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30. 3. 2014
Ročník XXI., číslo 13

čtvrtá 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

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V 15 HOD. V KOSTELE SV. BARBORY 

„Přišel jsem 
na tento svět soudit: 
aby ti, kdo nevidí, 
viděli, 
a kdo vidí, 
oslepli.“

Jan 9,39

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 23   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
1: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a                               2: Ef 5,8-14                                     Ev. Jan 9,1-41
Ordinárium: Ebenovo č. 504                          příště latinské č. 509
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první páteK v MěsíCI. V pátek 4. dubna od 15.00 hod. můžete v kostele sv. Bartolo-
měje přistoupit ke svátosti smíření.  P. František Eliáš

Kněz vyměnil sutanu za montérky. Dokument „Všechny moje děti“ uvidí i zábřežští 
diváci.
Kino retro uvede v sobotu 5. dubna od 18 hodin výjimečný ča-
sosběrný dokument z nejchudších východoslovenských romských 
osad. 
 Ústřední postavou dokumentárního snímku je charismatický 
katolický kněz Marián Kuffa, kterého však divák uvidí ve filmu 
spíše v ušpiněných montérkách, než v sutaně. Film sleduje jeho 
misi do žalostného prostředí bídy a beznaděje v zapomenutých 
osadách Huncovce a Velká Lomnica. Místo kázání se snaží strh-
nout Romy příkladem a lidským zájmem. Slovenský režisér Ladi-
slav Kaboš, jehož s ústředním hrdinou pojí dlouholetý vztah, se představení v zábřežském 
kině osobně zúčastní, a to spolu se scénáristkou Svatavou Marií Kabošovou. Nad projektem 
a distribucí do kin převzal záštitu Kardinál Dominik Duka.  Zdeněk David

opětovnÉ setKání s HerečKoU MArtInoU pAvlíKovoU.
 MgA. Martina Pavlíková, pastorační asistentka Arcibiskupství olomouckého pro kul-
turu mluveného projevu a interpretaci slova připravila na sobotu 5. dubna už druhé se-
tkání především pro děvčata, která četla v Zábřeze při rorátních mších svatých. Setkání 
začne v 8 hod. na faře a pokračovat bude v kostele sv. Bartoloměje.  P. František Eliáš 

MAletín. Příští  neděli 6. dubna bude v kostele sv. Mikuláše v Maletíně slavena v 15 hod. 
(letní čas) mše svatá.  P. František Eliáš

v úterý 8. dubna bude hostem české křesťanské akademie prof. 
František Kunetka, Th.d., vedoucí Katedry liturgické teologie Cy-
rilometodějské teologické fakulty Univerzity palackého v olo-
mouci. Přednášet bude tentokrát na téma „Pokání jako askeze? Teo-
logicko-antropologický pohled“. Přednáška chce nabídnout původní 
biblická východiska i podněty některých prvků liturgického slavení. 
Může tak být přínosem pro spirituální prožívání závěru postní doby. 
Začátek v 18.00 v Katolickém domě.  Za ČKA Jana Nováková

děKAnátní rAdA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 9. dub-
na. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod. Hlavním celebrantem bude host setká-
ní, P. Vojtěch Šíma.  P. František Eliáš

KrIstÝn slUŽeBníK s.r.o. Ve středu 9. dubna od 9 do 16 hod. 
bude na faře přítomna pracovnice, která má na starosti energie pro 
domácnost, spolu s pracovnicí servisní společnosti Kristýn služebník 
s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni 
do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nová zapojení je souhlas 
faráře či děkana.   P. František Eliáš, děkan
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Blahopřání
Milý Otče Františku, v těchto dnech slavíte své narozeniny a svátek. 
Rádi bychom Vám z celého srdce popřáli, ať Vám dobrý Bůh žehná 
a Panna Maria Vás provází a ochrání. Zároveň přejeme především 
hodně zdraví, spokojenosti, pohody a sílu jít dál ve stopách 
Kristových.                                                                   Vaši vděční farníci

pUtování s MetoděJeM. Stejně jako v minulých le-
tech připravuje i letos Spolek Metoděj na prázdninové mě-
síce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího 

okolí. Děti, ale třeba i jejich rodiče, či prarodiče tak budou například moci poznat krásy Je-
seníků, či východních Beskyd, navštívit hrady Kost a Sovinec, zámek Konopiště, nebo třeba 
barokní areál Kuks. Veliký zájem lze tradičně očekávat o výlet na přečerpávací vodní elekt-
rárnu Dlouhé stráně, do Babiččina údolí, nebo Českého ráje. Jakousi „předehrou“ k celému 
cyklu bude v sobotu 17. května tradiční a přesto zase jiný výlet do Prahy. Tentokrát je na-
plánovaná komentovaná prohlídka Letné, Klárova, Valdštejnské zahrady a Kampy. 
 Bližší informace na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se již také případní 
zájemci mohou průběžně hlásit.

farnost zvole       farnost zvole

ve Zvoli bude sbírka této neděle 30. března určena na opravu fa-
sády farního kostela.
FArní dŮM ve ZvolI. Pomozte nám s výběrem názvu spolku, 
který se pokusí zachránit chátrající farní dům ve Zvoli a vrátit do 
něho život (sport, kultura, přednášky …). 
Svůj návrh můžete vložit do krabice v kostele. Vítězný návrh bude 
odměněn malým dárkem. Chcete-li, uveďte své jméno a věk.
Kdo máte zájem stát se členem vznikajícího spolku a pomoci osob-
ně, napište to na lístek s návrhem názvu.   
                                                           Pastorační rada farnosti Zvole

* * *

nABídKA AKCí stŘedIsKA elJon ve ŠpIndlerově MlÝně pro roK 2014
 duchovní víkend pro ženy a muže do 30 let. Termín: 16. – 18. května. 
Lektor: P. Jiří Šlégr, S. M. Vincenta Kořínková, manželé Erlebachovi
Program: přednášky o povolání k životu, nebude chybět osobní svědectví k manželství, ke kněž-
ství a k zasvěcenému životu, mše svatá, adorace, prostor pro modlitbu, ticho i rozhovory. 
 duchovní obnova pro manželské páry. Termín: 11. – 14. 9., 18. – 21. 9. 
Lektor: P. Jiří Šlégr 
 Právě pro Vás, kteří se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat pokla-
dy s tím spojené, je určena tato akce. Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple 
jako obvykle nebude chybět.
Přihlášku a více informací získáte na www.eljon.cz, info@eljon.cz 
nebo na telefonech 499 523 852, 732 580 154.
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pŘedávání BoŽíHo ZJevení  - Mat 28,16-20; KKC 74-79
 První a základní článek naší víry zní: Bůh je věčný, bez 
začátku a konce, u něhož je stálé nyní, stálá přítomnost, stálé 
dnes, bez jakékoliv časové posloupnosti.
 Ve své dobrotě a moudrosti se rozhodl zjevit sebe samé-
ho a oznámit tajemství a požadavky své vůle. (Ef 2,18) Není 
pravdou, jak mnozí hlásají, že by PRAZJEVENÍ bylo předá-
váno od Adama až k Abrahámovi a izraelskému národu.
 Biblický pisatel Pentateuchu - pěti knih Mojžíšových - 
neměl vůbec k dispozici nějaké dějinné podklady, prame-
ny, ale osvícen světlem Ducha Svatého poznával, že stvoření 
a prvotní hřích jsou podstatnými, základními kameny vzta-
hu člověka s Bohem i dějin Božího vyvolení izraelského ná-
roda.
 Po Abrahámovi pokračovalo Božího zjevení skrze Moj-
žíše, patriarchy, proroky, soudce, až po krále Davida. Z iz-
raelského lidu, z rodu krále Davida, z panenské dívky Marie se rodí Mesiáš – Ježíš, Boží 
Syn, Bůh a člověk, v němž bylo dovršeno celé zjevení svrchovaného Boha (2 Kor. 1,20; 
3,16+ 4,6).
 Jaký je DŮVOD PŘEDÁVÁNÍ Božího zjevení světu? Bůh „chce, aby se všichni lidé za-
chránili a došli k poznání pravdy“ (1 Tim 2,4), k poznání Ježíše Krista. Je proto nutné, aby 
Kristus byl hlásán všem lidem podle jeho vlastního příkazu: „Jděte tedy, získávejte za učed-
níky všechny národy“ (Mat 28,19), a tak, aby člověk došel i svého věčného určení – spásy.
 Evangelium bylo předáváno podle Pánova příkazu dvěma způsoby: ÚSTNÍM, pro-
střednictvím apoštolů, kteří kázáním a příkladem předávali to, co slyšeli z Kristových úst, 
poznali z jeho skutků, i to, čemu se naučili z vnuknutí Ducha Svatého. 
 PÍSEMNÝM, prostřednictvím těch apoštolů a jejich spolupracovníků, kteří z vnuknutí 
téhož Ducha Svatého zaznamenali poselství o spáse písemně. Na prvém místě to byli Kris-
tovi apoštolé: Matouš, Marek, Lukáš, Jan v evangeliích, ve Skutcích apoštolů, Pavel, Petr, Ja-
kub, Juda ve svých dopisech a Jan ve své Apokalypse – ve Zjevení.
 Předávání Božího zjevení se uskutečňuje také TRADICÍ, která má svůj počátek u apoš-
tolů. Sám Nový zákon dosvědčuje, jak se živá tradice rozvíjela. Nejlépe je to poznat v přípa-
dě Markova evangelia. Ten byl průvodcem svatého Petra. Podle vlastního sdělení ve svém 
evangeliu zaznamenal pravdy, které hlásal Petr, tedy jeho kázání. Z toho vidíme, že nejdříve 
bylo slovo a pak písmo, nejprve tradice a pak evangelium – a toto obojí tvoří základ křes-
ťanské víry, tedy nejen Písmo, ale Písmo a tradice!
 Ježíš Kristus ustanovil apoštola Petra za svého nástupce, za hlavu své církve a tedy nej-
více odpovědného za jasné, pravdivé hlásání Božího zjevení. Což Petr zvládl tak dokonale, 
že pro to podstoupil i smrt na kříži. Ovšem úřad Petrův je „věčný“, i když Petr sám je ko-
nečný. A tak vrchní moc nad církví přešla z Petra na jeho nástupce na římském biskupském 
stolci, na papeže, neboť Petr v Římě žil, působil, zemřel a je tam pochován. Ostatní apoštolé 
mu byli, jako knížeti apoštolů, v lásce poddáni.
 Aby se v církvi stále zachovávalo evangelium celé a živé, zanechali apoštolé jako své 
nástupce BISKUPY a postoupili jim své učitelské místo. Vždyť apoštolské kázání mělo být 
uchováno až do konce věků. 
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 Sami biskupové byli ve spojení s Petrem, biskupem Říma, papežem, jeho nejbližšími 
spolupracovníky. Jelikož biskupové, jako řádní nástupci apoštolů tuto nadlidskou úlohu 
zvěstovatelů Kristova evangelia sami nestačili zvládnout, vložili ruce a posvětili mnohé 
muže vzorného života, za kněze anebo jáhny – své nejbližší pomocníky. V této záležitosti 
se mluví v církvi o APOŠTOLSKÉ POSLOUPNOSTI, to znamená o stálém propojení círk-
ve napříč dobou, konkrétně dvěma tisíci let. 
 Na nás je hledat dnes nové způsoby jak přinášet evangelium dnešnímu světu zachváce-
nému zesvětštěním, odkřesťanštěním, rozmáhajícím se relativismem (to je popírání všeo-
becně platných pravidel, směrnic; pravda a dobro je to, co si každý sám určí). 
 Závěrem jen toto. Naučme se děkovat Bohu, že nám zjevil své pravdy, které jsou moud-
rou orientací v bludišti dnešního světa a buďme poslušní svých biskupům s vděčností za 
jejich moudré vedení. Vše s pomocí Panny Marie.    P. Antonín Pospíšil

tÝden ModlIteB ZA MládeŽ
 V týdnu před Květnou nedělí (6. – 13. 4. 2014) proběhne 
„Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen biskupy. 
Cíle tohoto týdne jsou tři:
•  doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež spo-

lečnou modlitbou, protože „bez Božího požehnání mar-
né lidské namáhání“,

•  pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou sou-
částí společenství církve, 

•  vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se 
uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společ-
nost i církev. 

12. dubna v sobotu před Květnou nedělí se setká mládež zábřežského děkanátu . . .
 Přátelé, po dvou letech vás všechny opět zveme na děkanátní setkání mládeže. Bude se 
konat od pátku 11. 4. do soboty 12. 4. 2014. Začínáme v 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje 
mší svatou s následnou adorací za vnitřní uzdravení, kterou povede náš kaplan pro mládež, 
otec Radek. Poté se přesuneme do „Kaťáku“, kde bude večeře a další program.
 Na sobotní dopoledne přijala naše pozvání sestra Immaculata, která je členkou Výkon-
ného výboru vězeňské duchovenské péče a absolventkou sebezkušenostního psychotera-
peutického výcviku SUR. Devět let působila v Brněnské diecézi jako pastorační asistentka 
pro uživatele drog a vězně. V současné době působí jako vychovatelka na dívčím internátě 
v Praze a jako terapeutka na Dětském a dorostovém detoxu v Praze. Dvanáct let ve volném 
čase vykonává dobrovolnou duchovní službu ve věznicích nebo přednáší pro různé institu-
ce či farnosti o drogové a jiné závislosti. Také se věnuje obětem sexuálního násilí. Při svých 
přednáškách vychází ze své vlastní zkušenosti se závislostí a z profesní zkušenosti se závis-
lými lidmi, vězni či oběťmi sexuálního násilí. S ní přijede také Zuzka Hradecká, která přidá 
svoji zkušenost. 
 Děkanátní setkání končí v sobotu odpoledne po Křížové cestě (která začíná v 14 hod.)
S sebou: příspěvek 50 Kč, buchtu (či cokoliv k snědku) na páteční večeři – sobotní jídlo za-
jištěno, spacák + karimatku.  Na všechny se těší vaši animátoři.
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červenovodsko    červenovodsko

sbírky z 23. března: Červená Voda 3.059, Písařov 629, Mlýnický Dvůr 320, Domov důchod-
ců sv. Zdislavy 217, Jakubovice 931 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 23. března: Mohelnice 4.447; Úsov 1.402; Studená Loučka 230 Kč.
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

*  Ve středu 2. dubna po večerní mši svaté bude na faře setkání nad Písmem. Vhodné pro 
lektory. 

Z MoHelnICKÉ KronIKY - lp 1921 – Úmrtí papeže Benedikta Xv.
Dne 22. ledna zemřel papež Benedikt XV. S ním odešel jeden z největ-
ších papežů poslední doby. Papežem byl zvolen 3. září 1914. Jeho nej-
větší snahou a přáním bylo vrátit světu mír. Svůj úřad vykonával ve 
velmi těžké době. Vždy se snažil zachovávat neutralitu vůči válčícím 
mocnostem. 
 Známá byla jeho snaha vytvořit pro všechny přijatelný mír. Bohužel 
jeho námaha nebyla korunována úspěchem. Po válce nechal ve Vatikánu zřídit informační 
středisko pro pohřešované a zajaté vojáky všech národností. Denně zde byly vyřízeny celé 
stovky dotazů. Mezi katolíky z celého světa organizoval sbírkovou akci. Z výnosu 14 milio-
nů lir byly podporovány válkou nejvíce postižené země. Bylo hlavně pamatováno na sirot-
ky a děti v Čechách, Rakousku, Polsku a Německu. 
 Papež Benedikt XV. zemřel na následky mozkové mrtvice 22. ledna 1922, ve stáří 68 
roků, když den před tím přijal svátost umírajících.
 Dne 6. února 1922 byl zvolen novým papežem kardinál Achilles Rati, který přijal jmé-
no Pius X., v pořadí 261. papež.  Bartoš H.

postřelmovsko    postřelmovsko

Neděle 6. dubna je první v měsíci, bude mimořádná sbírka na opravy kostela: v Lesnici 
(minule 3.198 Kč), v Chromči (minule 1.950 Kč) a v Sudkově (minule 800 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ před prvním dubnovým pátkem 
bude: v lesnici ve středu od 16.30 hodin, v Chromči ve čtvrtek od 17.00 hodin a v postřel-
mově v pátek od 15.00 hodin. 

O první sobotě 5. dubna od 8.00 hodin bude v Postřelmově mariánská pobožnost a mše 
svatá ke cti Panny Marie.                                     P. Vladimír Jahn

* * *

Pojďte slavit! Svátost smíření je radostným setkáním s Pánem života, jenž nás noří do své smr-
ti, abychom tak mohli mít účast na jeho vzkříšení  (Valentino Salvoldi)
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lošticko    lošticko    lošticko

očI A vrásKY (Jan 9,1-41)
 Nějaký fotograf se kdysi přiblížil k bl. Matce Tereze z Kalkaty 
a vyfotografoval její oči.
 Ještě než zmáčkl spoušť, řekl jí: „Matko Terezo, dovolte mi, 
prosím, malou nezdvořilost! Máte tvář tak hluboce poznamena-
nou plynutím času, ale Vaše oči jsou těmi nejšťastnějšími, jaké 
jsem kdy potkal! Jak je to možné?“
 Matka Tereza se usmála a odpověděla: „Mé oči jsou šťastné, 
protože mé ruce vysušily mnoho slz.“
K zamyšlení: Kolik slz jsem na tváři bližního vysušil já? Nedělám 
bližním na tváři předčasné vrásky? Pane, prosím, dej, abych pro-
hlédl!  Modlí se za sebe i za vás P. Pavel, kněz loštický

 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 23. března: Štíty 1.990; Cotkytle 750; Horní Studénky 1.700 Kč.  Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

ŠtítY – KŘíŽovÉ CestY. V neděli 30. března ve 14.30 hod. ve far-
ním kostele Nanebevzetí Panny Marie povede pobožnost Křížové ces-
ty společenství manželů. V neděli 6. dubna ve 14.30 hod. povedou po-
božnost farníci. 

farnosti spravované z tatenice

sbírka z neděle 23. března: Lubník 820, Tatenice 1.570, Hoštejn 1.020, Kosov 730 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

ZMěnA: v sobotu 5. dubna neBUde mše svatá na Koruně. 
 Bude v neděli 6. dubna v 15 hod.

*  postní ZtIŠení před Velikonocemi pro mládež se uskuteční na faře v Tatenici od 
pátku 4. do neděle 6. dubna. Příspěvek na stravu 150 Kč. nutno se přihlásit do pondělí 
31. 3. na telefon 777 203 415 nebo mailem na fatatenice@ado.cz  P. Jaroslav Přibyl 

* * *
OS SPIRÁLA, ve spolupráci s Gymnáziem Zábřeh pod záštitou starosty města Zábřeh 
RNDr. et Mgr. Františka Johna, Ph.D. Vás srdečně zve 8. dubna 2014 od 14 hodin do Gym-
názia Zábřeh na setkání s přední českou psycholožkou a vysokoškolskou pedagožkou
Doc. PhDr. VĚROU POKORNOU. Téma přednášky „JAK MŮŽEME ROZVÍJET SVŮJ 
POTENCIÁL“
 Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
s možností získat osvědčení – poplatek 200 Kč. Vstupné pro laickou veřejnost 100 Kč, stu-
denti zdarma. Více informací i přihlášku naleznete na www.spirala-zabreh.cz
                                    PaedDr. Zdeňka Janhubová tel.: 605 871 502
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sbírka z neděle 23. března: Zábřeh 9.170; Jedlí 1.600; Svébohov 1.500; Klášterec 1.142; 
Zvole 3.830 Kč. DARY: Zábřeh – na potřeby farnosti 1.000 Kč
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

ZMěnA čAsU. Tuto neděli 31. března začíná letní čas. Změny začátku mší 
svatých: Zábřeh v pátek v 18 hod., v neděli v 18.30; Rovensko v sobotu (s ne-
dělní liturgií) v 17.30 hod.  P. František Eliáš

ZáJeM o lesní poZeMKY. Pokud ve farnostech někdo vlastní les 
a chtěl by ho prodat, ať jej za běžnou tržní cenu nabídne farnosti nebo 
arcibiskupství olomouckému.
Stává se totiž, že farníci prodávají lesy různým cizím firmám. 
 (Je potřeba, aby si farnosti vytvářely rezervy pro období velkých 
oprav, např. generální oprava střech na kostelích a farách atd.)  
                                                                       P. František Eliáš, děkan

CHArItA ZáBŘeH
MAterIální sBírKA. Ve dnech 3. – 5. 4. 2014 proběhne v Zábřehu 
a Mohelnici tradiční sbírka oblečení, obuvi, lůžkovin, prostěradel a do-
mácích potřeb. Sběrným místem v Zábřehu je objekt bývalého skladu 
ČD (ul. Olomoucká – u nádraží po odbočce u firmy Hevos), v Mohelni-
ci se bude materiál sbírat přímo do dodávkového vozidla na Nám. Svo-
body u Mohelnického kulturního centra. 
otevřeno bude čt – pá: 9 - 17 hod., v sobotu 9 - 12 hod. Zachovalé věci 
budou předány do charitního sociálního šatníku a skladu, neupotřebi-

telné věci budou předány k dalšímu průmyslovému zpracování nebo ekologické likvidaci. 
Děkujeme předem také za příspěvek na úhradu nákladů spojených se sbírkou, který je cca 
1Kč na 1kg.
   Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Mateřské a rodinné centrum HníZdo 
- Masarykovo nám. 7

Z programu na duben: 
Úterý 1. dubna, 9.30 hod. 
 Hledání cesty ke svému manželovi - interaktivní seminář s Mgr. Marií Hojgrovou 
Úterý 8. dubna, 9.30 hod. 
 význam velikonoc - beseda s děkanem P. Františkem Eliášem
Středa 9. dubna, 9.30 hod.
 péče o citlivou dětskou pokožku aneb prevence je lepší - beseda  Irena Švédová

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.


