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17. 3. 2019
Ročník XXVI. číslo 11

DRUHÁ 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

Žl 27,1.7-8a.8b-9abc.13-14  Hospodin je mé světlo a má spása
1: Gn 15,5-12.17-18                               2: Flp 3,17-4,1                                      Ev. Lk 9,28b-36

Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

Ježíš 
vzal s sebou 
Petra, Jana 
a Jakuba 
a vystoupil s nimi 
na horu 
a pomodlil se. 

Lk 9,28
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Z POSTNÍCH KAPEK
Co mám dělat, abych dostal život věčný? Tato otázka je výzva týkající 
se každého z nás, totiž touha po plném, nekonečném životě. Největ-
ším nepřítelem plnosti života nejsou konkrétní problémy, jakkoli by 
byly vážné a dramatické. Životu je nejvíce nebezpečný špatný duch 
přizpůsobivosti, což není umírněnost či pokora, nýbrž prostřednost, 
bázlivost. Nezbytná je mírnost a síla, ale nikoli bázlivost a prostřed-
nost. Je třeba žít, nikoli živořit. Prostřednost živoří. Život se žije. 
papež František z kázání o Desateru 

 V pondělí 18. března v 17.30 hod. bude na Devítce setkání všech farních buněk. 

 Slavnost sv. Josefa oslavíme v Zábřeze v úterý 19. 3. při mších svatých v 8.00 hod. 
v kostele sv. Barbory a v 17.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje.

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 20. března. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod.  P. Radek Maláč

ZVEME NA OUTDOOROVOU KŘÍŽOVOU CESTU, kterou se společně pomodlíme 
23. března 2019 v Dubicku. 
Sraz ve 14.30 u kostela Povýšení sv. Kříže. Na všechny se těší zábřežští animátoři.

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PŘIPRAVUJE:
 Církev a normalizace – doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., čtvrtek 25. dubna 
v 18.00 hod. v Katolickém domě.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH VÁS ZVE: 
 Úterý 19. března v 9.30 hod. – Jak radostně prožít postní dobu.
 Beseda s Mgr. Marií Hojgrovou
 Úterý 26. března v 9.30 hod. – Nebezpečí závislostí a jak jim předchá-
zet, přednáška psycholožky Mgr. Zuzany Staroštíkové

POSTNÍ KAZATELÉ V ZÁBŘEZE (mše sv. v 7.00 a v 8.30) 
 2. neděle postní 17. 3. – P. Kristian Libant CM z Loštic
 3. neděle postní 24. 3. – P. Władysław Mach SDS z Klášterce 
 4. neděle postní 31. 3. – P. Vitalij Molokov z Červené Vody 

VÝROČNÍ SCHŮZE ORLA. Zveme všechny členy i přízniv-
ce na výroční schůzi Orla, jednoty Zábřeh, která se uskuteč-
ní v úterý 26. března v 16.00 hod. v Katolickém domě. V pří-
padě potřeby zajištění dovozu či odvozu se hlaste na tel. č. 
732 514 729. Jana Kubíčková, starostka
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BRAVO UVEDE MLADOU SOPRANISTKU
Hudební lahůdku v podobě koncertu nadějné sopranistky Kristýny 
Vylíčilové, která vystoupí za doprovodu klavíristy Lubora Horáka, 
nabídne cyklus Bravo v neděli 24. března v kostele sv. Barbory. 
Kristýna Vylíčilová je laureátkou několika mezinárodních pěveckých 

soutěží a pravidelným hostem českých a slovenských operních scén. V roce 2016 byla za-
řazena do širší nominace na Cenu Thálie. V programu zábřežského koncertu zazní sklad-
by Vítězslava Nováka, několika ruských autorů, italského skladatele z přelomu 19. a 20. 
století Paula Tostiho nebo také Ave Maria moderního španělského autora Williama Go-
meze.
Vstupné na koncert se začátkem v obvyklých 16 hodin činí příznivých 100 Kč, majitelé 
karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti vstup zdarma.

Pobožnost křížové cesty bude v neděli 24. března v 15.00 hod. v kostele sv. Bartolo-
měje. 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ
Srdečně zveme mládež na postní duchovní obnovu s otcem Michalem Zahálkou na téma 
„Jak být svatý“. Uskuteční se v sobotu 30. 3. 2019 v Zábřeze na „Devítce“. Začátek v 8.30 
mší svatou v kostele sv. Bartoloměje. S sebou otevřené srdce a peníze na jídlo (objednáme 
si pizzu).  Na všechny se těší animátoři Zábřeh 

KURZ ALFA se přehoupl do druhé poloviny. Minulý víkend ve společenství s Duchem 
Svatým strávili hosté i tým na Hoře Matky Boží v Králíkách. 
Děkujeme všem, kteří nás podporují modlitbou, a prosíme, vytrvejte v modlitbě i nadá-
le!    Za Alfu Karla Hrochová 

LIGA PÁR PÁRU 
Po 27letém působení v ČR přistoupila Liga pár páru ke změně 
doposud používaného loga. To původní (z roku 1971) připo-
mínající spíše razítko, změnilo podobu. Nyní symbolizuje bib-
lický odkaz, který je charakteristický právě pro to, co chce Liga 
tlumočit veřejnosti: 
Bůh stvořil člověka jako muže a ženu (Gn 1,27).
V manželství se muž a žena stávají jedním tělem (Gn 2,24) – 
obraz srdce vytvořeného postavami muže a ženy.
Propletené ruce do podoby ležaté osmičky znázorňují neko-
nečnost Boží lásky, kterou si manželé vzájemně prokazují a šíří 
dál. 
Nadále proto budou zprávy v FI vycházet s  tímto novým lo-
gem. Více k tématu naleznete na www.lpp.cz v bulletinu č. 130. 
   
Za LPP manželé Sittovi a Kolčavovi
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UKLÍZENÍ KOSTELA MŮŽE BÝT I DUCHOVNÍ CVIČENÍ 
 Stejně se tomu divím: teta bydlí v jedné vesnici na Valašsku a tam je o uklízení kos-
tela tak velký zájem, že se její parta dostane mezi ostatními na řadu maximálně dvakrát 
za rok. V jiných farnostech ale málem není, kdo by uklízel. 
 Navlékám gumové rukavice, natahuji hadr na smeták a pustím se do vytírání 
v řadě lavic. Stejně jako každý čtvrtý pátek. Je nás dvanáct, a tak se střídáme po třech. 
Jednoduchá matematika: práce jako na kostele! Mám na starosti jeho levou část a před-
síň. Nechce se mi. Zase to ve mně vře. Původně to měla být služba na rok, a kolik let už 
uběhlo! 
Vezmu to z té lepší stránky: udělám něco pro farnost, rozhýbu se při sedavém způso-
bu života, vyčistím kostel – a vyčistím hlavu. Jednoduché a funguje to: člověk sem při-
chází rozvibrovaný nervozitou vnějšího světa a s tím, jak postupně nametá na lopat-
ku zaschlé bláto opadané z bot, cizí zmačkané papírové kapesníky a suché listí naváté 
dovnitř průvanem, přidává k hromádce smetí také svůj vlastní nepořádek. Své pocity 
křivdy, svou rozzlobenost, svůj neklid. Někdy je to otrava a vždycky z toho bolí ruce i 
záda ještě dva dny. 
Bývá tu i vyloženě dobře. Paní varhanice si cvičí písně na nedělní bohoslužbu a na ten 
úchvatný královský nástroj hraje v téměř prázdném kostele. Když už je venku tma a 
rozsvícený kostel září teplým světlem do sychravosti podzimního večera, láká vstoupit 
i ty, kdo ho normálně berou obloukem. 
 Zrovna posledně sem přišli tři mladí muži s batoletem v kočárku. Možná se vraceli 
z procházky, možná z nedalekého pivovaru. Jeden zaklekl do zadní lavice k modlitbě. 
Druhý vzadu jen rozpačitě stál. Když si potom z dálky fotil oltář, zdálo se mi, že je fas-
cinován. Třetí se dlouho nezdržel. I tak v tom bylo něco sympatického. Taková neofi-
ciální soukromá Noc kostelů. „Zažít kostel jinak“, „Podívat se do míst, kam se člověk 
běžně nedostane“ – tak nějak přece znějí motta akcí, které se snaží pozvat do sakrální-
ho prostoru hledající. 
Spíš by bylo potřeba přitáhnout sem věřící. Aby nám pomohli. Aby bylo víc skupin. 
Aby se jedni jen nevezli na úkor druhých, aby, aby, aby… Nelituj se! Dostala jsi do 
ruky smeták, tak zametej a dělej to pořádně, dokud tvoje služba trvá! Myslela jsem si, 
že uklízení kostela je cvičení tělesné, ale čím dál tím víc je mi zřejmé, že je to cvičení 
duchovní. Co všechno mi během těch dvou hodin projde hlavou?! Co všechno se v ní 
musí a může srovnat?! 
 Když vymácháme hadry a umyjeme si ruce, ještě předtím, než pozhasínáme a za-
mkneme, chodíme poděkovat k oltáři. A pokaždé znovu mi to dochází: Bože, vždyť 
já jsem v těch nejvnitřnějších útrobách tvého domu! Můžu přímo před svatostánkem 
přiložit obě dlaně k chladivé podlaze, můžu se dotknout stolu Páně, pohladit křídlo 
anděla. Kdo má možnost zažít kostel takto bezprostředně? Komu dáváš příležitost být 
Ti takto nablízku? Nikdy toho člověk není dostatečně hoden. Kéž by k tomuto poznání 
došlo více z nás. (Helena Mráčková, KT č. 5/2018)

„Hledejme upřímně, třeba i v modlitbě a postu, co od nás Pán žádá, abychom přispěli 
k oživení církve u nás.“  (+ Jan Graubner pastýřský list k postní době FI 10/2019).
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

PROVOZ FARNÍ KNIHOVNY – ZMĚNA 
Neděle: 7.50 – 8.25 hod. a po skončení mše svaté dle potřeby 
Pondělí: 9.00 – 9.30 hod. – v pátek je otevírací doba zrušena 

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 10. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 416; Jakubovice 1.162; Písařov 
977; Červená Voda 2.455 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Matouše v Červené Vodě bude v neděli 
24. března v 15.00 hod. s úmyslem: za naši farnost, za její obrození, uzdravení a odvahu 
věřících žít a hlásat svou víru. 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 10. března: Klášterec 1.000; Svébohov 1.900; Jedlí 2.000 + dar na opravy 
1.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

PRVNÍ JARNÍ PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ 
Milí ministranti (současní i bývalí), farníci a všich-
ni přátelé farnosti Jedlí, nebuďte líní opustit své 
zimní brlohy a protáhnout si ztuhlé nohy. Jak říká 
apoštol:
„Posilněte své zemdlené ruce i klesající kolena a vy-
kročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela 
nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.“ (Židům 12.12-13)
 V neděli 24. března se koná první jarní pěší pouť na Horu Matky Boží u Králík. Se-
tkání poutníků bude v 7.00 hod. na náměstí ve Štítech (ze Zábřeha lze využít linkový au-
tobus v 6.13 z Valové s možností přistoupení v Jedlí 6.30 Na Rovince, 6.32 U Rýznarů, 
6.35 U Kříže). Dobrou náladu během pouti vám zajistí vhodná obuv, jakož i zásoba jídla 
na celý den. Cestou se zúčastníme mše svaté v Červené Vodě a poobědváme z vlastních 
zásob. Pouť vyvrcholí krátkou pobožností na Svatých schodech v nádvoří kláštera. Poté se-
stoupíme alejí do Králík a autobusem se vrátíme do Štítů (v 16.24 hod.), kde občerstvením 
rozptýlíme únavu a počkáme na spoje do Jedlí (v 18.30) nebo do Zábřeha (17.27 hod.) 
   Za pořadatele Leoš Švub, Marek Rýznar a Vojtěch Kolář ml. 

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

 Žehnání opravených varhan bude v Postřelmově v sobotu 30. 3. při mši svaté v 11.00 
hodin. Následovat bude odpoledne v 15.00 hodin postní koncert.
 Slavnost sv. Josefa oslavíme v pondělí v 18.00 hodin v Postřelmově, v úterý v 17.00 
hodin v Lesnici a v Chromči v 18.00 hodin.
 V neděli 24. 3. bude při všech nedělních bohoslužbách sbírka na odvod arcidiecézi. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn 
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LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO

Sbírky z neděle 10. března: Moravičany na potřeby farnosti 3.767 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

V postní době budou pobožnosti křížové cesty bývat:
 v Lošticích – vždy v pátek 30 min. před mší svatou a v neděli ve 14.00 hod.; adorace 
bude ve středu 30 min před mší svatou.
 v Moravičanech – v neděli ve 14.30 hod. a ve čtvrtek 30 min před mší svatou.
 v  Pavlově a Paloníně – v neděli ve 14.30 hod.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 10. března: Tatenice 1.520 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

 Společenství chlapů se sejde na tatenické faře v neděli 24. března v 18.00 hod. 

Duchovní obnova pro kluky a holky
Zveme všechny kluky a holky od 6. třídy na faru do Tatenice, kde proběhne malá duchov-
ní obnova s otcem Jaroslavem.
Začneme v pátek 22. 3. 2019 společnou večeří (kolem 19.00). Ukončení bude 24. 3. 2019 
po obědě (kolem 14.00 hod.).
S sebou si vezměte: spacák, přezůvky, teplé oblečení, Bibli, psací potřeby, hygienické po-
třeby, šátek, malý nožík, malou baterku (pokud máte)…. Cena pobytu je 200 Kč.
Přihlásit se můžete osobně, na telefonech 775 339 868, 777 203 415 nebo na e-mail jitka.
meda@seznam.cz - a to nejpozději do 20.3. 2019. Na všechny se těší Jitka Veiglerová.

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 10. března: Štíty 1.640; Cotkytle nenahlášeno; Horní Studénky 1.160 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
 

 Ve Štítech v neděli 24. 3. po mši svaté povede pobožnost křížové cesty společenství 
Modlitby matek.  
 V pondělí 25. 3. na Slavnost Zvěstování Páně  budou mše sv.:
v Horních Studénkách v 16 hod., ve Štítech v 18 hod.
 Pastorační a ekonomické rady se sejdou:
 ve Štítech – ve středu 27. 3. po mši svaté v 17.30 hod.
 v Horních Studénkách – ve čtvrtek 28. 3. po mši svaté v 16.30 hod.
 v Cotkytli – v pondělí 1. 4. v 16.30 hod. (mše sv. ve Strážné v 15.30 hod.)   
  P. Jacek Brończyk

FARNOST HORNÍ STUDÉNKY zve všechny v neděli 24. března na pobožnost KŘÍŽO-
VÉ CESTY.  Půjdeme z Horních Studének na Olšanské hory.  Sraz je ve 14.30 hod. před 
kostelem.  zvou farníci 
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FARNOST ZVOLE  A MALETÍN

Ve Zvoli byla sbírka v neděli 10. března ve výši 4.260 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

POUŤ NA SLOVENSKO 7. – 9. června 2019
 Farnost Zvole vás zve na pouť. Navštívíme 
farnost Žákovice, působiště kněze Mariana Ku-
ffy, který se věnuje lidem sociálně vyloučeným, 
včetně těch, kteří si odpykávali tresty za nejtěžší 
zločiny. Všichni tito lidé se nacházejí na okra-
ji společnosti. Prohlédneme si opravenou faru i 
zařízení, která vybudoval. 
 V  Levoči, která co do množství památek a 
uměleckých skvostů patří mezi nejkrásnější his-
torická města na Slovensku, navštívíme poutní místo i mariánskou baziliku. Navštívíme 
také Spišsou Kapitulu, která je památkovou rezervací s katedrálou sv. Martina z 13. století 
s nevyšší věží na Slovensku. 
 Doprovázet nás bude P. František Eliáš, prohlídky budou s odborným výkladem tam-
ních kněží. 
 Pouť bude třídenní, odjezd v pátek 7. června odpoledne, dvakrát přenocujeme v Po-
pradu (ubytování v soukromí). V neděli 9. června navštívíme Štrbské Pleso a do večera ná-
vrat domů. Cena 1.300 zahrnuje cestu autobusem a ubytování. Stravování ve vlastní režii, 
s sebou Eura na osobní potřebu.
 Hlásit se můžete u Františka Deutsche tel. 737 440 891 nebo e-mail franta.deutsch@
seznam.cz. Cena splatná při přihlášení.

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

Sbírky z neděle 3. a 10. března: Mohelnice 4.865 a 4.678 Kč; Úsov 3.955 – dosud nezjiště-
no; Studená Loučka 310 – dosud nezjištěno. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

 POZVÁNÍ NA POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY. Tuto neděli 17. 3. bude ve 14.00 
hod. v kostele sv. Stanislava v Mohelnici (kostel se nachází na ulici Nádražní). Vede spole-
čenství Modlitby matek I.

 PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORŮ se uskuteční v úterý 26. 3. 2019 ve 14.00 hod. na 
faře.  Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

* * *
OREL jednota Zábřeh pořádá v sobotu 6. dubna v Katolickém 
domě v Zábřeze TURNAJ VE STOLNÍM TENISE. Určeno 
pro hráče všech věkových kategorií. Neregistrovaní (včetně 
dětí) od 7.30 hod., registrovaní od 14.00. Startovací poplatek 

50 Kč. Přihlášky do 4. 4. můžete posílat na email: kubicek.jana@seznam.cz nebo je ode-
vzdat na recepci Charity Zábřeh.                              Jana Kubíčková, 605 536 270
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TUTO NEDĚLI JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA „DEVÍTKU“
 Sbírky z neděle 10. března: Zábřeh 13.739; Rovensko 475 Kč. 
 

DARY Zábřeh: na Radio Proglas 1.500, na TV NOE 1.000, na potřeby kostela 700; spole-
čenství živého růžence na „Devítku“ 600 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

DARY NA LIKVIDACI LEPRY. Ze Zábřeha byla dne 10. 3. 2019 odeslána částka 3.550 Kč.   
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková
 

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO 
PEČOVATELE V ZÁBŘEZE se uskuteční ve středu 20. 3. od 
16 hodin v sídle pečovatelské služby (Zábřeh, Valová 290/9). 
Pokud jste se již svépomocné skupiny zúčastnili, víte, že se 
zde setkáte s lidmi, kteří se také věnují péči o svého blízkého, 
prožívají stejné nebo podobné starosti a tedy rozumí tomu, co 
prožíváte i vy. Víte, že podporu najdete i u přítomných odbor-
níků, jejichž rady vám pomohou při péči, a pokud s péčí začínáte, dají vám mnoho užiteč-
ných rad, jak tuto situaci zvládnout. Pozvěte pečující, o kterých víte, ale kteří ještě neví o 
této možnosti pomoci a podpory. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí 
pečovatelské služby, tel: 736509449.

SETKÁNÍ S MUDr. SVATOŠOVOU 
V pondělí 25. 3. k nám zavítá vzácná žena 
– MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicového 
hnutí v ČR. Žena, která vybudovala dílo plné laskavos-
ti, milosrdenství a něhy, a to nejen k pacientům. Její etic-
ké vědomí a pohled na život, na nemoc, na umírání je 
sympatický i lidem, kteří si vůči křesťanství i  jeho insti-
tucím zachovávají odstup. Setkání proběhne v duchu její 
poslední, nedávno vydané knížky „Neboj se vrátit domů“, 
která vypráví o zásadních milnících jejího života, odbor-
né práci i jejím bohatém osobním životě.
Přednáška začne v Katolickém domě v 16 hodin. Již od 
15.30 bude paní doktorka Svatošová v rámci autogrami-

ády podepisovat svou knížku, kterou si můžete už nyní, v předstihu, zakoupit v knihku-
pectví Charity (Žižkova 15, otevřeno v pracovní dny od 7.00 do 16.30 hod.). Těšíme se na 
setkání.

JARNÍ MATERIÁLNÍ SBÍRKA V ZÁBŘEZE A V MOHELNICI 
Šatstvo, obuv, lůžkoviny, nádobí, domácí potřeby, malé funkční elektrospotřebiče a hračky 
bude zábřežská CHARITA přijímat ve dnech 5. – 6. dubna 2019.


