Desatero není v žádném případě souborem nějakých svévolně uložených povinnos-
tí tyranské vrchnosti. Dnes stejně jako navždycky je to jediná budoucnost lidské rodiny. 
Chrání člověka před ničivou mocí sobectví, nenávisti a lží. Odhaluje mu všechna faleš-
ná božstva, která ho zotročují. K těm patří sebeláska, touha po moci a po požitku, které 
vylučují z lidského života Boha, podvracejí mravní řád a ponižují lidskou důstojnost nás 
i našich bratří.
 Desatero dostává svůj plný smysl ve světle smlouvy, v níž se zjevuje Bůh tak, že dává 
poznat svou vůli. Zachováváním přikázání lid vyjadřuje, že patří Bohu, a vděčně odpo-
vídá na jeho iniciativu lásky.
 Církev, věrná Písmu a Ježíšovu příkladu, uznává základní důležitost a význam De-
satera. Křesťané jsou povinni je zachovávat a nekřesťané mít o něj zájem a dle možností 
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podle něho žít. Desatero zavazuje těžce, protože vyjadřuje základní povinnosti člověka 
k Bohu a k bližnímu. Je však možno jej zachovávat, protože Kristus, bez něhož nemůže-
me dělat nic, nás k tomu uschopňuje i pomocí Ducha svatého a jeho milostí.
 A jaké životní poučení plyne z řečeného? Nic jiného vám nemohu říci, než co řekl 
Mojžíš svému národu, když mu předával Desatero: „Hle, dnes vám předkládám požeh-
nání nebo zlořečení. Požehnání, budete-li poslouchat přikázání Hospodina, Boha svého, 
které vám dnes ukládám. Zlořečení, nebudete-li poslouchat přikázání Hospodina, Boha 
svého, ale sejdete-li z cesty, kterou vám nyní ukazuji. Za svědky vyzývám dnes nebe 
a zemi, že jsem vám dnes předložil život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, 
abys žil ty i tvé potomstvo!“ (srovnej Ex 11,26-28; Ex 30,15-20)  P. Antonín Pospíšil 

pokus o přeložení desatera Božích přikázání do dnešního jazyka
  1.  nebudeš mít jiné bohy! Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel 
člověka, ani strašidel, ani osudu. Já chci být tvým pomocníkem: drž 
se mne a budeš svobodný. Nemusíš si o mně dát nic namlouvat od 
těch, kdo o mně moc mluví a předstírají, že vědí, jaký jsem. Já chci 
být tvým učitelem ve svém Synu: drž se jeho slov a budeš žít v pravdě. 
  2.  nebudeš zneužívat mého jména! Nemusíš mne mnohým modle-
ním a zbožnými úkony donucovat, abych ti pomohl. Já jsem tvůj přítel 
– a zcela dobrovolně: drž se mne a budeš žít pokojně.
  3.  Budeš zachovávat den odpočinku! Nemusíš se uštvat k smrti 
prací, neustálým strachem, že něco někde zmeškáš. Já tě chci vést světlem svého Ducha: 
Drž se mne a budeš žít zdravě.
  4.  Budeš ctít otce a matku! Věř, je to nakonec únavný život, stále se bouřit proti rodičům, 
proti učitelům, proti pořádkům života. Stálá vzpoura zotročuje stejně jako slepá poslušnost. 
Ty tak žít nemusíš. Já chci být tvým nebeským Otcem: drž se mne a budeš žít ve svorné lásce. 
  5.  nebudeš zabíjet! Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pra-
covně předstihnout, osobně vyřídit, aby tě nepředstihli oni. Já chci být tvým ochráncem: 
drž se mne a budeš žít beze strachu.
  6.  nebudeš cizoložit! Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami nezralé a příživnické lás-
ky připravil o radost z lásky pravé. Já chci být dárcem tvého štěstí: drž se mne a naučíš se 
milovat krásně a věrně.
  7.  nebudeš krást! Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bliž-
ního nebo stát, dopadne to vždy stejně: co získáš na majetku, ztratíš na klidné mys-
li. Já chci být tvým živitelem: drž se mne a poznáš, že větší radost je dávat než brát. 
  8.  nebudeš lhát! Nemusíš se zaplétat do lži, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedů-
věru a ta dělá ze spolužití peklo. Já, tvůj Bůh, mám k tobě důvěru: drž se mne, naučíš se 
důvěřovat a budeš sám důvěryhodný.
  9. nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního! Nemusíš zatěžovat svůj život 
dychtěním po kradené lásce, která působí rozvraty. Já, tvůj Bůh, ti dávám lásku ryzí: drž 
se mne a poznáš lásku obšťastňující.
10. nebudeš závistivý ani chamtivý! Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses 
tak radosti z vlastního. Já, tvůj Bůh, ti dávám dobré dary: drž se mne a naučíš se žít spo-
kojeně. Zpracováno podle: E. Lang: Die zehn grossen Freiheiten;

Simajchl Ladislav, Desatero Božích přikázání.(www.vira.cz)
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pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 2/2012

ZPRáVy Z MINULÝCH AKCí…

Celostátní fórum mládeže 2012
 Ve dnech 23. - 26. 2. město Žďár nad Sázavou přivítalo 85 
delegátů z osmi diecézí a třicet skupin pracujících s mládeží 
v církvi, např: hnutí, řehole, komunity, DCM, VKH nebo zá-
stupce za časopis IN!, web signaly.cz či Ligu pár páru.
 Našim názorům, stížnostem, ale také povzbudivým svě-
dectvím naslouchali biskupové Mons. Jiří Paďour, Mons. 
František Radkovský, Mons. František Lobkowitz, Mons. Ka-
rel Herbst a Mons. Pavel Posád, v čele s kardinálem Domi-
nikem Dukou a olomouckým arcibiskupem Mons. Janem 
Graubnerem. Domácí Brněnskou diecézi reprezentoval gene-
rální vikář Mons. Jiří Mikulášek. Fóra se zúčastnilo také na 30 pozorovatelů z řad kněží 
a laiků. 
 Po dva dny jsme se navzájem sdíleli v diskusních skupinách a poté své názory pre-
zentovali na plénu, kde mohl každý z delegátů vystoupit se svým vlastním příspěvkem. 
Biskupové nám celou dobu pozorně naslouchali. Protože to byl dialog mezi mladými a 
biskupy, promluvili k nám v krátkých katechezích i oni. Připomněli nám, že k dobrým 
výsledkům je potřeba dobrého základu, tedy pevného osobního vztahu s Bohem. 
 Celé fórum, pořádané Sekcí pro mládež ČBK, proběhlo ve velmi dobré a přátelské at-
mosféře. Své místo měla i modlitba, při které bylo cítit přítomnost Ducha Svatého. Těch-
to několik příjemných dní jsme zakončili nedělní mší svatou s kardinálem Dominikem 
Dukou, na které vybraní delegáti přečetli závěry za již IV. Celostátní fórum mládeže. 
(Najdete je na ado.cz/mladez/ v záložce Ke stažení)
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Co se pro Vás připravuje?
děkanátní setkání mládeže 30. – 31. 3. 2012
 Setkání zahájíme mší svatou v 18 hodin v Zábřeze u sv. Bartoloměje, a následnou 
adorací. Poté se přesuneme do „kaťáku“, kde bude připravený večerní program. V sobotu 
se můžete těšit na přednášku sestry Olgy Zelené „Bůh v životě mladých“ a na kateche-
zi Mons. Jana Graubnera. Po výborném obědě bude následovat křížová cesta a poslední 
část programu začne ve dvě hodiny. 
S sebou: karimatku + spacák, 50 Kč, buchtu na společnou večeři. (Vaši animátoři)

duchovní obnova v tatenici 23. - 25. 3. 2012
 Pro všechny mladé lidičky od 14 let proběhne na faře v Tatenici duchovní obnova 
v režii otce Jaroslava Přibyla. Co si vzít s sebou? Tak - v prvé řadě Bibli a spacák. Poté 
taky nějaké to oblečení, přezůvky a 200  Kč na ubytování a stravu. Přihlašovat se můžete 
nejpozději do 18. března na mail: fatatenice@ado.cz nebo na tel. 777 203 415.

NěCO NA ZAMyšLENí…
pRoČ odpoUŠtět?
Odpouštějte a bude vám odpuštěno. (Lk 6,37)
 Neodpuštění negativně ovlivňuje celý život člověka, 
včetně jeho těla a psychiky. Zanedbané, potlačené a někdy 
i zdánlivě zapomenuté křivdy nic neřeší. Působí destruk-
tivně. Neodpuštění člověka ničí, rozkládá a znepokojuje. Je 
zdrojem napětí a podrážděnosti. 
 Neuzdravené křivdy se mění i ve zdroj ubližování dru-
hým. Ať už totiž člověk chce nebo ne, předává dále to, co 
sám zakusil. Potřebuje se utrpení zbavit a tak ho přesouvá 
dál. Ono se k němu pak ale vždy navrací… 
 Neodpuštění působí jako jed zasahující všechny oblasti 
života a vztahů: k Bohu, k lidem, ke světu a i k sobě. Proje-
vuje se na úrovni osobní, na úrovni rodin, různých skupin 
i národů… Skrze odpuštění se naopak člověk stává vnitřně 
nezávislým na negativním vlivu zla. Ukřivdění pak ztrácí svou zničující moc.

odpUstIt nelZe „nA poVel“
 Odpuštění není mnohdy jednoduchou záležitostí. Pocit křivdy člověka zasahuje 
v mnoha vrstvách. Proto zpracování křivdy a odpuštění musí proběhnout ve všech zasa-
žených úrovních a oblastech lidského života. Rychlé a levné rady typu: „musíš hned od-
pustit“, „zapomeň na to“, „čas léčí rány“ jsou neúčinné a k opravdovému odpuštění mo-
hou vést jen zřídka. Vyrovnání se s křivdou, odpuštění a uzdravení je dynamickou zále-
žitostí, která mnohdy potřebuje svůj čas.
 Odpuštění je procesem, jehož motivem je spíše rozhodnutí, než pocity. Na počátku 
tohoto procesu je dobré uvědomit si svou hodnotu jako člověka i jako milovaného Bo-
žího dítěte a připomenout si, že i když se cítíme nemilováni a nedoceněni, Boží láska 
k nám trvá. V Bohu je naše bezpečí a význam.       (převzato z www.vira.cz)
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KŘíŽeM KRÁŽeM po HAItI 
 V Baie de Henne jsem dvě noci klidně spal, protože 
jsem si nechal dát postel na střechu fary. Tam byl v noci do-
cela svěží vzduch a alespoň se pohyboval. Ráno jsem se cítil 
jako vyměněný. Rychle jsme si dali snídani, abychom mohli 
začít pracovat s dětmi. V Baie de Henne jich je v programu 
adopce na dálku nejvíce. Dieubon, Samuel, Stanley, Tipoli-
mo a Wilson nám vydatně pomáhali s organizací. Bez nich 
bychom to asi nezvládli. Někteří pomáhali s focením a kon-
trolami seznamů, druzí se věnovali těm, kteří psali dopi-
sy pro jejich sponzory. Bylo to pro všechny velmi náročné, 
protože bylo nesnesitelné vedro už od rána. Několikrát za 
den jsem na sebe nechal pumpovat vodu, abych to na slun-
ci vydržel. Lidi tmavé pleti není dost dobře možné fotit ve 
stínu. Nezbylo nic jiného, než to vydržet. Během vyučova-
cích hodin nám práce šla docela od ruky, ale o přestávkách 
pracovat nešlo. Děti jsou velmi zvědavé, lezly nám do všech 
věcí a nebylo možné udělat ani krok. Všimnul jsem si, že 
u pumpy je plastový barel a v něm asi 200 litrů vody. Vzal jsem si starý kbelík a vydatně je po-
kropil vodou. To byl pro ně nový impuls. Snažily se ke mně dostat a vzít mi nádobu nebo mne 
překvapit zezadu. Já jsem si držel strategickou pozici u barelu a kropil jsem nemilosrdně každé-
ho, kdo se dostal „na dostřel“. Za čtvrt hodiny byl málokdo suchý a já jsem byl vděčný, když za-
zvonilo. Byl jsem úplně vyřízený, ale děti jsem si tím získal. Při focení pak bylo mnohem snazší 
s nimi komunikovat a vyloudit z nich občas nějaký ten úsměv. 
 Oběd jsem si dal s nimi ve školní jídelně. Dostal jsem porci rýže s fazolemi. Bylo to docela 
dobré, ale suché a bez zapíjení to dusilo. Kuchařky jsem ale pochválil a měly radost. Po obědě 
jsme ještě fotili až do odpoledne. Potom jsme šli na faru, ale na klid a soukromí jsme mohli 
zapomenout. Pořád jsme museli něco řešit a někomu se věnovat. Od první chvíle si nás doslo-
va a do písmene adoptoval jeden malý, asi pětiletý klučina. Začali jsme mu říkat šmudla ale 
jeho pravé jméno je John Love. Je sám, otec o něj nejeví zájem a starají se o něj cizí lidé. Tak 
patří jaksi všem a nikomu. Vůbec nepřipustil, že mu nerozumím, brebentil na mne kreolsky, 
já na něj česky a moc jsme si rozuměli. Nejvíc ale rozuměl jídlu, pití a cukroví. Za celou dobu 
se od nás nehnul a tak opusinkovaní jsme už dlouho nebyli. 
 Mezitím chodili dospělí i děti s různými zraněními a my jsme je v rámci našich možnos-
tí ošetřovali. Od řezných a tržných ran přes nepěkné spáleniny až po zanedbanou zlomeninu 
ruky. Dělali jsme, co jsme mohli. Večer jsme si sedli s našimi pomocníky a otcem Rodolphem 
na střechu fary, dali si pivo a začali si povídat. Musím říct, že pro mne byl ten večer jedním 
z nejsilnějších zážitků z celé cesty. Neměl jsem předtím ani tušení, jak silné pouto mezi námi 
za těch pár dní, během mé první cesty, vzniklo. Vždyť jsem ani nevěděl, jestli se někdy vrá-
tím. Myslel jsem si: „Sejde z očí, sejde z mysli“. Navíc to byli kluci od 14 do 16 let. Když jsem 
se dozvěděl, že se celou dobu (čtyři roky) modlí nejenom za mne a moji rodinu, ale také za 
celou Charitu, měl jsem stažený krk a cítil jsem se zahanbený. Pochopil jsem také, co pro ně 
znamenají šance, které díky nám mají. Jsou si toho vědomi a váží si toho. Alespoň někteří ur-
čitě. Jejich motivace a příležitost je také nadějí pro celé Haiti. Nechci být patetický, ale měl 
jsem pocit, že to byla taková „hodina pravdy“. Silně mne to zasáhlo a hodně povzbudilo. Byl 
jsem šťastný, že jsme na sebe tuto zodpovědnost vzali. Dlouho jsem nemohl spát a musel jsem 
o všem dlouho přemýšlet.        Václav Keprt
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ČTěME KATOLICKÝ TÝDENíK – AKTUáLNí ČLáNEK 
Jak je postní doba vlastně dlouhá?
 Proč se říká, že postní doba má 40 dní, když je to vždycky 46 
dní?
 Postní doba má sice 46 dní, ale postních dnů je v ní sku-
tečně jen čtyřicet. Český výraz „doba postní“ je ovšem poně-
kud nepřesný.
 V latinské liturgii se tato doba nazývá „Tempus quadrage-
simae“, tedy „doba čtyřicetidení“, protože jejím primárním 
aspektem není „půst“, nýbrž čtyřicetidenní příprava kate-
chumenů na jejich křest o velikonoční noci. Každý křesťan 
se přitom s nimi má připravovat na obnovu vlastního křest-
ního slibu. Nedílnou součástí této přípravy je - po Ježíšově vzoru na poušti - i půst, a tedy 
odtud snad pochází ono české, ovšem zavádějící a spíše zlidovělé označení „doba postní“.
 Doba postní se v církvi slaví od 5. století. Začínala první nedělí postní. Jelikož však 
křesťané nikdy neděli za postní den nepovažovali, byly k této době přidány další dny.
 V současné podobě se tedy doba postní skládá ze čtyřiceti postních dnů, pěti postních 
nedělí a neděle květné - jedná se tedy skutečně o 46 dnů. Označení nedělí jako „postní“ 
chce zkrátka upozornit, že tyto neděle jsou součástí postní doby. Znovu si však musíme 
připomenout, že neděle jsou takto označeny pouze v češtině. V latinské liturgii se jedná 
o neděle „čtyřicetidení“ (např. „Dominica V Quadragesimae“, tedy česky „Pátá neděle čty-
řicetidení“). Vlastně ani „květná neděle“ není v latině „květná“, nýbrž „Dominica in Palmis 
de Passione Domini“, tedy „Palmová neděle o Pánově umučení“ - snad proto, že při Ježíšo-
vě vjezdu do Jeruzaléma lidé kladli na cestu palmové ratolesti; u nás palmy nerostou, zato 
kvetou první kočičky.
 Proč ale hovoříme o „čtyřiceti dnech“? Již jsme zmínili Ježíšův čtyřicetidenní půst na 
poušti, jak o něm hovoří evangelisté Matouš a Lukáš (Marek o postu mlčí.) Čtyřicetidenní 
půst je biblickým časem přípravy na něco důležitého. Ježíš se 40 dní postí před začátkem 
svého veřejného působení, podobně jako to činil Mojžíš, než vyhlásil Boží zákon; stejně 
tak Eliáš 40 dní o hladu putoval k hoře Chorébu k setkání s Hospodinem; čtyřicet dní se 
vzkříšený Ježíš zjevoval učedníkům, než vystoupil na nebesa. Všechny tyto čtyřicítky jsou 
snad symbolickým vyjádřením čtyřiceti let putování Izraele pouští z egyptského otroctví 
do země zaslíbené.
 My, kteří jsme zažili komunismus, máme hrubou představu o tom, jak dlouho čtyřicet 
let trvá a co se za tuto dobu se společností stane. Jedná se zhruba o dvě generace, přičemž 
jsme zrovna v polovině další čtyřicítky života ve svobodě, a můžeme tedy vnímat míru 
rychlosti společenských přeměn.
 Podobně ten, kdo dobu postní bere vážně, dobře ví, že čtyřicet dní je tak akorát, ani 
málo, ani moc, právě na míru srdce, vůle a rozumu člověka.

 P. Ladislav Heryán, biblista, salesián

I v některých našich farnostech se připravujeme nejen na vlastní obnovu křtu o Velikono-
cích, ale zároveň doprovázíme liturgickými obřady postní doby katechumeny k jejich křtu, 
z nichž nejdůležitější jsou skrutinia o třetí, čtvrté a páté neděli postní. Na katechumeny 
pamatujme i v našich soukromých modlitbách, protože od Velikonoc již budou plně spo-
luvytvářet naše společenství místní církve.   P. František Eliáš
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červenovodsko      červenovodsko

sbírky z 4. března: Červená Voda 1.980; Domov důchodců sv. Zdislavy 210; Písařov 674; 
Jakubovice 750 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

mohelnicko      mohelnicko      mohelnicko

sbírky z neděle 4. března: Mohelnice 4.285; Úsov 540; Studená Loučka 1.720 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

 V úterý 20. března ve 14 hod. na faře se koná pravidelné setkání seniorů. 
   V.ŠléškováZ mohelnické farní kroniky: 
 Mohelnický rodák - malíř baroka. 29. března roku 1712 se 
narodil mohelnickému kostelníku a obuvníku Martinu Suppe-
rovi a jeho manželce Anně Elisabeth syn Judas Thaddäus Josef. 
Narodil se ve Smetanově ulici č. 5. Chlapec se dobře učil, pro-
to brzy nastoupil na gymnázium v Olomouci. Studoval jazyky 
a theologii. Seznámil se s malířem Karlem Karlem Harringem, 
který prováděl výzdobu kláštera na Hradisku. Supper ukončil 
studia theologie v šestém semestru a vstoupil k Harringovi do 
učení malířství, seznámil se s dalšími vynikajícími malíři.
 Supper začal svou malířskou dráhu v Moravské Třebové, 
kde se rovněž oženil s dcerou malíře Christiana Davida. Celý další život působil v Mo-
ravské Třebové.
 Namaloval asi čtyřicet oltářních obrazů: např. sv. Františka v špitální kapli v Morav-
ské Třebové, sv. Jakuba v Trnávce, Nanebevzetí Panny Marie, sv. Bartoloměje a sv. Rodinu 
v Zábřeze, Čtrnáct pomocníků v kostele v Moravské Třebové. Známé jsou jeho kostelní 
fresky v kostele v Cholině, Březině, Gruně a v Tátenici. Tadeáš Supper zemřel 1. května 
1771 při malování kostela v Moravské Třebové.  Helmut Bartoš

MAteRIÁlní sBíRKA ŠAtstVA, obuvi a domácích potřeb, která se uskuteční ve 
dnech 28. – 31. března 2012.
 Sběrným místem v Mohelnici je přízemí Městského kulturního střediska Mohelnice 
(ul. Lazebnická 2) a přilehlé parkoviště, otevřeno bude od středy do pátku vždy v době 
od 9 do 17 hodin a v sobotu dopoledne od 9 do 12 hodin.

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 4. března: Lubník 460, Tatenice 880, Hoštejn 1.600; Kosov 780 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Jaroslav Přibyl

štítecko štítecko štítecko

sbírka z neděle 4. března: štíty 2.450; Cotkytle 910; Horní Studénky 1.500 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                         P. Stanislav Suchánek
KŘíŽoVoU CestU v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve štítech v neděli 18. března 
ve 14.30 hod. povede společenství manželů.



11

lošticko      lošticko      lošticko

Závažnost všedních hříchů 
 Bez rozlišení hříchů na těžké a všední (nebo lehké) bychom 
nemohli žít. Nikdo z nás se totiž lehkým hříchům neubrání. Kdo 
tu neumí správně rozlišovat, propadne buď nedbalosti, nebo ne-
rozumné úzkostlivosti. Katolická morálka udává tři okolnosti, 
z nichž i jedna stačí k tomu, abychom považovali hřích za lehký: 
1.  nevědomost nebo nedostatečná pozornost, 
2.  nedostatek svobodného rozhodnutí pro slabost, silný nátlak 
vnější nebo vnitřní,
3.  nepatrnost předmětu, malá důležitost přestupku zákona. 
 Duchovní autoři se netají obavou, že by výraz „lehký”, „všed-
ní” hřích mohl vést k tomu, že ho považujeme za maličkost, za 
něco normálního, oč se vůbec nemusíme starat. Dobře nám při-
pomínají, jak vážnou překážkou v dokonalosti jsou i malé chyby, zvláště jsou-li plně dob-
rovolné; malé nelaskavosti, lži, sobeckosti atd. Kdo se nestará o hříchy všední, je na „nej-
lepší” cestě dopustit se hříchu těžkého. Jestli máme někoho upřímně rádi, pak nás mrzí 
i maličké nevěrnosti. Ve vztahu k Bohu by to mělo být na prvním místě. Sotva kdy projde 
den, kdybychom nechybili z nedopatření, roztržitosti, výbuchem zlé nálady, tj. nedostat-
kem kontroly ovládání. Podle učení mystiků nám Bůh tyto nedokonalosti snadno pro-
míjí. Dokonce prý nám je schválně ponechává, abychom byli pokornější. Zato ale přís-
ně soudí i maličkosti, které jsou při plném vědomí a dobře rozvážené, například pomstu 
a nelaskavosti vůči druhým předem připravené.

 Misijní tým moderuje postní duchovní obnovu od 15. – 18. března 2012 ve farnosti 
Vacenovice. Děkujeme za vaše modlitby. 

 K dobré přípravě na sv. smíření před Velikonocemi vám dary Ducha svatého vypro-
šují  loštičtí misionáři.

postřelmovsko      postřelmovsko

Neděle 18. března je třetí nedělí v měsíci, bude mimořádná sbírka na opravy v Postřel-
mově a v Chromči. Minule byla sbírka na svatopetrský haléř. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn 

v v v
plÁnoVÁní nA lÉto
Rodina v akci opět nabízí na léto PŘíMěSTSKÝ TáBOR pro děti v ter-
mínu od 9. do 13. července 2012 „S KAMARáDy JE PRIMA II.“ 

Novinkou je LETNí POByT PRO RODINy – společná dovolená pro 
celé rodiny na Staré Vodě v Jeseníkách. Termín 12.-18. srpna 2012.
Bližší informace na webu www.rodinazabreh.webnode.cz a v dalších 
farních informacích. 
  Za Rodinu v akci Monika Sikorová, mail: rodinazabreh@gmail.com
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sbírky z neděle 4. března: Zábřeh 13.080; Jedlí 1.800; Svébohov 1.500; Klášterec 1.050; 
Zvole 3.160; Postřelmůvek 580; Vyšehoří 500 Kč. Dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 
500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

AKAdeMICKÝ tÝden 2012
Poslední akcí akademického týdne je výprava za bobry do Litovelského Po-
moraví. V sobotu 24. března ji povede František John. 
 Odjezd ze zábřežského vlakového nádraží je v 7.39 hod.                       red.

VlAKoVÁ poUŤ do lURd
ve dnech 18. - 25. května 2012. Cestování vlakem je velmi 
pohodlné a bezpečné i pro nemocné, handicapované, či na 
vozíčku. Poutní lehátkový vlak do Lurd bude složen z pout-
níků z Rakouska, Slovenska a České republiky. V doprovodu 
bude pan biskup a více kněží. Trasa vlaku je Bratislava - Vídeň 
- Innsbruck - Lurdy a zpět.
Cena 13.600 Kč zahrnuje přepravu lehátkovým vlakem, 2x 
snídaně ve vlaku, 5x polopenze v hotelích v Lurdech, pojiš-
tění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu, francouzský 
bus na rozvoz od vlaku do hotelů. 

KONTAKT: Mgr. Jindřich Miklas, Cestovní kancelář, Pešinova 21, 796 01 Prostějov.
mob: 733 420 420; tel: 582 336 490; e-mail miklastour@miklastour.cz

CHARItA ZÁBŘeH
 Obec Rájec a Charita Zábřeh společ-
ně vyhlašují sbírku na pomoc rodině Stra-
šilových, jejichž novostavbu v sobotu 25. 
února zachvátil požár. Přispět lze bezho-
tovostně bankovním převodem na sbír-
kový účet č. 5577830001/5500 pod varia-
bilním symbolem 250212, hotovostí pře-
danou v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 
15, přízemí (7-16.30 hod.) nebo do zape-
četěné pokladničky tamtéž. Děkujeme za 
Vaši pomoc.  Jiří Karger

JARní MAteRIÁlní sBíRKA ŠAtstVA, obuvi a domácích potřeb se uskuteční ve 
dnech 28. – 31. března 2012. Jako v předešlém roce, bude i letos sběrným místem v Zá-
břehu objekt bývalého skladu Českých drah na Olomoucké ulici (u nádraží za odbočkou 
k firmě Hevos). Otevřeno bude od středy do pátku vždy v době od 9 do 17 hodin a v so-
botu dopoledne od 9 do 12 hodin. (více bylo uvedeno v minulém čísle FI).                           
  Ludmila Macáková 


