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14. 2. 2016
Ročník XXIII., číslo 6

první 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

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

Žalm 91   Buď se mnou, pane, v mé tísni.
 

1: Dt 26,4-10          2: Řím 10,8-13           Ev. Lk 4,1-13
Ordinárium: Ebenovo č. 504      příště latinské č. 509 

Ježíš se vrátil 
od Jordánu 
plný Ducha Svatého. 
Duch ho vodil 
pouští čtyřicet dní 
a ďábel ho pokoušel.
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postní „rorÁtY“. V postní době pravidelně každý pátek v 6.45 a v so-
botu v 7.00 hod. se scházíme ke mši svaté. Bohoslužbě předchází průvod 
se svícemi ke kříži u oltáře. Po mši svaté se především s dětmi, ale i dospě-
lými sejdeme na faře k šálku čaje s rohlíkem.                   P. František Eliáš

KŘíŽovÁ CestA tUto nedělI 14. ÚnorA v 15.00 Hod. BUde 
pŘeloŽenA Z dŮvodU KonCertU Z KostelA sv. BArBorY 
do FArníHo KostelA sv. BArtoloMěJe. 

v BArBorCe vYJdoU HvěZdY JIŽ poČtvrtÉ. tuto neděli 14. února v 16.00 
hod. se do kostela svaté Barbory sjedou už počtvrté absolventi zdejší základní umělecké 
školy, kteří studují hudbu na konzervatořích a uměleckých vysokých školách, aby zde vy-
stoupili na společném koncertu.  PhDr. Zdeněk David 

postní AlMUŽnA 2016. Postní krabičky si můžete vyzvednout tuto neděli 14. února 
(o první neděli postní). Vybírat se budou při mši svaté o druhé neděli velikonoční. 

Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Zveme všechny členy i příznivce na výroční schůzi orla, jednoty Zábřeh, která se usku-
teční tuto neděli 14. února ve 14.00 hod. v Katolickém domě. 

 Jana Kubíčková, starosta

Tuto neděli 14. února ve 14.30 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla 
v Pobučí.  P. Martin Rumíšek 
 

děKAnÁtní rAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 17. února. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

ve čtvrtek 18. února nebude večerní mše svatá pro děti – jsou školní prázdniny. 
   P. Martin Rumíšek 

Celodenní ZpovídÁní v postní doBě od 9.00 do 19.00 hod. bude v kostele sv. 
Bartoloměje v Zábřeze v pondělí 22. února o svátku stolce sv. apoštola petra. 
Rozpis zpovídání uvedeme v příštím čísle FI.  P. František Eliáš

ČKA zve na přednášku prof. dr. Františka Kunetky, Th.d. „velikonoční 
třídení – vrchol liturgického roku“ v úterý 23. února v 18.00 do Katolic-
kého domu. 
Vrcholné tajemství křesťanské víry, skutečnost Kristovy smrti a vzkříšení 
(mysterium paschale) je v církvi římského obřadu slaveno v průběhu tří veli-
konočních dnů (Velký pátek, Bílá sobota, Neděle zmrtvýchvstání), které (spo-

lu s předvečerem mše na památku Kristovy Poslední večeře) představují teologický i litur-
gicko-dramaturgický vrchol celého liturgického roku. Tato tématika bude velmi stručně 
traktována z hlediska historického, liturgického i teologického, aby tak mohla být skrom-
ným příspěvkem pro osobní spirituální prožití tohoto významného období liturgického 
roku.  ThLic. Jana A. Nováková
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spolek Metoděj a místní pobočka Moravsko-
slezské křesťanské akademie si vás dovolují po-
zvat na další z přednášek oldřicha seluckého, 
která se uskuteční v Katolickém domě v úterý 
16. února od 18 hodin.
Píše se polovina 19. století, Itálie se bouřlivě mění. Nad řekami se vzná-
ší kouř parníků, po nově budovaných železnicích rachotí kola parních 
lokomotiv. V ulicích se s policií střetávají davy demonstrantů volajících 
po jednotě Itálie a po odvetě za prohranou válku s Rakousko-Uherskem. 
Bojová nálada vládne i mezi klukovskými gangy. Do jednoho z nich se dostává černošský 
chlapec Bongo, když jen o vlas unikl smrti při explozi kotle na říčním parníku. Do boje je 
vtažen jak inženýr Pontani, usilující o uplatnění svého velkého objevu, tak kněz Don Bo-
sko, nasazující svůj život, aby chlapce vytrhl ze spárů chudoby a zločinu. Obstojí Bongo 
a jeho kamarádi ve světě, ve kterém vládne hrabivost mocných? Jak se promění jejich osu-
dy v žáru bitvy na řece Pádu?
Takto, poutavě, románovým způsobem nám Oldřich Selucký přiblíží život svatého Dona 
Boska – jedné z nejvýraznějších postav dějin církve. Na závěr přednášky autogramiáda 
s možností zakoupení této (320 Kč) i dalších autorových knih.
Spisovatel a scénárista Oldřich Selucký vystudoval v Praze MFF UK, v Rakousku a ve Fran-
cii poté studoval klasické jazyky, filozofii a teologii. Za knihu „Pavel – dobrodruh víry“ získal 
cenu od Sdružení katolických nakladatelů Spojených států amerických a Kanady. Z mnoha 
dokumentárních filmů, ke kterým psal scénáře, se největšího ocenění dostalo filmu „Jáhnové 
– služba pro třetí tisíciletí“.   Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

setKÁní doMÁCíCH peČovAtelŮ. ve středu 17. února od 16 hod. 
vás srdečně zveme na další setkání svépomocné skupiny pro laické pečova-
tele v domácnosti. Tématem bude „Daně a jak na ně aneb zdaňování příjmů 
fyzických osob, mimo OSVČ“ – i pečující musí řešit daňovou problematiku. 
Na setkání získají účastníci informace, jaké příjmy jsou předmětem daně 
z příjmů fyz. osob, používané tiskopisy, termíny, slevy na daních, nezdani-
telné části základu daně, daňové zvýhodnění na vyživované děti apod.

Lektoruje Anna Drlíková. Setkání se uskuteční v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

vZdělÁvACí KUrZ děKAnÁtU ZÁBŘeH
v sobotu 20. 2. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční další přednáš-
ka v rámci Vzdělávacího kurzu. Tentokrát s názvem – „Slovem o Slově“. Přednášet bude 
MgA. Martina Pavlíková. Touto přednáškou pokračujeme ve druhém vzdělávacím bloku, 
který je nazván „Bible“. Poté, co jsme se dozvěděli, jak Písmo svaté vznikalo, co je to inspi-
race či kánon, se také dozvíme, jak s Božím slovem zacházet, a jak ho prezentovat. Přijmě-
te srdečné pozvání.   Mgr. Luděk Diblík

svÉBoHov. V neděli 21. února ve 14.00 hod. v obecním domě vystoupí LOBKOWITZ 
TRIO: Jan Mráček – housle, Lukáš Klánský – klavír, Ivan Vokáč – violoncello.
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PASTÝŘSKÝ LIST PRO 1. NEDĚLI POSTNÍ
Drazí bratři a sestry,
 vstoupili jsme do postní doby Svatého roku milosrdenství. Je 
to mimořádná příležitost k duchovnímu uzdravení a novému vy-
kročení na svaté cestě, kterou nás chce vést Pán k trvalému štěstí. 
Moudrost počítá s posledním cílem. Nedívat se dál než na sou-
časnost je pošetilá krátkozrakost. Co konkrétně máme udělat k prohloubení 
moudrosti?
 Mojžíš nás v prvním čtení vyzval, abychom se podívali do historie náro-
da, rodiny i naší osobní a snažili se objevit, co pro nás Bůh velikého udělal, co 
nám dal. Připomeňme si, co všechno dobrého jsme dostali od rodičů, v našich 
rodinách, zděděné dary a vrozené schopnosti, náklonnosti, talenty, vzdělání, 
ale i krásu naší země a pokojné časy i poměrný blahobyt ve srovnání s těmi, 
kteří žijí v zemích bez vody, nebo ve válkách a hladu, ve vyhnanství či v ohro-
žení epidemiemi. Jen v minulém roce bylo na světě pro víru zavražděno více 
než sedm tisíc křesťanů. Máme proč chválit Boha, děkovat mu a veřejně vy-
znávat, že nás nezaslouženě zahrnuje úžasnou láskou. Máme co měnit, aby-
chom se nemuseli před těmi, kdo dávají život za Krista, stydět.
 Svatý Pavel nás ujistil, že víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy 
vede ke spáse. Po pravdě musíme přiznat, že naše víra není zatím tak silná, 
abychom se mohli považovat za spravedlivé. Když říkám víra, nemyslím jen 
na rozumové uznávání toho, co nám Církev k věření předkládá, ale na takové 
přijetí Božího slova, které mění naše postoje i skutky, aby byly ve shodě s Bo-
žím plánem. Příčinou mohou být pochybnosti, které jsou dnes módní, nebo 
naše slabost.
 Evangelium nás zavedlo na poušť, která je místem zásadního rozhodnutí 
pro Boha, nebo proti němu. I Pán Ježíš tam prožíval pokušení, ale jak jsme vi-
děli, on zvítězil. Postní doba vede na poušť i nás a připomíná, že jí nemůžeme 
projít a zůstat lhostejní. Je třeba se znovu rozhodnout pro Boha.
 Říká se, že dnešní doba je nemocná nerozhodností. Mnozí se bojí vyjádřit 
svůj názor, aby nenarazili, nebo aby se nezdálo, že se povyšují nad ostatní, aby 
byli korektní a tolerantní. Dokonce i současná kultura nám předkládá místo hr-
dinů silných a sebevědomých, ale současně skromných a jistých, hrdiny zmí-
tané nejistotou, pochybnostmi a smutkem. Pochybnost se převléká za pokoru. 
Pochybnost není pokora. Pochybnost je pochybnost, je to nevíra. Je nutné se jí 
zbavit a ne ji hýčkat. Apoštol nám řekl, že víra vede ke spravedlnosti. Hledáme-
li spravedlnost, odmítněme pochybnosti a najděme odvahu pevně věřit.
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 Druhou příčinou mohou být naše slabosti, které však můžeme ve svaté 
zpovědi odevzdat Božímu milosrdenství a nechat se uzdravit. Někdy se trá-
píme hledáním toho, co je třeba vyznat. Někdo dokonce říká, že je zbytečné 
chodit ke zpovědi, když nemáme těžké hříchy. Opak je pravdou. Nikdo není 
tak zdravý, aby nepotřeboval uzdravení duše. Hřích spočívá v tom, jakým způ-
sobem člověk Bohu odpovídá. Proto je dobře nejprve žasnout nad Boží štěd-
rostí k nám, abychom si uvědomili, jak málo býváme vděční, jak málo se umí-
me radovat z Boží přízně. Pak se ptejme na to, co nás mrzí, co třeba není ani 
hříchem, ale je kořenem různých chyb. Může to být zklamání, zranění, utrpě-
ná křivda, s níž jsme se nevyrovnali, zatrpklost, která způsobila naše uzavře-
ní, nepříjemnosti s druhými, které jsme ani nezavinili, ale kvůli nimž se ně-
kterým lidem vyhýbáme, nevyslyšená modlitba, kvůli níž se mračíme na Pána 
Boha, nesplněné přání, od něhož jsme se nedokázali osvobodit, možná jen 
špatné počasí a nízký tlak nahrávají naší nechuti, uzavřenosti, skepsi a špatné 
náladě, kterou neumíme ovládat. Právě v těchto úzkostech, které nejsou samy 
o sobě hříchem, můžeme hledat příčiny naší nedbalosti a roztržitosti v mod-
litbě, naší netrpělivosti, škodolibosti, pomstychtivosti či nepřejícnosti a nelas-
kavosti, naší duchovní stagnace. Za neochotou přijímat Boží vnuknutí je často 
skrytá nedostatečná víra, která by naopak rostla a sílila větším spoléháním na 
Boha než na vlastní zkušenosti, větší důvěrou v jeho moc, která umí překonat 
naše strachy.
 Někdy se na duchovní cestě můžeme dostat do slepé uličky, když se příliš 
soustředíme na spravedlnost, které není možné dosáhnout. Pak jsme zabloko-
vaní a naše vztahy umírají, dokonce i rodiny se rozpadají. Připomeňme si, že 
spravedlnost je nejnižší mírou lásky, zatímco láska je plnou mírou spravedl-
nosti. Požadavek spravedlnosti musíme prakticky překračovat milující a milo-
srdnou náklonností k druhému. Kvůli přežití našich vztahů i celé společnosti 
může být nutné odpustit i těžká provinění proti spravedlnosti a opět se smí-
řit. Odpuštění, smíření a milosrdenství i v bezvýchodné situaci nabízí výcho-
disko a novou budoucnost, protože způsobuje něco samo o sobě nemožného, 
když promíjí, co je z hlediska spravedlnosti neprominutelné. Toto dělá Bůh při 
každé zpovědi a svým odpuštěním nám dává možnost odblokovat a uzdravit 
i naše vztahy k bližním. Takové prožití svátosti smíření, když bude pravidel-
né, se stane pravou studnou duchovního zdraví. Začne duchovní uzdravování. 
Přijmout odpuštění hříchů znamená hmatatelně se dotýkat milosrdenství, zna-
mená to přijmout Ducha Svatého, který je odpuštěním hříchů. 
 Drazí bratři a sestry, upřímně zvu každého z Vás k nové zkušenosti Božího 
milosrdenství a přeji Vám nový objev vnitřní svobody, radost z Božího přátel-
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pro svatý rok milosrdenství obdrželi od svatého otce všichni zpovědníci pravomoc 
promíjet tresty exkomunikace rezervované ordináři, za hříchy:
1.  odpadu od víry, hereze nebo schizmatu (kán. 1364 § 1 CIC).
2.  provedení dokonaného potratu. trest se vztahuje na osobu, která si nechala udělat 

potrat, a na toho, kdo potrat provedl (kán. 1398 CIC).

sMs o MIlosrdenství nA KAŽdÝ den postní doBY. Pokud chcete dostávat 
SMS od otce arcibiskupa, zašlete ze svého mobilu přihlášku ve tvaru DAR2016 na tel. číslo 
736 315 315. Služba je zdarma, platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu.

červenovodsko    červenovodsko

sbírky z neděle 7. února: Písařov 462, Jakubovice 505, Červená Voda 2.227, Mlýnický 
Dvůr 150, Domov důchodců sv. Zdislavy 166 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč

v  Biřmovanci se setkají v neděli 21. února v 17.00 hod. na faře v Červené Vodě.
v  Organizační setkání vedoucích buněk, zejména červenovodských, bude v neděli 14. 
února v 18.00 hod.     P. Radek Maláč

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 21. února je při všech nedělních bohoslužbách sbírka na Svatopetrský haléř. 
O minulé mimořádné sbírce na opravy kostela se vybralo v Postřelmově 5.208 Kč, 
v Chromči 5.500 Kč. Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

Ve středu 17. února 2016 oslaví 70. narozeniny 
paní Milada Šanovcová z Postřelmova. 
K tomuto životnímu jubileu jí gratulujeme a přejeme zdraví, lásku, ra-
dost, pokoj, Boží požehnání, ochranu a pomoc Panny Marie.        

                                       Členové živého růžence z Postřelmova

ství a uzdravení srdcí, která budou schopná štědrým rozdáváním milosrdné 
lásky uzdravovat své okolí. Pobyt na poušti je náročný, ale může být začátkem 
vítězné cesty jako u Pána Ježíše, který na začátku svého působení zvítězil nad 
pokušením ďábla na poušti a na konci svého působení ho přemohl na kříži 
a vyrval mu kořist, kterou jsme my. Dnešní nová volba Boha je začátkem naší 
cesty k velikonočnímu vítězství.
 Na této cestě Vás provázím denně svou modlitbou a každého, kdo se při-
hlásí, budu provázet denní myšlenkou prostřednictvím SMS na mobilu. Záro-
veň Vás zvu na národní pouť k Božímu milosrdenství do Krakova na sobotu 
28. května, zvláště ty, kteří chtějí duchovně připravit cestu našich 
mladých na Světové setkání mládeže s papežem.
O vzájemnou modlitbu prosí a ze srdce žehná          arcibiskup Jan
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farnosti spravované z  tatenice

sbírky z neděle 7. února: Lubník 820; Tatenice 1.700; Hoštejn 2.050 + dar 1.000; Kosov 
450 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

setKÁní pAstorAČníCH rAd FArností tAtenICe, lUBníK A HoŠteJn 
bude v neděli 28. února od 15.30 hod. na faře v Tatenici.  P. Jaroslav Přibyl
 

mohelnicko mohelnicko mohelnicko

sbírky z neděle 7. února: Mohelnice 4.216, Úsov 6.452, St. Loučka 307 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

 V úterý 23. února ve 14.00 hod. se koná pravidelné setkání seniorů na faře. 
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová 
dr. robert Jaschek – duchovní správa v lp 1952
 První svaté přijímání školních dětí se přes hlášené obtíže (sokolská ne-
děle) konalo ve svátek Nejsvětější Trojice. Pro nepříznivé počasí sice od-
padlo fotografování, ale mnozí rodičové uchystali přece krásný památný 
den svým komunikantům. Pobožnost vedla letos laická katechetka slečna 
Hányšová.
 Přes prázdniny se zhušťovaly zprávy o nové úpravě vyučování náboženství. 
 14. srpna přikázala arcibiskupská konsistoř čtení připraveného oběžníku. 
 21. srpna však své nařízení odvolala a zakázala vše, co by se v kostele ve směru po-
vzbuzení a poučení rodičů v této věci mohlo podniknouti. Tak se duchovenstvo muselo 
nečinně dívati na degradaci náboženského vyučování. Toto bylo prohlášeno za předmět 
dobrovolný a podrobeno procedurám takového vyučování (přihlášení rodiči, vytváření 
skupin až 51 žáků bez ohledu na třídy). 
 Vyučování náboženství začínalo až po vyučovací době. Přihlášky dopadly takto:
 Měšťanská škola: celkem 511 žáků, přihlášených 289; I. národní škola – přihlášených 
147; II. národní – přihlášených 114; III. národní – celkem 137, přihlášených 70. 
 Na vesnicích byly přihlášky celkem lepší, ale ne stoprocentní. Dle počtů přihlášených 
žáků byly určeny ONV počty vyučovacích hodin. 
 Vyučování převzali: na měšťanské škole a I. národní škole katechetka sl. Hányšová. 
Na II. národní škole důstojný pan Jan Gregorek, administrátor ze Studené Loučky. Na 
III. národní škole, v Libivé, Květíně a Křemačově důstojný pan farář Dr. Jaschek. Ve Sla-
voňově zase laskavě učil zvolský pan děkan Kolaja. Později převzala i Květín katechetka 
Hányšová.   Bartoš H.
 štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 7. února 2016: Štíty 2.040, Cotkytle 550; Horní Studénky 1.000 Kč 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    P. Josef Altman

KŘíŽovÉ CestY: Tuto neděli povede křížovou cestu v neděli ve 14.30 hod. společenství 
živého růžence. V neděli 21. února křížovou cestu ve 14.30 hod. povedou děti a mládež. 
 V neděli 21. února bude bohoslužba pro děti.                     P. Josef Altman
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sbírky z neděle 7. února: Zábřeh 10.690; Jedlí 2.400; Svébohov 1.500; Klášterec 1.320; Zvo-
le 2.150; Vyšehoří 810; Postřelmůvek 380 Kč. dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 1.000, na 
opravu fary 500, na TV NOE 500, na Proglas 500; Svébohov – na opravu fary 5.000 Kč; Jedlí 
– na opravy 500 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

pŘíŠtí nedělI 21. ÚnorA se ve vŠeCH FArnosteCH KonÁ sBírKA HAlÉŘ 
svAtÉHo petrA
dUCHovní oBnovA nA veleHrAdě pro KostelníKY 
Tak jako v jiné roky připravil poutní dům Stojanov na Velehradě duchovní obnovu pro 
kostelníky a ty, kteří slouží u oltáře, letos v termínech od pátku 11. 3. do neděle 13. 3. 
a od pondělí 14. 3. do středy 16. 3. 2016. duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty po-
vede Mons. v. Šíma.
Hlásit se můžete jednotlivě na adrese: Poutní a exerciční dům Stojanov, Salašská 62, 687 06 
Velehrad, tel. 572 571 531, velehrad@stojanov.cz. Více na www.stojanov.cz
pokud se chcete domluvit na společné dopravě (případně, pokud byste měli „technic-
ký“ problém s přihlášením) můžete kontaktovat manžele Kolářovy tel. 731 626 504, 
732 514 729.

MAteŘsKÉ A rodInnÉ CentrUM HníZdo K tÝdnU MAnŽelství pŘIprA-
vIlo: Ve středu 24. února od 16.30 hod. v přednáškovém sále bývalé ZUŠ, 
Farní 9, Zábřeh, přednášku Ing. Pavla Mečkovského M. A. na téma: „Každý 
vztah je založen na vzájemné důvěře. Čím větší důvěra, tím větší blízkost.“ 
Hlídání dětí zajištěno v klubovně Hnízda, Masarykovo nám. 7, Zábřeh.

Těšíme se na setkání s Vámi.  Vaše Hnízdo, www.hnizdozabreh.cz

nÁrodní poUŤ do KrAKovA ve svAtÉM roCe MIlosrdenství
Biskupové Čech a Moravy vyhlásili na 28. května 2016 
národní pouť ve svatém roce milosrdenství do Krakova-
lagiewnik. 
AWer toUr s. r. o. ve spolupráci s farnostmi děkanátu 
nabízí zájemcům dvě varianty účasti na pouti do svatyně 
Božího milosrdenství v lagiewnikach, jednodenní nebo 
dvoudenní.  
 Přihlašovat se můžete v CA AWER TOUR s.r.o., 
 Farní 1, 789 01 Zábřeh, 
 telefon: 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail: info@awertour.cz

o čem píše Kt 7/2016. Věnuje se historickému setkání papeže Františka a patriarchy Ki-
rilla či prvním krokům iráckých křesťanů na území ČR. Téma: Skrupulóznost v duchov-
ním životě. Číslo se věnuje i nadcházející postní době a můžete si přečíst např. také rozho-
vor s Mons. Josefem Suchárem; to je ten, který vzkřísil Neratov. 


