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24. 3. 2019
Ročník XXVI. číslo 12

TŘETÍ 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, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, 
abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; 
pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, 
ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.  Amen

Žl 103   Hospodin je milosrdný a milostivý
1: Ex 3,1-8a.13-15                            2: 1 Kor 10,1-6.10-12                                      Ev. Lk 13,1-9
Ordinárium: Ebenovo č. 504         příště latinské č. 509

„Jeden člověk měl na své vinici 
zasazený fíkovník a přišel na něm 
hledat ovoce, ale nic nenašel. 
Proto řekl vinaři:
‘Hle, už tři léta přicházím 
hledat ovoce na tomto fíkovníku, 
a nic nenacházím. 
Poraz ho! Proč má zabírat půdu?’
On mu však odpověděl: 
‘Pane, nech ho tu ještě tento rok. 
Okopám ho a pohnojím, 
snad příště ovoce ponese. 
Jestliže ne, dáš ho pak porazit.’“

Lk 13,6-10
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Z POSTNÍCH KAPEK
Ex 20,1-17

Láska se živí slovy a stejně i výchova či spolupráce. Dva lidé, kteří se nemají rádi, nedo-
vedou komunikovat. Když někdo promluví k našemu srdci, končí naše samota. Obdrží 
se slovo a nastává komunikace. Přikázání jsou Boží slova. Bůh se těmito deseti slovy sdílí 
a očekává naši odpověď. Něco jiného je dostat příkaz a něco jiného je vnímat, že se ně-
kdo snaží k nám promlouvat. Dialog je mnohem víc než sdělení nějaké pravdy. Přikázá-
ní jsou dialogem. Dochází k němu pro radost z rozmlouvání a pro ono konkrétní dobro, 
které prostřednictvím slov vzájemně sdílí ti, kteří se mají rádi.  
  papež František z kázání o Desateru 

BRAVO UVEDE MLADOU SOPRANISTKU
Hudební lahůdku v podobě koncertu nadějné sopranistky Kris-
týny Vylíčilové, která vystoupí za doprovodu klavíristy Lubora 
Horáka, nabídne cyklus Bravo v neděli 24. března v kostele sv. 
Barbory. 
Vstupné na koncert se začátkem v obvyklých 16 hodin činí příz-
nivých 100 Kč, majitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti vstup 
zdarma.

Pobožnost křížové cesty bude tuto neděli 24. března v 15.00 hod. v kostele sv. Barto-
loměje. 

O Slavnosti Zvěstování Páně v pondělí 25. března budou v Zábřeze v kostele sv. Barto-
loměje slaveny mše svaté v 9.25 hod. a v 18.30 hod. 
(Pozdější začátek mše svaté je z důvodu přednášky MUDr. Svatošové v KD)

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH VÁS ZVE: 
  Úterý 26. března  v  9.30 hod. – Nebezpečí závislostí a jak jim před-
cházet, přednáška psycholožky Mgr. Zuzany Staroštíkové.

VÝROČNÍ SCHŮZE ORLA. Zveme všechny členy i přízniv-
ce na výroční schůzi Orla, jednoty Zábřeh, která se uskuteční 
v úterý 26. března v 16.00 hod. v Katolickém domě. V případě 
zajištění dovozu či odvozu se hlaste na tel. č. 732 514 729.  
 Jana Kubíčková, starostka

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 odevzdat na recepci Charity Zá-
břeh.  Jana Kubíčková, 605 536 270
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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. Bartolo-
měje. S sebou otevřené srdce a peníze na jídlo (objednáme si pizzu).   
 Na všechny se těší animátoři Zábřeh 

Obřad přijetí mezi katechumeny 
3. neděli postní, 24. března, při mši svaté v 18.00 hod. a po dvě následující neděle 31. břez-
na v 8.30 a 7. dubna v 18.00 hod. budou v kostele sv. Bartoloměje skrutinia – přijetí dospě-
lých žadatelů o křest mezi katechumeny. 

POZVÁNÍ NA VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Tímto ze srdce zvu všechny zpěváky, kteří chtějí oslavit velikonoční svátky radostným a 
důstojným zpěvem, na zkoušku, která bude 28. března v 17.30 hod. v sále na Devítce (bý-
valá ZUŠ).  Těší se na Vás Pavla Houserková 

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

FARNOST ZVOLE A MALETÍN

Ve Zvoli byla sbírka v neděli 17. března ve výši 5.050 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Jestřebští farníci s vděčností děkují všem, kteří 
se podíleli na obnově interiéru naší kaple Pan-
ny Marie Sněžné. 
Panu Ing. arch. Ivu Skoumalovi za návrh, Janu 
a Petrovi Valentovým za výrobu lavic, obětního 
stolu, ambonu, sedes a taburetu, paní Šárce Koz-
lanské za čalounění. Děkujeme také našemu otci 
Františku Eliášovi za požehnání nového vybavení 
kaple. Všem dárcům za jejich dary ať  Pán odplatí 
svým požehnáním.   
                Za farníky z Jestřebí Helena Pěničková

MALETÍN
PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA 
Pokud budete mít ještě zájem o řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa 
v Maletíně, můžete si ho objednat. Větrná kalamita vyvrátila další stromy. Po zpracování 
bude řezivo připraveno na pile v Postřelmůvku. P. František Eliáš 731 626 500 

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně bude mimořádně slavena příští neděli 31. 
března v 15.00 hod.  P. František Eliáš
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PASTÝŘSKÝ LIST
KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU
A ZA NENAROZENÉ DĚTI 
Drazí bratři a sestry,
 zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování 
Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. Také 
každého z nás Bůh utkal s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout 
věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji 
pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšo-
va početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu. Počátek nového života je 
okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Někdy však tento Boží dar při-
chází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů 
ročně těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy 
zraněno.
 Na srdci nám ale leží i bolesti rodin, kterým se dítě počít nedaří a důvěřivě 
hledají pomoc v technikách umělého oplodnění. Až příliš pozdě poznávají je-
jich odvrácenou stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osu-
dy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života.
 Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před narozením či po něm, vědí, že 
toto je jedna z největších bolestí, kterou si nesou ve svých srdcích celý život. 
Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžiku štěstí 
z příslibu nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují 
a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.
 Chceme upřímně poděkovat všem. Vám, kteří se denně modlíte za nenaro-
zené v rámci Modliteb za nejmenší. Vám, kteří necháváte ve svých farnostech 
sloužit mše svaté, takže není den v naší zemi, kdy bychom Boha neprosili za 
nenarozené. Vám, kteří finančně podporujete organizace pomáhající nečeka-
ně těhotným ženám. Vám zdravotníkům – lékařům a sestrám, kteří pečujete 
o rodiny očekávající narození dítěte. Vám, kteří jste umělci, právníci, novináři 
nebo politici a hájíte kulturu života. Vám, kteří se veřejně hlásíte k civilizaci ži-
vota, když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní po-
chod pro život a rodinu.
 Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce 
snáz než nejlepší projevy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou 
matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svě-
dectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslí-
me i na mládež pro její otevřenost k velkorysé a čisté lásce a ochotě o ní svěd-
čit. Za Vás všechny a za svědectví Vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu 
a všem Vám žehnáme.  Vaši čeští a moravští biskupové
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 17. března: Štíty 2.890; Cotkytle 1.795; Horní Studénky 7.150 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
Postní katecheze bývají:
  v Horních Studénkách vždy ve čtvrtek po mši svaté  
  ve Štítech v pátek po mši svaté
 
DUCHOVNÍ ADOPCE POČATÉHO DÍTĚTE
V  neděli 24. března v  našich farnostech proběh-
ne Duchovní adopce počatého dítěte. Jedná se o 
modlitby za konkrétní dítě ohrožené úmyslným 
zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se 
tak duchovními rodiči dítěte, které sice nemusíme 
osobně znát, ale zná ho náš nebeský Otec. Nevíme 
jaká a jak dlouhá bude životní pouť tohoto dítěte i 
jeho rodičů. Věříme ale, že se naše modlitby a obě-
ti rozhodně neztratí, a že se jednou s „naším“ dítě-
tem i jeho rodiči u Pána setkáme.

Být „duchovním adoptivním rodičem“ obnáší v průběhu devíti měsíců po přijetí zá-
vazku:
1. Každý den se pomodlit modlitbu za záchranu počatého dítěte a za jeho rodiče.
2. Každý den se pomodlit jeden desátek růžence.
3. Každý den vykonat alespoň drobný skutek milosrdenství k bližnímu nebo kající sku-

tek dle svého uvážení a možností.
4.  Jednou za měsíc účastnit se mše svaté s osobním úmyslem za adoptované dítě a jeho 

rodiče. Nemocní, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den 
svého utrpení.

Přijetí závazku na začátku duchovní adopce lze těmito nebo podobnými slovy:
Svatá Panno Maria, Boží Rodičko, všichni andělé Boží a svatí, veden(a) touhou pomáhat při 
záchraně počatých dětí jsem rozhodnut(a) a slibuji, že ode dne 24. března přijímám do Du-
chovní adopce dítě, jehož jméno zná pouze Bůh, a po devět měsíců, každý den, se budu mod-
lit za záchranu jeho života, za jeho život po narození a za jeho rodiče. Amen.

Každodenní modlitba za ochranu počatého dítěte
Pane Ježíši. Na přímluvu tvé Matky Marie, která souhlasila s tvým početím, a která tě s ta-
kovou láskou porodila, a na přímluvu svatého Josefa, člověka pevné víry, který o tebe a tvou 
matku pečoval a byl vám oběma statečným ochráncem, tě prosím za toto nenarozené dítě, 
které jsem duchovně adoptoval(a), a které je v nebezpečí zabití v lůně své matky. Prosím, dej 
jeho rodičům lásku a odvahu zachovat svému dítěti život, který jsi mu daroval ty sám. Amen.
 .                                                           P. Jacek Brończyk
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LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO

Sbírky z neděle 17. března: Loštice 3.769; Moravičany 1.648 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant  CM

  Mše svatá příští neděli v Paloníně bude slavena v 17.00 hod.
  V  pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá v  Lošticích v  17.00 hod. a 

v Moravičanech v 18.00 hod.

PŘEDVELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ v Moravičanech bude ve čtvrtek 11. dubna od 16.30 
hod., zpovídá otec Petr Souček a v Lošticích v pátek 12. dubna od 15.00 hod., zpovídá otec 
Metoděj Hofman.
POSTNÍ KAZATELÉ:   3. neděle postní 24. 3. – P. Jan Koblížek ze Zábřeha
                                     4. neděle postní 31. 3. – P. Petr Souček z Mohelnice

MORAVIČANY 
  TRADIČNÍ FARNÍ STANOVÁNÍ pro děti 6-12 let 
bude probíhat v termínu neděle 21. 7. až sobota 27. 7. 2019 
na farním dvoře v Moravičanech. Přihlášky a bližší infor-
mace upřesníme.

  MEZINÁRODNÍ DUCHOVNÍ AKCE 5 DNÍ S VIN-
CENTÍNY (CZ) pro mladé muže 15-25 let bude probí-
hat v termínu 8. 8. až 12. 8. 2019 na faře v Moravičanech.  
Akci organizují kněží a seminaristé z Misijní společnosti 
sv. Vincenta de Paul. Více informací na www.vincentini.sk.

MOHELNICKO        MOHELNICKO        MOHELNICKO

Sbírky z neděle 17. března: Mohelnice 3.929 Kč; Úsov 824 Kč; Studená Loučka nezjiště-
no.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

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

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z  neděle 17. března (10. března): Lubník 1.120 (1.190) Tatenice 1.290 (1.520); 
Hoštejn 1.500 (1.400); Kosov 1.060 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

  Společenství chlapů se sejde na tatenické faře tuto neděli 24. března v 18 hod. 

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Tatenici v 18 hod. 

POZVÁNKA DO DUBICKA NA VIOLONCELLOVÝ KONCERT, který bude 29. 3. 
v 18.00 hod. v sále MŠ. Hrají: Kristýna Juřenová, Lucie Kalivodová, MgA. Ondřej Hu-
báček, klavírní doprovod Popper Elgar Dvořák. 

* * * 
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 17. března: Domov důchodců sv. Zdislavy 338; Jakubovice 732; Písařov 
1.855; Červená Voda 2.623 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Matouše v Červené Vodě bude v neděli 
31. března v 15.00 hod. s úmyslem: za církev, papeže, biskupy, kněze, zasvěcené osoby a 
bohoslovce, aby byli věrnými služebníky a apoštoly Ježíšova učení.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 17. března: Klášterec 2.500; Svébohov na opravy 9.000; Jedlí 2.300 + dar 
1.000, dar na Radio Proglas 1.000 a dar na TV NOE 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB - JEDLÍ Zveme pečující na in-
formační seminář, kde získají mnoho rad v oblasti péče o blízkého, 
zajištění financí na péči i rady, jaké jiné služby lze využít. Nabízíme 
také podporu odborníků a především prostor a možnost si popoví-
dat. Sejdeme se ve středu 27. 3. 2019 od 16.30 hod. v zasedací míst-
nosti obecního úřadu. 
Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a naše pracovnice 
přijedou k vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.

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. P. Vladimír Jahn 
  Ve čtvrtek 28. března je ve farnosti Postřelmov ADORAČNÍ DEN.  Nejsvětější svátost 
bude vystavena podle rozpisu ve farním kostele v Postřelmově a v kapli v Chromči. 
  Ve středu 27. března bude BIBLICKÁ HODINA na faře v Postřelmově od 18.30 hodin. 
Všichni jsou srdečně zváni. P. Vladimír Jahn

* * * 
DOBRÝ SKUTEK PRO PAVLA WALTRA 
Od narození trpí dětskou mozkovou obrnou. Stále s ní bojuje. Absolvoval Speciální zá-
kladní školu Schola viva a poté studoval na čtyřletém gymnáziu. Po maturitě vystudoval 
magisterský program historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a nyní pokračuje 
v doktorském studiu církevních dějin na Katolické teologické fakultě. Podstoupil také re-
habilitaci, kterou zajišťuje slovenská společnost Renona, která mu výrazně pomohla, avšak 
je ji třeba opakovat a pojišťovna ji nehradí. Pro tento rok pro Pavla Waltra vypsala nadace 
Dobrý skutek veřejnou sbírku v hodnotě 100.000 Kč. Můžeme se přidat i svým osobním 
„dobrým skutkem“ (viz https://www.dobryskutek.cz/klient/pavel-walter). Více pak o Pav-
lu Waltrovi na twitteru.                                                         Red. 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 17. března – na Devítku: Zábřeh 24.665; Rovensko 1.892; Postřelmůvek 
900 Kč. 
DARY Zábřeh: na Devítku 11.500, na potřeby farnosti 5.000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
SETKÁNÍ S MUDr. SVATOŠOVOU 
V pondělí 25. 3. k nám zavítá vzácná žena – MUDr. Ma-
rie Svatošová, zakladatelka hospicového hnutí v  ČR. 
Žena, která vybudovala dílo plné laskavosti, milosrden-
ství a něhy, a to nejen k pacientům. Její etické vědomí a 
pohled na život, na nemoc, na umírání je sympatický i li-
dem, kteří si vůči křesťanství i jeho institucím zachovávají 
odstup. Setkání proběhne v duchu její poslední, nedávno 
vydané knížky „Neboj se vrátit domů“, která vypráví o zá-
sadních milnících jejího života, odborné práci i jejím bo-
hatém 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.

MATERIÁLNÍ SBÍRKA 
Jaro se již pomalu začíná hlásit, a pokud vás tento čas motivuje k úklidu šatníků a do-
mácností, zaznačte si již nyní, v předstihu do svých kalendářů termín tradiční materiální 
sbírky. Šatstvo, obuv, lůžkoviny, nádobí, domácí potřeby, malé funkční elektrospotřebiče a 
hračky bude zábřežská CHARITA přijímat pouze ve dnech 5. – 6. dubna 2019. Darované 
věci budou sbírány v pátek i v sobotu v době od 9 do 17 hodin. Sběrným místem jsou již 
známá zázemí: v Zábřehu přízemí objektu bývalého obchodního domu Slunce (Žižkova 
235/5, pod Muzeem – domem Pod Podloubím); v Mohelnici dodávkový automobil zapar-
kovaný na náměstí před kulturním domem.
Zachovalé věci pomohou chudším lidem prostřednictvím charitního sociálního šatníku a 
materiálního skladu. Část darovaných věcí zkusíme použít pro zájemce v rámci terapeu-
tického programu klientů Charity. Neupotřebitelné věci budou předány k dalšímu průmy-
slovému zpracování nebo k ekologické likvidaci. 
Budete-li se chtít ke sbírce ve své farnosti či obci připojit, spolupracovat na jejím provedení a 
rozšířit počet našich sběrných míst, kontaktujte prosím vedoucího Dobrovolnického centra 
DobroDruh Tomáše Orehka, tel: 736 529 295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz. Vyba-
víme vás potřebnými informacemi, pomůžeme s propagací a vysbírané věci si odvezeme. 
Děkujeme


