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11. 3. 2018
Ročník XXV. číslo 10

4. neděle postní
Zábřeh

Zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

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 137   Vyslyš nás, pane a vysvoboď nás! 

1: 2 Kron (2Pa) 36, 14-16. 19-23       2: Ef 2, 4-10           Ev. Jan 3, 14-21 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502      příště Břízovo č. 503

Jako Mojžíš vyvýšil 
na poušti hada, 
tak musí být 
vyvýšen Syn člověka, 
aby každý, kdo věří, 
měl skrze něho 
život věčný.
                                                                            Jan 3,14
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naléHaVý úMysl apoŠtolátu ModlitBy
papeže FrantiŠKa na Měsíc BřeZen 2018

Za společenství ve farnostech a skupiny mládeže 
 – aby radostně svědčily o evangeliu především 
    mezi svými vrstevníky 

děKanátní rada 
Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 14. března. Mši svatou budeme spo-
lečně slavit v 9.40 hod.  P. Radek Maláč

VýroČní ČlensKá scHŮZe Kdu-Čsl
Všechny zájemce o veřejné dění nejen v Zábře-
ze zveme na výroční členskou schůzi místní organiza-
ce KDU-ČSL Zábřeh, která se koná ve středu 14. března 
2018 v 16.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Na progra-

mu budou mimo jiné informace o plnění volebního programu ve městě Zábře-
ze či diskuse, ve které se těšíme na podněty pro další práci. RNDr. František John  

na tý louce Zelený 
Šlágry „Venoušku, Venoušku, to se dělá“, „Na tý louce ze-
lený roste babyka“, nebo „Já bych chtěl mít tvé foto“ vtipně 
začleněné do příběhu o tom, co se stane, když nová ma-
jitelka zděděného panství pozve ke spolupráci potrhlé-
ho profesora a nad to se zamiluje do svého zaměstnance, 
zpracovali, pod vedením režiséra Josefa Kőniga, divadelní-
ci ze spolku Václav.
Operetní bestseller plný lidového humoru a známých písniček představí václavovští ochot-
níci v úterý 13. března v Katolickém domě v Zábřeze. Vstupné 75 Kč, začátek v 18 ho-
din. Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Za co se Modlili a Z ČeHo se VyZnáVali naŠi předKoVé
Česká křesťanská akademie, skupina Zábřeh vás zve v úterý 20. břez-
na v 18.00 hod. do Katolického domu na přednášku o staroslověn-
ských paraliturgických památkách českého původu doc. Mgr. Mi-
roslava Vepřka, ph.d. 
Staroslověnské paraliturgické texty, tedy modlitby, hymny a písně, jež 
nejsou přímou součástí liturgie, představují pozoruhodné památky 
z doby počátků křesťanství na českém území. 
Představeny budou zejména tyto památky – Modlitba proti ďáb-
lovi (zřejmě již velkomoravského původu), Modlitba sv. Řeho-
ře, Modlitba vyznání hříchů, Modlitba ke sv. Trojici a hymnus 
Hospodine, pomiluj ny, a to z hlediska jazykového i obsahového.  
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MateřsKé a rodinné centruM HníZdo pro Vás připraVilo:
*  v úterý 13. března v 9.30 hod. přednášku logopeda Mgr. Jiřího Kříže. 
*  v úterý 20. března v 9.30 hod. besedu Bc. Petry Kolčavové o perinatál-

ním hospici „Dítě v srdci“ a nejenom o primární činnosti hospice. 
*  výroční schůzi Hnízda, Mateřského a rodinného centra Zábřeh z. 

s., která se koná v klubovně Hnízda na Masarykově nám. 7 ve středu 
4. dubna 2018 od 17.30 hod. 

Ohlášky
V sobotu 17. března přijmou svátost manželství

v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
Ing. Michal Hohn z Vlkova a Vendula Rozsívalová z Mohelnice

BraVo naBídne loutnoVý Koncert. Skutečnou hudební 
lahůdku v podobě koncertu na historické strunné nástroje – loutnu, 
theorbu a kytaru – nabídne cyklus Bravo v neděli 18. března v kos-
tele sv. Barbory. Od 16 hodin zde vystoupí Jan Čižmář, všestran-
ný umělec zabývající se hrou na historické drnkací nástroje, který 
s různými renomovanými soubory vystupuje pravidelně na koncer-

tech v Evropě, Asii či ve Spojených státech. Pravidelně bývá rovněž zván ke spolupráci na 
operních projektech například v londýnské Královské opeře nebo v pražském Národním 
divadle. Vstupné na koncert Jana Čižmáře činí sto korun, držitelé karty Bravo mají slevu 
30 Kč, děti vstup zdarma.  PhDr. Zdeněk David

OREL jednota Zábřeh pořádá v sobotu 24. března v Katolickém 
domě v Zábřeze turnaJ Ve stolníM tenise. Určeno pro hrá-
če všech věkových kategorií. Neregistrovaní (včetně dětí) od 8.00, 
registrovaní od 14.00. Startovací poplatek 50 Kč. Přihlášky do 22. 3. 
můžete posílat na email: kubicek.jana@seznam.cz nebo je odevzdat na recepci Charity Zá-
břeh.  Jana Kubíčková, 605 536 270

VZpoMínKoVý Koncert. Zveme vás v neděli 25. března ve 14.30 hod. 
do zábřežského kostela sv. Barbory na druhý „Vzpomínkový koncert“ vě-
novaný památce pacientů, které jsme našimi službami doprovázeli. Během 
koncertu vám bude představena „Kniha živých“. Účinkuje smíšený pěvecký 
sbor Carmen. 

KatolicKý týdeníK č. 10. Postní období nás vede k hlubšímu přemýšlení o tom, co, 
kdy a proč vlastně jíme. Jídlo, zvláště pak čas, který při něm trávíme společně, není „jen“ 
pokrmem těla. (téma str. 4 – 5) Letošní literární anketa KT „Dobrá kniha“ zná svého ví-
těze. Je jím P. Ladislav Heryán se svou knihou Stopařem na této zemi. Více se dozvíte na 
str. 13. 
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ModlitBa Klepe na dVeře
pŮst VyproŠuJe

MilosrdenstVí dostáVá
 Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, 
spočívá zbožnost a trvá ctnost: modlitba, 
půst a milosrdenství. Kvůli čemu modlitba 
klepe, to půst vyprošuje a milosrdenství do-
stává. Modlitba, milosrdenství a půst, to je 
trojice tvořící jednotu a dávající si navzájem 
život.
Neboť duší modlitby je odříkání a životem 
odříkání je slitovnost. Nikdo ať je neodtrhu-
je, nemohou být odděleny. Kdo má jen jedno 
z nich a nemá zároveň i ostatní, nemá vlastně nic. Takže ten, kdo se modlí, ať se i postí. 
Kdo se postí, ať se i slitovává. A ať slyší prosebníka, kdo sám chce být vyslyšen. Boží sluch 
si otevírá, kdo vlastní sluch nezavírá tomu, který ho prosí.
 Kdo se postí, měl by vědět, co všechno to vlastně znamená: že má mít soucit s hlado-
vým, když chce, aby Bůh cítil s jeho vlastním hladem. Že se sám má slitovávat, kdo doufá 
ve slitování. Kdo hledá spravedlnost, že ji sám má činit. Kdo chce, aby mu bylo dáno, že 
sám má dávat. Je špatný prosebník, kdo jinému odpírá, oč sám pro sebe žádá.
 Člověče, tvé milosrdenství by se mělo řídit následujícím pravidlem: Jakým způsobem, 
nakolik a jak rychle chceš ty sám dosáhnout milosrdenství, tak rychle, tolik a takovým 
způsobem se ty slitovávej nad druhými.
 Nuže tedy, modlitba, milosrdenství a půst ať jsou naší jedinou záštitou u Boha, naší je-
dinou obhajobou i naší jedinou modlitbou v trojí podobě.
 A tak co jsme nedbalostí ztratili, získávejme zpět postem a odříkáním. Obětujme v od-
říkání svou duši, neboť není nic lepšího, co bychom mohli Bohu nabídnout, jak dosvěd-
čuje i Prorok, když říká: Obětí Bohu je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srdcem 
Bůh nepohrdne. 
 Obětuj svou duši Bohu, člověče, a nabídni mu oběť postu a odříkání; ať je to oběť čis-
tá, oběť svatá, oběť živá, která by zároveň zůstala tobě i byla dána Bohu. Kdo by toto Bohu 
nedal, nebude ospravedlněn, protože ten, kdo chce dát samého sebe, má vždycky co na-
bídnout.
 Aby však tato osobní oběť byla přijata, musí být spojena s milosrdenstvím: půst nevy-
dá plody, není-li zavlažován milosrdenstvím, trpí suchem, jestliže milosrdenství vysychá. 
Co je déšť pro půdu, to je milosrdenství pro půst. Ten, kdo se postí, by marně zušlechťoval 
srdce, očišťoval tělo, vykořeňoval chyby, zaséval ctnosti; jestliže by nepřidal proudy milo-
srdenství, nesklidí žádnou úrodu.
 Člověče, když se postíš, věz, že jestliže se postí tvé milosrdenství, trpí újmou celé tvé 
pole; a co ve svém milosrdenství rozdáš, mnohonásobně se vrátí do tvé sýpky. Hleď tedy, 
abys neztrácel tím, že schraňuješ, ale shromažďuj si tím, že rozdáváš. Věz, že když dáváš 
chudákovi, dáváš sobě. Protože co nenecháš druhému, to nebudeš mít. (Breviář 6. března, 
2. čtení)
 1 Srov. Mt 5,7; 18,23-25; Lk 6,36; 2 Srov. Žl 51 (50),19. 
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červenovodsko            červenovodsko

sbírky z neděle 4. března: Jakubovice 474; Písařov 929; Červená Voda 2.149 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.       P. Vitalij Molokov 

lošticko    lošticko    lošticko

sbírka z neděle 4. března byla v Lošticích 2.403 Kč a v Moravičanech 1.219 Kč. Dnešní 
sbírka byla na potřeby farnosti. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.     P. Kristián Libant, CM

svěcení křížů bude v lošticích na Květnou neděli během mše svaté v 9.30 hod.

KřížoVá cesta uliceMi MoraViČan. Zveme všechny farníky na živou křížovou 
cestu s hranými zastaveními, klapači i s hudebním doprovodem. Křížová cesta ulicemi 
Moravičan začne na Velký pátek ve 12.00 hod. u kaple sv. Floriána.

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 4. března: Mohelnice 4.384; Úsov 2.016 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.        P. Petr Souček 

 V úterý 20. března ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.      
  Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

BLAHOPŘEJEME paní Jaroslavě Faltusové 
k jejím 80. narozeninám a děkujeme ji za dlouholetou službu ve farnosti. 

Hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie vyprošují farníci.

Z Mohelnické farní kroniky – p.rudolf Zubek, 1983,1984
1983 – P. Antonín Kupka je přeložen (po dvou letech působení v Mohelnici) 22. července 
z Mohelnice do pohraničních Skorošic. Během krátkého působení v Mohelnici si P. Anto-
nín  získal zejména mezi mládeží velkou oblibu. Opět se získaná obliba stává hlavním dů-
vodem k jeho přeložení. S mladými knězi začínají mít úřady „starosti“– nebojí se!
Z farnosti Skorošice k nám do Mohelnice přichází otec Rudolf Zubek. 
Otci Antonínovi byla provedena výpomoc ve Skorošicích s opravou a úpravou fary.
Kostelníkem je v Mohelnici pan Jan Ruprecht.
Na podkladě starých pamětních knih dokončil pan Ladislav Bartoš zpracování dějin mo-
helnických kostelů.
1984 – Na kostele ve Studené Loučce je provedena oprava střechy.
Pomoc P. Františku Petrikovi mohelnickými farníky při generální opravě střechy a fasády 
kostela ve Městě Albrechticích. Obdivuhodná je odvaha a elán P. Františka, jenž se s hrst-
kou tamních farníků a téměř bez finančních prostředků pustil do tak náročné opravy kos-
tela. Opravu však s pomocí Boží zdárně dokončil.  H. Bartoš
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farnosti  spravované  z klášterce

sbírky z neděle 4. března: Klášterec 1.200; Svébohov 1.600; Jedlí 1.400; Vyšehoří 870 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

postřelmovsko    postřelmovsko

Modlitby a mše svaté ke cti Ducha Svatého budou v Postřelmově v  pondělí 12. března od 
16.30 hodin. Všichni jsou zváni.  P. Vladimír Jahn

 Vážení spoluobčané, bratři a sestry, rádi by-
chom vás informovali o probíhající generální 
opravě varhan v našem farním kostele sv. Matou-
še v Postřelmově. 
 Varhany z r. 1889 jsou dílem varhanářského 
mistra Karla Boromejského Antonína Neusse-
ra z Nového Jičína. Podle odborného posudku se 
jedná o jedno z jeho nejlepších děl. Po více než 
stoletém provozu s pouze občasným servisem 
je nástroj značně opotřebovaný jak funkčně, tak 
i vzhledově. Dřevěné části jsou silně napadeny 
červotočem.
 Proto se naše farnost po sbírkách, které trvaly několik let, pustila v loňském roce do 
generální rekonstrukce varhan. Dílo je velmi finančně náročné a vyžaduje i úpravu kúru. 
Proto nabízíme nejen farníkům, ale i občanům Postřelmova, rodákům i všem příznivcům 
možnost „adopce píšťal“ pro získání finančních prostředků k obnově varhan. 
 Dárci (jednotlivci, rodiny, skupiny, organizace a firmy) po zaplacení obdrží pamětní 
list a potvrzení o daru pro odpočet daně. Všichni dárci budou uvedeni na webových strán-
kách farnosti a po rekonstrukci varhan na pamětní desce na kúru kostela. 
 Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je v září tohoto roku a poté by měly 
být obnovené varhany slavnostně požehnány, aby sloužily nejméně dalších sto let k oslavě 
Boží při bohoslužbách.
 Děkujeme vám všem, kteří se rozhodnete podpořit tento záměr. Věříme, že největší 
odměnou nám bude pocit hrdosti, že naším přičiněním se v našem farním kostele obnoví 
dědictví po našich předcích. 

RNDr. Dagmar Jílková (za ekonomickou radu farnosti) tel. 737 338 840
Vladimír Jahn, farář, tel. 732 430 578

farnosti  spravované  z tatenice

sbírky z neděle 4. března: Lubník 1.180; Tatenice 1.550; Hoštejn 1.430; Kosov 800 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici tuto neděli 11. března v 15.30 hod. 
 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 11. března v 18 hod. 
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štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 4. března: Cotkytle 163; Štíty 990 + dar na opravy 1.000; Horní Studénky 
1.070 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

Farnost Štíty: 
 V neděli 18. 3. bude bohoslužba pro děti, sbírka na opravy a křížovou cestu po mši sv. 
povedou děti a mládež.
Farnost Horní studénky: 
 V neděli 18. 3. bude bohoslužba pro děti v 7.30 hod. a sbírka na opravy.
 Pátou postní neděli 18. 3. 2018 po dětské mši svaté zveme všechny děti na dětskou po-
božnost křížové cesty. Děti, které již mají svůj postní kříž, ať si ho donesou s sebou.
Farnost cotkytle: 
 V neděli 18. 3. bude bohoslužba pro děti v 11 hod. a sbírka na opravy.
                 P. Jacek Brończyk

farnost zvole       farnost zvole

sbírka z neděle 4. března byla ve Zvoli 3.310 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

Spolek Zvolská čtyřka ve spolupráci s obcí Rájec pořádá v sobotu 17. března od 14.30 ho-
din na sále kulturního domu v Rájci PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ pro děti i dospě-
láky spojené s malou výstavou.
uvidíte a můžete si vyzkoušet  . . .
– pletení košíků a pomlázky z vrbového proutí - malování, drátkování a jiné zdobení vají-
ček -  výrobu ošatek z pedigu …
Přijďte načerpat inspiraci, přijďte si to vyzkoušet, přijďte jen tak posedět u malého občer-
stvení. Těšíme se na Vás.  Čtveráci ze Zvole a okolí.

děKuJeMe MgA. Dušanu Rohlíkovi za namalování nové křížové 
cesty pro kapli v Jestřebí. Ať Pán vždy žehná jeho práci a provází jej 
svou ochranou. 
Děkujeme také našemu duchovnímu otci, Františku Eliášovi za po-
žehnání nové křížové cesty.                            Vděční farníci z Jestřebí 

Tuto neděli bude slavena ve 14.30 hod. mše svatá v kostele sv. Jana 
a Pavla v Pobučí. 

KřížoVá cesta V poBuČí. Na Květnou neděli 25. března ve 
14.00 hod., jako každý rok, půjdeme křížovou cestu z kostela sv. 
Jana a Pavla v Pobučí na Kalvárii nad obcí.

Maletín. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude mimořádně čtvrtou neděli v měsíci, 
tedy o Květné neděli 25. března ve 14.30 hod.     
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příŠtí neděli Je V ZáBřeZe sBírKa na ZpoVědnice

sbírky z neděle 4. března: Zábřeh 12.089; Postřelmůvek 340 Kč
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

KluB peČuJícícH – pozvání na svépomocnou skupinu. 
Zveme vás, kteří věnujete svůj čas svým nejbližším k setkání 
a vzájemné podpoře, povzbuzení, načerpání sil i k vypovídá-
ní se ze svých starostí. Setkání se uskuteční ve středu 14. 3. 
2018 v 15.30 hodin v sídle pečovatelské služby (Zábřeh, Va-
lová 290/9)

HledáMe spolupracoVníKy na pozice terénní osobní asistentka/pracovnice od-
lehčovacích služeb pro oblast Zábřežska a Mohelnicka na hlavní pracovní poměr (pracov-
ní smlouvu) na zkrácený úvazek, případně na DPP v rámci brigádní výpomoci. Obsahem 
práce je podpora a dopomoc při vykonávání každodenních úkonů (osobní hygiena, ob-
lékání, přesuny na vozík, doprovody, příprava a podávání stravy, podpora při volnočaso-
vých aktivitách, aktivizačních činnostech apod.). Více na www.charitazabreh.cz

doBroVolnicKé centruM Hledá oBětaVou doBroVolnici pro starší-
ho pána z Postřelmova. Nejlépe společenskou ženu – seniorku, se zájmem o okolní dění, 
která se nebrání občasné výpomoci s provozem domácnosti a dokáže milým slovem po-
hladit lidskou duši. Zájemkyně mohou kontaktovat vedoucího Tomáše Oreheka na tele-
fonu 736 529 295, e-mailu: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz nebo osobně v sídle 
Charity na ul. Žižkova 15.

sVépoMocná sKupina pro poZŮstalé. Vám, kteří se cítíte 
osamělí ve svém prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, na-
bízíme čas a prostor promluvit si o vašich bolestech, pocitech i sta-
rostech v těžké životní situaci, která vás potkala. Na popovídání vás 
zveme ve čtvrtek 22. 3. od 16 hodin do zasedací místnosti Charity 
Zábřeh. Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková, e-mail: zdra-
votni.pece@charitazabreh.cz, tel. 736 509 441.

prosBa o Materiál K tVoření. Máte-li doma přebytečné stužky, prýmky, maš-
ličky a podobný galanterní materiál, který již sami nevyužijete, rádi ho od vás přijmeme. 
V našich střediscích ho v rámci arte-tvoření použijeme k výrobě ozdob a dekorací. Dě-
kujeme vám.
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