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10. 3. 2013
Ročník XX., číslo 10

4. 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

,,Vstanu a půjdu
 k svému otci
a řeknu mu: 
Otče, zhřešil jsem 
proti Bohu 
i proti tobě.“

 (Lk 15, 18)

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení; 
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                                             Amen

ŽALM 34    okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
1: Joz 5,9a.10-12                                   2: 2 Kor 5,17-21                                Ev. Lk 15,1-3.11-32 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502         příště Břízovo č. 503
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nA MInUtKU s JÓZeFeM AUGUstYneM: Almužna může zna-
menat pár drobtů, které spadnou ze stolu sytých a životem spokoje-
ných.
 Ale může také znamenat sdílení života s těmi, kteří potřebují naši 
pomoc. Obdarování chudého člověka věcmi nebo penězi by mělo 
symbolizovat skutečnost, že mu dáváme své srdce. Almužna nemůže 
být to, co nám zbude. Ale především to, co chudí potřebují k životu. 
Hladovým dáváme chléb, nahým oděv, nemocným posilu a útěchu, 
opuštěným čas a zájem, zoufalým naději a smutným radost. Až příliš 
často se nám v souvislosti s almužnou vybavuje pár drobných vtiště-
ných do dlaně ubožáka žebrajícího na ulici nebo u kostelních vrat.
v  Tuto neděli 10. března ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava 
v Hynčině.  P. Pawel Zaczyk
v  Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 13. března. Mše svatá bude slavena jako 
obvykle v 9.40 hod. (přede mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření). 
   P. František Eliiáš
v  Tento týden jsou školní prázdniny, proto ve čtvrtek 14. března nebude večerní mše sva-
tá pro rodiče s dětmi.  P. Pawel Zaczyk 
v  V neděli 17. března při večerní mši svaté proběhne obřad přijetí do katechumenátu. 
   P. Pawel Zaczyk 

poUŤ V KlÁŠteRCI. Slavnost Zvěstování Páně, která ve Svatém týdnu nemůže být sla-
vena, je přeložena v liturgickém kalendáři na pondělí 8. dubna. V Klášterci ji budeme slavit 
následující neděli – 14. dubna. Mše svaté budou v 7.20 a v 10.30 hod. a svátostné požehnání 
ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

V sobotu 16. 3. 2013 v „Barborce“ zazní violoncello a klavír. Koncert 
mladých hudebníků, kteří se s úspěchem zúčastňují českých i zahranič-
ních soutěží a jako sólisté vystupují s renomovanými hudebními tělesy, 
nabízí v pořadí již sedmý koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh. 
 Vystoupí violoncellista Lukáš Svoboda a klavírista Vladimír Halíček. 
Na programu jejich koncertu jsou díla Luigi Boccheriniho, Maxe Brucha, 
Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a dalších autorů. Koncert začíná 
v obvyklých 18 hodin. Pořádáno ve spolupráci s občanským sdružením 
sv. Barbora.  Zdeněk David

BlAHopŘÁní
Během měsíce března oslaví jubileum 70 roků života 
paní Marie Tomášková a paní Anna Chamlarová. 
Děkujeme jim oběma za obětavou práci pro farnost a do dalších roků 
přejeme hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie. 
 svébohovští farníci 
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Srdečně zveme na další besedu do odpoledního klubu pro ženy HanaClub. 
Téma: potRAVInY pRotI stResU, psYCHoHYGIenA, RelAXAČ-
ní teCHnIKY. Přednáší Mgr. Marta Rýznarová. Kdy: V pondělí 11. břez-
na 2013 od 17-19 hod. Kde: přízemí Charity Zábřeh (zvonek Oáza). Děti si 
během besedy mohou vyrobit jarní ozdobu do květináče.

Za Centrum „Rodina v akci“ zve M. Sikorová,
tel: 737517102, mail: rodinazabreh@gmail.com

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh zve všechny zájemce na 
přednášku Mgr. Michala Řoutila Ph.D. nazvanou „BlÁZnI pRo KRIstA 
– FenoMÉn JURodIVostI V BYZAntsKÉ A RUsKÉ KUltUŘe“. 
Setkání v Katolickém domě (Sušilova 38) se uskuteční ve středu 20. března 
2013 od 18.00 hodin.
 Křesťanská spiritualita má mnoho podob. Patří k ní i jevy ne zcela ob-
vyklé, paradoxní. Jedním z nich je jurodivé chování, neboli „bláznění“ pro 
Krista. Ačkoliv se s ním setkáváme nejdříve v Byzanci, největšího rozkvětu 
dosáhlo ve středověké Rusi. Nikoliv náhodou je vůbec nejznámější ruský chrám zasvěcen 
Vasilu Blaženému, moskevskému jurodivému, kterého se obával dokonce i car Ivan Hroz-
ný… 

Šíleně sMUtnÁ pRInCeZnA. Představení pohádky, které se v únoru nemohlo usku-
tečnit, můžete zhlédnout v neděli 24. března od 14 hod. v Katolickém domě. Hudební po-
hádku uvidíte v podání 1. dívčího skautského oddílu ze Šumperka. 

oBnoVA pRo CHlApY. „Rodina v akci“ zve všechny muže děkanátu 
na velikonoční duchovní obnovu, která se bude konat v Písečné u Leto-
hradu ve dnech 22. - 24. 3. Obnovu povede pater Václav Vacek, cena za 
víkend činí 650 Kč (polopenze). Bližší informace a přihlášky: Ondřej Si-
kora (osikora@seznam.cz; 737 517 341)

RodInnÝ VíKend HníZdA. Hnízdo, Mateřské a rodinné 
centrum Zábřeh vás zve na RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ RODIN o ví-
kendu 12. - 14. dubna ve strážné u Cotkytle. Na dva dny se 
můžete stát rytíři a prožít hry, turnaje, střílení a putování. Pro 

rodiče je připraveno povídání s Bc. Lenkou Davidovou o vztazích mezi sourozenci a jejich 
vlivu na osobnost dítěte. Podrobné informace na www.hnizdozabreh.cz. Přihlášky na tele-
fonu 603 891 571. Irena Švédová

oRel JednotA ZÁBŘeH děkuje všem, kteří vyplnili a ode-
vzdali dotazník. Vaše odpovědi jsou pro nás velmi přínosné a 
výbor jednoty bude výsledky a postřehy z tohoto dotazníku brát 
v úvahu při plánování akcí a činností. Gratulujeme také vylosova-
nému výherci, je jím Martin Hojgr, který od nás získává slíbenou cenu - karimatku.

nABídKA. Pokud ve Vás pastýřský list otce arcibiskupa Jana k postní době vyvolal nějaké 
otázky ohledně manželského intimního života, nabízíme Vám literaturu, kurz nebo rozho-
vor na toto téma. Manželé Sittovi tel. 739 367 795, manželé Kolčavovi 725 861 449 .
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UČíCí se CíRKeV – podstAtA VÝKUpnÉ KRIstoVY oBětI 
2.čt. 2. Kor 5,17- 21 + KKC 499 -618

 Mezi největší události na naší planetě Zemi a tím i největším 
tajemstvím, je bezpochyby SMRT BOHA rukama lidí. Proč? Bůh 
chtěl smířit se sebou všechny lidi propadlé smrti kvůli hříchu, kte-
rý začal už u našich prarodičů Adama a Evy v ráji. 
 Bůh jako takový, s Boží podstatou, trpět a zemřít nemůže. Pro-
to vzal Syn Boží na sebe lidské tělo a lidskou duši, aby mohl za nás 
trpět, zemřít a tak nás vykoupit a spasit.
 Bůh Otec z vlastního podnětu své lásky posílá svého Syna na 
smrt. Ježíš zemřel „podle Písma“ - jeho smrt byla ohlašovaná už ve 
Starém zákoně jako oběť trpícího Služebníka. V Kristově utrpení 
a smrti se zjevila nekonečná Boží láska k lidstvu. A z jeho smrti vy-
růstá život.
 Ježíš věděl, že zemře. Jeho násilná smrt nebyla plodem jen vnějších okolností. Ježíš byl 
„vydán“, jak to Bůh předem rozhodl a předpověděl. (Sk 2,23) Nebeský Otec „s tím, který byl 
bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem,“ (2. Kor 5,21) abychom my, děti 
hříchu a smrti měli život a to život věčný. Velikost oběti, jakou Bůh Otec požadoval od své-
ho Syna, odpovídá velikosti Synovy oddanosti: „Co mám říci? Otče, vysvoboď mne od té 
hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel.“ (Jan 12,27) U Otce i Syna je to láska, která 
se osvědčuje v krajní situaci kříže. „A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim 
lásku až do krajnosti.“ (Jan 13,1) Otec a Syn byli v tomto poslání nerozlučnými spojenci, 
plnými ochoty a touhy přijmout na sebe z lásky k člověku i nejkrajnější situaci. Bůh se od-
hodlal k výměně, aby nás navždy zachránil. Chtěl nám darovat svůj věčný život, abychom 
se mohli těšit z jeho radosti a byl ochoten vytrpět naše umírání, naše zoufalství, naši opuš-
těnost a naši smrt, aby měl s námi podíl úplně na všem, aby nás miloval až k smrti a ještě 
i za ni. Ježíšova smrt je Otcovou vůlí, ale není Otcovým posledním slovem. Od okamžiku, 
kdy pro nás Ježíš zemřel, můžeme vyměnit svou smrt za jím vykoupený život.
 V předvečer smrti Ježíš umyl učedníkům nohy, ustanovil eucharistii a ustanovil kněž-
ství nové smlouvy. Ježíš tak projevil svou lásku do krajnosti trojím způsobem. Když učed-
níkům umyl nohy, ukázal jim, že je mezi nimi jako ten, který slouží. Pak se posadil a řekl 
jim: „Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skuteč-
ně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy 
umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“ (Jan 13, 13- 15)
Když nad dary chleba a vína pronesl slova: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává...“ 
„Toto je má krev, která se za vás vylévá...,“ (Lk 22,19) tím z této večeře učinil památku svého 
spasitelného utrpení - EUCHARISTII. Když své apoštoly vyzval: „To čiňte na mou památ-
ku,“ ( 1 Kor 11,24) tím je ustanovil KNĚŽÍMI nové smlouvy. V jistém smyslu můžeme říci, 
že právě poslední večeře je zakládajícím aktem církve. Ježíš vydává sám sebe, vytváří nové 
společenství, které se sjednocuje v živém spojení s ním samým. (Benedikt XVI.)
Ježíš byl pravý člověk, a proto na Olivové hoře prožíval skutečně smrtelnou úzkost. Ježíš 
musel bojovat o vnitřní přijetí Otcovy vůle týmiž lidskými silami jako každý z nás, aby do-
kázal položit svůj život za život světa. Ve své nejtěžší hodině, opuštěn celým světem a do-
konce i svými přáteli, svedl Ježíš vítězný zápas a řekl: „ANO.“ „Otče můj, nemůže-li mě ten-
to kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.“ (Mt 26,42)
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 Proč nás musel Ježíš zachránit právě svou smrtí na kříži? KŘÍŽ, na kterém byl Ježíš 
strašlivým způsobem popraven, je místem vrcholného ponížení a opuštěnosti. Kristus si 
vyvolil kříž, aby na sebe vzal vinu světa. Tak svou dokonalou láskou přivedl svět zpátky 
k Bohu. Bůh nám nemohl projevit svou lásku přesvědčivěji, než, když se v osobě Syna dal 
přibít na kříž. Kříž byl v antice nejpotupnějším a nejukrutnějším popravčím nástrojem. 
Římští občané, i když se provinili jakýmkoliv závažným zločinem, nesměli být odsouzeni 
k trestu ukřižování. Bůh tak vstoupil do nejpropastnějšího utrpení lidstva. Od té doby už 
nikdo nemůže říci: „Bůh neví, jak trpím.“Křesťané nemají vyhledávat utrpení, pokud však 
trpí, mohou se připojit k Ježíšovu utrpení a v něm objevovat smysl a jistou Boží pomoc. 
Svatý kříž vidíme v kostele, na věži, na hřbitově, u cest, v domácnosti a jinde. Vděčně po-
zdravujme toto znamení našeho vykoupení a spásy. Poděkujme Kristus Pánu za to, že za 
nás zemřel a tak nás vykoupil a spasil.   P. Antonín Pospíšil

poZdRAV Ze sIBIŘe. Na sklonku druhé světové války byly na Sibiř převezeny dvě mladé 
Polky. Starší z nich, Anna, zanechala ve své vesnici, kterou Rudá armáda srovnala se zemí, tři 
malé děti. Maria byl svobodná dívka, jedináček, musela se dívat, jak jí zastřelili rodiče a hodili 
do hromadného hrobu. Pak ji spolu s Annou strčili do dobytčáku, který mířil do pracovního 
tábora, kde přežil jen málokdo. Staly se z nich nerozlučné přítelkyně. V dřevěné chatrči, která 
člověka před mrazivou zimou takřka neochránila, spaly na jednom slaměném kavalci. Noc 
co noc se k sobě tiskly, aby se alespoň trochu zahřály. Noc co noc Anna usínala s hořkým plá-
čem, když vzpomínala na své tři děti, které musela opustit, a na čtvrté, jež nosila pod srdcem. 
I Maria zpočátku plakala, ale potom se začala modlit: za své rodiče, ale i za sebe, aby dokázala 
pomoci své družce, která musela nést břemeno mnohem těžší než ona.
 V táboře vládla otřesná morálka. Lidé tu žili jako divá zvěř, každý se snažil urvat, co 
mohl, probíhaly neustálé pranice o jídlo a pití. Vzdor tomu, že byla Anna těhotná, zvláda-
la vše stejně jako druzí; zato Maria na tom byla stále hůř a hůř, až krátce po narození An-
nina dítěte zemřela. Teprve po několika týdnech vyšla najevo pravda. Bůh vyslyšel Marii-
ny modlitby. Byla jí dána síla, aby se dokázala vzdávat většího dílu svých hubených přídělů 
jídla ve prospěch své přítelkyně, aby děťátko mělo naději na přežití. Mariina oběť vyvola-
la u ostatních zajatců obrat. Byli nesmírně dojati její nesobeckou láskou a styděli se za to, 
jak se dřív jeden k druhému chovali. Na Mariině hrobě vztyčili dřevěný kříž, který všichni 
chovali v úctě za to, co Maria vykonala. Připomněla jim totiž něco, na co málem zapomně-
li. Mnozí z těch, kteří se hlásili ke křesťanství, přiznali, že teprve nyní chápou, co znamená 
kříž. Viděli poprvé v životě ztělesnění ryzí nesobecké lásky. 
 Tento příběh jako z evangelia mi před více než dvaceti lety vyprávěla jedna mladá polská 
řádová sestra. Byla příliš mladá na to, aby si pamatovala otřesné podmínky pracovního tábo-
ra, v němž se narodila, ale matka jí krátce před svou smrtí vyprávěla, jak to všechno bylo. Při 
vstupu do kláštera si sestra Maria ponechala své křestní jméno, aby nikdy nezapomněla na 
láskyplnou oběť nejbližší přítelkyně své matky. Citovala mi slova Alexandra Solženicyna, kte-
rý rovněž prožil znovuzrození v pracovním táboře, podobném tomu, v němž přišla na svět: 
„Věřím, že k znovuzrození víry dojde prostřednictvím těch, kdo nejvíce trpí.“
 Sestra Maria ani slova spisovatele Solženicyna mi nikdy nevymizí z paměti. Často mne 
inspirují k modlitbě za milost, která by mi umožnila pokračovat v započaté cestě, učit se 
lásce, která se dokáže obětovat, protože jedině ona může přinést kýžené znovuzrození 
víry.  David Torkington – „Vždycky se může začít znovu“ (redakčně zkráceno)
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 3. března: Mohelnice 4.118; Úsov 946; Studená Loučka 662 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Petr Šimara 
v	 Pravidelné setkání seniorů se uskuteční v úterý 19.3. ve 14.00 hod. na faře. Všichni jsou 
zváni.  Zvou: V. Šléšková a V. Vykydalová
Z MoHelnICKÉ KRonIKY - Augustin Vahala - události v době jeho působení 
požár farského dvora 1846: Roku 1846 vyhořela stodola a hospodářské 
budovy od farního dvora na Třebovské ulici. Začalo se s obnovou těch-
to objektů. Přišel ale rok 1848 a s ním zrušení roboty a co hlavně postih-
lo mohelnické obročí, bylo zrušení všech desátků. Stavba byla zastavena 
a stavební materiál rozprodán.
nové zvony - krupobití:  Roku  1849  byly zakoupeny další dva zvony.V tom samém roce 
velké krupobití zničilo úrodu na polích severozápadně od Mohelnice.
Cholera: Roku 1852 vypukla ve městě epidemie cholery, která si vyžádala 107 obětí na lid-
ských životech. Roku 1855 si tato nemoc dokonce vyžádala 114 obětí.
neúroda 1852: Roku 1852, následkem velkého sucha a množství myší, byla moc špatná 
úroda.
Kostel sv. stanislava: Roku 1856 byla věž kostela sv. Stanislava nouzově pokryta plechem.
prodej hradu Mírova, zřízení trestnice pro muže: Arcibiskupský zámek Mírov, který dří-
ve sloužil jako trestnice pro provinilé duchovní, později jako vojenská nemocnice pro vo-
jáky nemocné syfilisem, byl státem v roku 1858 odkoupen za 60.000 zlatých a upraven na 
trestnici pro muže. Tehdejší ministerstvo spravedlnosti převzalo povinnost zachovat zá-
meckou kapli a v ní udržovat náboženský kult a k tomu vydržovat duchovního exposistu.
Zásobování trestnice převzali řádové sestry z kongregace boromejských z Prahy. Po něko-
lika letech musely s touto činností přestat, protože liberálové s tím nesouhlasili a byli zá-
sadně proti tomu.
Generální visitace: Dne 13. června 1860 začala v mohelnickém děkanátě generální visita-
ce, kterou prováděl arcibiskup Bedřich, hrabě z Fürstenberku, který mohelnickému farní-
mu kostelu v upomínku daroval gotický kalich. Přesto se tehdejší mohelnický ředitel školy, 
liberál Antonín Novotný snažil ve školních análech celé Vahalovo dílo vyložit tak, že bylo 
konáno ne z pohnutek humanitních, ale ve snaze vyniknout nad ostatní a býti populárním 
a co nejvíce vyznamenávaným. K tomuto postoji vůči Vahalovi vedla ředitele školy závist a 
zášť, kterou měl proti němu ještě z doby, než byla škola oddělena od církve a kdy Vahala za-
stával funkci školního inspektora. Tím časem počínaje, začínají býti učitelé nepřátelé kléru. 
Tím se znovu potvrdilo staré přísloví „ nevděk světem vládne“.  Bartoš H.
poděKoVÁní. Chtěl bych všem poděkovat za modlitby a oběti, které jste obětovali za 
moje uzdravení. Jsem po ozařování pět týdnů a už se začíná zrak zlepšovat. Díky Vašim 
modlitbám, nemám zatím žádné trvalé následky, kterých jsem se obával. Takže Vám všem 
děkuji.   Jan Vykydal 

farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 3. března: Tatenice 1 540; Hoštejn 1.050; Lubník 970; Kosov 900 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                   P. Jaroslav Přibyl 
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lošticko    lošticko    lošticko
„Vstanu a půjdu k svému otci...“ (Lk 15,18)
 Blahoslavený Jan Pavel II. (1920 - 2005) v promluvě studentům (26.3.1981) řekl: 
„Naučte se pojmenovat bílé bílým, černé černým, zlo zlem a dobro dobrem. Naučte se hřích nazý-
vat hříchem.“ 
 V přípravě ke svátosti smíření je kvalitní zpytování svědomí podmínkou k znovuobjeve-
ní pravdy o sobě. Duše člověka je jako zatemněný byt. V jaké míře se otevírá okno, v takové do 
něho vniká světlo a odhaluje nitro se vším, co tam je. Buďme před Bohem vždy upřímní, ote-
vření. Jestli máme někdy pocit, že nemáme co litovat, nevyplývá to z nedostatku pádů a omylů, 
nýbrž z nedostatečného otevření se Božímu světlu a z nedostatku pokory. Lidský život je vlastně 
stálým navracením se do Otcova domu. Každá svátost smíření je jedinečnou příležitostí. Pak je 
zpověď proniknuta radostí a nadějí, že Bůh nám jde vstříc! Nejlepší šaty a prsten nám potvrzují 
skutečnost, že jsme přijati do milující náruče svého Otce.
Přeji nám všem prožívat tuto skutečnost u každé svátosti smíření!  P. Pavel Kavec, CM

červenovodsko    červenovodsko
sbírky z neděle 3. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 353, Mlýnický Dvůr 475, Červená 
Voda 2.120, Písařov 1.853, Jakubovice 770, Janoušov 510 Kč. 
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
-  Ve čtvrtek 14. března v 8.40 hod. se setkají senioři na faře v Červené Vodě.
-  Ve čtvrtek 14. března v 18.00 hod. se setká modlitební společenství na faře v Červené Vodě.
-  sbírka v neděli 17. března bude v Červené Vodě určena na opravu varhan.
   P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko
V neděli bude mimořádná sbírka na opravy, minule: v Postřelmově 5.598; v Chromči 3.800 Kč. 
na sbírku svatopetrský haléř se vybralo: Postřelmov 6.554, Chromeč 3.850, Sudkov 685, Les-
nice 1.547, Dlouhomilov 653 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 
   P. Vladimír Jahn
V sobotu 23. března proběhne v Praze poCHod pRo ŽIVot – demonstrace na obranu nena-
rozených dětí, ale i proti eutanázii… Začátek mší svatou ve 12.30 hod. v kostele sv. Jiljí. Společ-
ný odjezd je ze Zábřeha vlakem v 8.44 případně z Postřelmova v 8.17 hodin. Všichni jste zváni.
Více na http://pochodprozivot.cz
dloUHoMIloV. Mše svatá s nedělní platností bude pravidelně slavena v kostele Všech sva-
tých v Dlouhomilově každou sobotu v 15.30 hod.  P. Vladimír Jahn 

 štítecko    štítecko     štítecko
sbírky z neděle 3. března: Štíty 2.660; Cotkytle 520; Horní Studénky 1.400 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

KŘíŽoVÉ CestY. Tuto neděli 10. března ve 14.30 hod. ve farním kostele ve Štítech povede po-
božnost Křížové cesty společenství manželů.  
 V neděli 10. března ve 14.30 hod. povedou ve farním kostele ve Štítech pobožnost Křížové 
cesty sestry boromejky. 



8

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

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

sbírka z neděle 3. března: Zábřeh 10.660; Jedlí 2.100; Svébohov 1.900; Klášterec 1.165; Zvole 
3.730; Maletín 1.380; Postřelmůvek 230 Kč Kč. dARY: Jedlí – na opravy 500 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

VolBA noVÉHo pApeŽe
 Skutečnost zvolení nového papeže bude provázet hlas zvonů a při nej-
bližší bohoslužbě zazní Te Deum. 
 V den intronizace (slavnostního ustanovení papeže do jeho nového úřa-
du) se rozezní zvony a při mši svaté zazní chvalozpěv Te Deum a papežská 
hymna. 
Modleme se za sbor kardinálů, kterému je svěřena volba nového Petrova ná-
stupce: ať jim Bůh, který zná srdce všech, ukáže, koho pro tuto službu vyvolil. 
Modleme se za budoucího nástupce svatého apoštola Petra, kterému Pán svěřil 
klíče od Božího království: ať nás slovem i skutkem vede ke Kristu, který je Láska. 

doKUMent o KonKlÁVe. v neděli 10. března ve 20.30 hodin odvysílá televize Noe exklu-
zivní dokument o konkláve, který velmi promptně vyrobila  španělská katolická producentská 
společnost a ostravské studio Telepace připravilo pro diváky Tv Noe jeho českou mutaci.
 Film přesahuje různé spekulativní teorie moderních sdělovacích prostředků o tom, kdo 
v příštích letech povede římskokatolickou církev. Naopak, prostřednictvím svědectví několi-
ka kardinálů a odborníků na církevní právo a historii představuje pozadí papežské volby v zají-
mavých souvislostech, jakož i dějinný pohled na fenomén konkláve. Jedinečné archivní záběry 
ze všech papežských voleb 20. století, které seznamují se zákulisím hlasování a přibližují složité 
a tajemné rituály, dodávají celému filmu ještě větší hodnotu a slibují nevšední divácký zážitek.
 Na facebookovém profilu a na stránkách www.tvnoe.cz naleznete odkaz na trailer k filmu 
(v angličtině) a také vysílací časy jeho 4 repríz.                                   
   P. Marcel Puvák, vedoucí náboženského vysílání Tv Noe

VolBY do pAstoRAČní A eKonoMICKÉ RAdY Ve FARnosteCH ZÁBŘeH, 
sVÉBoHoV, KlÁŠteReC A ZVole. 
 Podle dekretu otce arcibiskupa o pastorační radě musí volební komise oznámit farnímu spo-
lečenství 14 dnů předem seznam kandidátů. Kandidátní listiny budou ve vývěskách kostelů. 
Volby do pastoračních rad se uskuteční ve všech výše uvedených farnostech v neděli 7. dub-
na 2013 na závěr bohoslužeb. 
 Na volebním lístku se natržením (zaškrtnutím) označí maximálně 6 jmen kandidátů. 
Pokud jste na listině kandidátů voleb objevili nesrovnalosti, OZNAMTE TO VOLEBNÍ KO-
MISI.  
Volební komise tvoří: 
 ve farnosti Zábřeh: Emilie Janů, Antonín Urban, Pavla Skrottová
 ve farnosti Svébohov: Anna Müllerová, Jiřina Poláchová, Milada Kolářová 
 ve farnosti Klášterec: Tomáš Martiňák, Josef Bartůšek, Marie Švédová 
 ve farnosti Zvole: Milan Novák st., Karla Fričarová, Lubomír Kordas  P. František Eliáš

Všechny členy KDU-ČSL a zájemce o politické dění srdečně zveme na výroční členskou schů-
zi místní organizace KdU-Čsl Zábřeh, která se koná ve středu 20. března 2013 v 16.30 hod. 
v Katolickém domě.  výbor RNDr. František John, Ph.D


