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25. 2. 2018
Ročník XXV. číslo 8

2. 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, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho 
poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat 
z patření na tvou slávu. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť 
on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.           Amen

Žalm 116   Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých
1: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18                     2: Řím 8,31b-34  Ev. Mk 9,2-10 

Ordinárium: Ebenovo č. 504                    příště latinské č. 509

„Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany:
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“          Mk 9,5
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POSTNÍ DOBA
Celý Boží lid se připravuje na Velikonoce vnitřním obrácením 
a bojem proti zlu, oblečen do plné výzbroje Boží modlitbou, postem 
a skutky lásky.  (srv. Ef 6,11).

setKÁní VŠeCH BUněK se uskuteční v úterý 27. února. Začneme v 17.30 hod. v kos-
tele sv. Barbory chválami. Pak se přesuneme na Devítku, kde bude následovat katecheze 
O. Radka. Jste srdečně zváni.  Karla Hrochová 

MAteŘsKÉ A RodInnÉ CentRUM HníZdo pRo VÁs pŘIpRAVIlo:
* V úterý 27. února v 9.30 hod. 
KER – KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ, malá ochutnávka 
a představení kurzu, beseda s Bc. Marcelou Anežkou Kořenkovou.

* V úterý 6. března v 9.30 hod. přednášku fyzioterapeutky Mgr. Veroni-
ky Papouškové – Cvičení po porodu a jiná doporučení

pRVní pÁteK V MěsíCI – 2. března můžete v kostele sv. Bartoloměje přistoupit od 
15.00 hod. ke svátosti smíření. 
Svátost smíření můžete přijmout také ve čtvrtek 1. března při pravidelné adoraci od 15 hod. 

BIŘMoVAnCI se sejdou na zábřežské faře v pátek 2. března po skončení mše svaté 
a následné adorace. 

pRVní soBotA V MěsíCI – MŠe sVAtÁ V ZÁBŘeZe 7.00 hod. 
Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny Nejsvětějšímu Srd-
ci Ježíšovu, tak první soboty v měsíci jsou zasvěceny Panně Marii, tak, 
jak k tomu vybízela Panna Maria ve Fatimě před 100 lety.
Mše sv. v děkanátu a blízkém okolí: Zvole 8.30; Štíty (mariánská po-
božnost se svatým přijímáním) 8.00; Postřelmov 9.00 (pobožnost veče-
řadla); Loštice – penzion 9.00; Crhov 16.00; Červená Voda (Domov dů-
chodců sv. Zdislavy) 16.00; Rovensko 16.30; Třeština 17.00; Mohelnice 
(kostel sv. Tomáše) 18.00, Hora Matky Boží u Králík 11.00 hod.

MIsIJní KlUBKo. Stále přijímáme nové 
děti ve věku od 3 do 9 let. Scházíme se 1 x za 14 dní ve čtvrtek 
v Hnízdě od 16.00 do 17.00 hod. Příští setkání v březnu jsou: 1. 
3.; 15. 3. a 29. 3. Více informací najdete na nástěnce vlevo vza-
du v kostele (u mládeže). 
K postní době nabízíme dětem postní misijní kalendář, který 
si mohou vzít u nástěnky v kostele nebo na webu missio.cz.  
 Kontakt: Lucie Velzlová, 736170118
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děKAnÁtní setKÁní MlÁdeŽe 2018
Mládež od 13 let srdečně zveme na spojené setkání mládeže děkanátů 
Zábřeh, Šumperk a Svitavy ve dnech 23. - 24. 3. 2018 v Šumperku. Motto 
setkání je „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30). 
Připraveny jsou zajímavé přednášky, jako hlavní host přijede Pavel Fis-
cher, sobotní mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner. 
Na programu je také městská hra, večer chval a koncert skupiny Adora-

re . Přihlašování běží na webu do 15. března. 
Bližší informace na webu www.bit.ly/dekanatko, u otce Viléma Pavlíčka (777 568 230), 
Dominiky Suché (731 594 791), na FB a u animátorů. Nenechte si ujít možnost setkat se 
s Bohem a přáteli, zažít nové věci a načerpat sílu, inspiraci a nadšení do dalších dní.
   Na všechny se těší animátoři ze Zábřeha, Šumperka a Svitav

KURZ sYMptoteRMÁlní MetodY ppR V oloMoUCI   
První setkání 22. 3. 2018, termíny dalších navazujících setkání  
5. 4., 19. 4. a 3. 5. 2018 vždy od 18.00 hod. v sále kurie AO, Biskup-
ské nám. 2, Olomouc. 
Kurz pořádá Rodinné centrum Olomouc, lektoři Ligy pár páru 
L+M Kolčavovi, více na www rodinnyzivot.cz a na www.lpp.cz. 

ZA Co se ModlIlI A Z ČeHo se VYZnÁVAlI nAŠI pŘedKoVÉ
Česká křesťanská akademie, skupina Zábřeh vás zve v úterý 20. března v 18.00 hod. 
do Katolického domu na přednášku o staro-
slověnských paraliturgických památkách čes-
kého původu doc. Mgr. Miroslava Vepřka, 
ph.d.
Staroslověnské paraliturgické texty, tedy mod-
litby, hymny a písně, jež nejsou přímou součás-
tí liturgie, představují pozoruhodné památky 
z doby počátků křesťanství na českém území. 
Pozornost si zasluhují z mnoha ohledů, neboť 
svědčí o prorůstání slovanské kultury do širší-
ho povědomí, o zapojení staroslověnské vzdě-
lanosti do obecnějšího rámce západokřesťan-
ské tradice raně středověké Evropy (částečně též 
reflektují prvky východokřesťanské) a v nepo-
slední řadě vypovídají o realitě tehdejšího du-
chovního života. 
Představeny budou zejména tyto památky – 
Modlitba proti ďáblovi (zřejmě již velkomorav-
ského původu), Modlitba sv. Řehoře, Modlitba 
vyznání hříchů, Modlitba ke sv. Trojici a hym-
nus Hospodine, pomiluj ny, a to z hlediska jazy-
kového i obsahového. 
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KolÁŽ InspIRACí pRo doBRÉ MAnŽelstVí -sestAVeno Z VAŠICH odpo-
Vědí nA nAŠe otÁZKY. Děkujeme, že jste svým zapojením inspirovali ostatní.
Čeho si vážím na své ženě: že je krásná vnitřně i navenek, věrná, upřímná, projevuje mi 
úctu, starostlivá, spolehlivá, klidná, empatická, má smysl pro humor, je mojí kotvou, umí 
skvěle vařit, pracovitá, rozvážná, pravdivá, drží své slovo, má dobré srdce, vytváří mi záze-
mí, ví, co mám rád, temperamentní, má mě ráda přestože ví, jaký jsem 
Čeho si vážím na svém muži: stojí při mně, vždy se mne zastane a nebojí se to říct před 
ostatními, je tolerantní, spolehlivý, věrný, zodpovědný, trpělivý, laskavý, obětavý, věřící, 
pracovitý, umí mě rozesmát, neumí lhát, empatický, obejme mě, když nemám svůj den, 
nenáročný, má mě rád takovou, jaká jsem, dokáže zajistit rodinu po všech stránkách, op-
timistický, umí pochválit, umí se ovládat, je komunikativní
Co rád dělám pro svou ženu: jsem plně k dispozici pro ni a pro rodinu, umývám nádobí, 
rád pro ni vařím, ranní káva a občasná překvapení, pomáhám jí s realizací jejích nápadů, 
víkendová snídaně, nedělní palačinky, modlím se za ni, masáž, nechám ji vyspat a posta-
rám se o děti, umožním jí, aby měla čas pro sebe
Co ráda dělám pro svého muže: vařím a peču oblíbená jídla, dopřávám mu čas na koníč-
ky, chválím ho, vytvářím zázemí, ráda ho hladím ve vlasech a ráda se s ním miluji, chci 
být pro něj hezká, nechám ho vyspat, modlím se za něj, podporuji ho v nových nápadech, 
vyrábíme mu drobnosti s dětmi, ráda si s ním povídám o všem, co ho zajímá a o tom, co 
jsem prožila já, ráda uklízím, protože vím, že má rád pořádek

JAKÉ MÁMe RItUÁlY, ABY nÁŠ ŽIVot neZeVŠedněl:
 každý večer vzájemné políbení a křížek na čelo
 slavíme výročí svatby
 společná modlitba
 nedělní relax v posteli s dobrou snídaní
 SMS denně kolem oběda
 společný čas jen ve dvou
 společné usínání 
 píšeme si milostné dopisy a dáme je na místo, kde je ten druhý nečeká
 když přijdu z práce domů, přijde mě ke dveřím přivítat
 každý den mě pohladí a řekne: „Mám tě rád/a!“
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MÝtY o MAnŽelstVí  A JAK to VIdíMe doopRAVdY 
manželství je přežitek manželství je In 
láska ho/ji změní návyky částečně přetrvávají 
pozná sám/a, co chci musím si o to říct 
chování a oblékání manžela je vizitkou ženy  muž má svou hlavu 
žena dělá ženské práce a muž mužské  záleží to na domluvě mezi manželi 
problémy vyřeší kamarádi  důležitější je komunikace mezi manželi 
manželství je ztráta svobody   v manželství nejsme na vše sami 
sex vyřeší všechny problémy milování je podstatnou součástí manželství 
děti jsou na prvním místě  děti časem odejdou, manželství je na celý život 
vše bude zalité sluncem občas přijde i bouřka 

farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 18. února ve výši 8.310 Kč byla ve Zvoli na opravy. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

do tŘetICe VŠeHo doBRÉHo. Se-
tkání s panem Janem Votavou ve Zvoli 
v úterý 6. února byla tak zajímavé, že po 
prezentaci jeho svatojakubské cesty do 
Santiaga de Compostela v Portugalsku, 
beseda pokračovala ještě více než hodinu. 
Účastníci se s ním rozloučili vydatným 
potleskem. 
Toto je důvod, proč se sejdeme ještě potře-

tí, a to v Rájci, v úterý 27. února v 18.00 hod. v kulturním domě, aby se besedy mohli zú-
častnit i ostatní.  Za Zvolskou čtyřku Josef Bartoň

noVÁ pAstoRAČní RAdA 
Minulou neděli 18. února při mši svaté byly předány jmenovací dekrety členům nové pas-
torační rady, která se ke svému 1. zasedání sejde ve středu 28. února v 18.00 hod. Na pro-
gramu bude především sestavit dodatečně pastorační plán farnosti Zvole. 
Zároveň i touto cestou chci poděkovat minulé pastorační radě za její aktivní přístup k potře-
bám farnosti a také volební komisi, která svou roli zvládla na jedničku. P. František Eliáš

Tuto neděli 25. února ve 14.30 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla 
v Pobučí.     

červenovodsko        červenovodsko

sbírky z neděle 18. února: Jakubovice 568; Písařov 776; Červená Voda 2.562 Kč. Všem 
dárcům ať odplatí Pán. P. Vitalij Molokov 
V neděli 25. února bude pobožnost křížové cesty na Křížovou horu. Sraz v 15.00 hod. 
na rozcestí za Šanovem. P. Vitalij Molokov 
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FARnostI spRAVoVAnÉ Z KlÁŠteRCe
sbírky z neděle 18. února: Klášterec 1.100; Svébohov na opravy 9.400; Jedlí 2.060 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírka z neděle 18. února byla v Lošticích  2.457 a v Moravičanech 1.676 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM

Přípravu na první sv. přijímání budou mít tento týden děti s rodiči na faře už ve středu 
v 18 hod.

  VolBY do FARní RAdY 
Nejpozději dnes v neděli 25. 2. 2018 po skončení mše svaté, můžete 
navrhnout kandidáty do farní rady. Můžete napsat jakýkoliv počet 
kandidátů starších 18 let a lístek vhodit do volební schránky v kos-
tele v Lošticích. 
Volební komise složená z Josefa Koukala, Jana Malíka a Oty Šamánka 
z navržených kandidátů po jejich oslovení a souhlasu sestaví volební 
kandidátku a určí datum voleb.

postřelmovsko    postřelmovsko

MoŽnost sV. ZpoVědI před prvním pátkem a tichá adorace bude: 
v Lesnici ve středu 28. 2. od 15.30, v Chromči ve čtvrtek 1. 3. od 16.00 a v Postřelmově 
v  pátek 2. 3. od 16.00 hodin.

o první březnové sobotě bude mariánská pobožnost – VeČeŘAdlo v postřelmově 
od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

V neděli 4. 3. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 4.575 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 2.200 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

Všem štědrým dárcům v Postřelmově, kteří darovali květiny do kostela nebo přispěli fi-
nančně a také těm, kteří koupili osvětlení na vánoční stromečky, všem, kteří uklízí kostel, 
patří díky. Pán Bůh zaplať. 

BlAHopŘÁní. V sobotu 24. února oslavila své 90. naroze-
niny paní Slávka Vepřková z Lesnice, která po mnoho let 
chválila Boha svým zpěvem ve farním sboru a obětavě se starala 
o výzdobu a úklid kostela, do doby, kdy jí to zdraví dovolovalo. 
Svěřujeme ji do Boží ochrany a na přímluvu Panny Marie, kte-
rou uctívá, ji vyprošujeme do dalších let dobré zdraví, sílu a po-
žehnání. 
  Členky živého růžence a farníci z Lesnice
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 18. února: Cotkytle 1.408; Štíty 3.420; Horní Studénky (nenahlášeno) Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

BIBlICKÉ KAteCHeZe. Ve středu od 28. 2. budou ve Štítech po mši svaté probíhat bib-
lické katecheze. Ve čtvrtek od 1. 3. budou po mši svaté biblické katecheze v Horních Stu-
dénkách.
  

Štíty 
● ve čtvrtek 1. 3. v 10 hod. bude mše sv. v Domově důchodců 
● v pátek 2. 3. v 16 hod. bude adorace, možnost svátosti smíření; 
 křížová cesta v 16.30 hod. a mše sv. v 17 hod.
● v sobotu 3. 3. v 8 hod. bude Mariánské večeřadlo 
● v neděli 4. 3. povede křížovou cestu společenství Modlitby matek
Horní studénky
● ve čtvrtek 1. 3. v 16.00 hod. bude mše sv. a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
● v sobotu 3. 3. v 7.30 hod. bude pobožnost k Panně Marii Fatimské 
● v neděli 4. 3. bude po mši sv. křížová cesta  P. Jacek Brończyk

farnosti  spravované  z  tatenice

sbírky z neděle 18. února: Lubník 1.310; Tatenice 1.470; Hoštejn 1.350; Kosov 530 + dar 
6.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

BIŘMoVAnCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 25. února v 15.30 hod. 

ModlItBA RŮŽenCe – první sobota v měsíci 3. 3. 2018 v 17.30 v kostele sv. Anny 
v HOŠTEJNĚ.

dUCHoVní oBnoVA. V sobotu 10. 3. se na faře v HOŠ-
TEJNĚ  uskuteční duchovní obnova pod vedením  otce Še-
bestiana Smrčiny, OFM. 
Začátek v 9.00 hod na faře, závěr mší svatou v 16.00 hod. 
Kapacita je omezená, prosím zájemce o přihlášení na mail: 
rohlikova.veronika@gmail.com, nebo zapsání na papír 
u vchodu kostela. Všichni jsou srdečně zváni.

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 18. února: Mohelnice 3.822; Úsov 4.902; Studená Loučka 270 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                      P. Petr Souček 

V úterý 27. 2. 2018 ve 14.00 hod. se koná na faře pravidelné setkání seniorů. 
                                     Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
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tUto nedělI 25. 2. Je Ve VŠeCH FARnosteCH sBíRKA nA 
HAlÉŘ sV. petRA

Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve svě tě. V minulém roce činila 
tato sbírka za naši diecézi 3 509 807 Kč.

sbírky z neděle 18. února 2018: Zábřeh – na zpovědnice 23.389; Postřelmůvek 1.050 Kč. 
DARY: Zábřeh – na Haiti 1.000, na zpovědnice 10.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

dARY nA lIKVIdACI lepRY. Ze Zábřeha byla dne 18. 2. 2018 odeslána částka 3.200 Kč.  
 Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

podpoRA peČUJíCíCH osoB – InFoRMAČní seMInÁŘe 
V rámci seminářů nabízíme zaškolení v péči, pod-
poru odborníků, rady ohledně zajištění financí na 
péči, rady, jaké služby využít. Pečující zde mají také 
prostor a možnost si popovídat. 
V loŠtICíCH proběhne setkání ve středu 28. 2. 
od 15.30 hod. v klubovně Městského kulturního 
střediska. 
tAtenICe. Pečující nejen z Tatenic zveme na se-
tkání ve středu 7. 3. 2018 od 15.30 hod. do zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a pracovnice při-
jedou k vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.

pRosBA o MAteRIÁl K tVoŘení – podKoVY 
K výrobě dekoračních předmětů sháníme podkovy – staré, opotřebova-
né, ale i nepoužívané, malé i velké – jakékoliv. Pokud nějaké takové máte 
a můžete nám je věnovat, doneste je, prosím, na recepci Charity (denně 
od 7 do 16.30 hodin). Děkujeme. 
 Jana Skalická, propagace,

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

* * *
KAtolICKÝ tÝdeníK č. 8
Před 70 lety se moci ujali komunisté (Co přinesl rok 1948 církvi ? Komunisté chtěli církev 
rozložit zevnitř….)
Na str. 8 – Otazníky kolem protestů v církvi s anketou: Je otevřený dopis vhodnou formou 
pro vyjádření kritického názoru na dění v církvi?

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. 
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