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3. 3. 2019
Ročník XXVI. číslo 9

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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

Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem 
a veď ho po správných cestách, aby tvá církev 
mohla v bezpečí a míru plnit své poslání. 
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 92 Dobré je chválit Hospodina
1: Sir 27,5-8 (řec. 4-7)                         2: 1 Kor 15,54-58                                     Ev. Lk 6,39-45
Ordinárium: latinské č. 509               příště Olejníkovo č. 502 

V peci se osvědčí nádoba 
od hrnčíře, 
člověk se osvědčí, 
když s ním mluvíš.
Ovoce ukáže, 
jak byl strom pěstěn, 
právě tak slovo 
vyjádří myšlenky 
lidského srdce.

Sir 27,6-7
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POSTNÍ DOBA
Středa 6. března – POPELEČNÍ STŘEDA 
Popeleční středou, dnem přísného postu začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce.
Mše svaté v Zábřeze v  9.25 a v 17.30 hod. 

POSTNÍ ALMUŽNA. Jako v předchozích desíti letech, máme i le-
tos možnost připravit se na Velikonoce aktivitou „Postní almužna“. 
Na Popeleční středu si můžeme po mši svaté vyzvednout POST-
NIČKY, schránky na částky, které ušetříme postem. 
Postní almužna je pastorační aktivita zaměřená nejen na sebeovlá-
dání a skromnost, ale také na prohlubování schopnosti dívat se 
očima milosrdenství, vidět potřebné a vkládat je do svých mod-
liteb.

V POSTNÍ DOBĚ budou pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY bývat 
v pátek v kostele sv. Bartoloměje v 15 hod. a o nedělích v kostele sv. 
Barbory také v 15 hod. První v pátek 8. března.
V neděli 24. března a na Květnou neděli 14. dubna budou pobož-
nosti v kostele sv. Bartoloměje, také v 15.00 hod. 
Na Velký pátek bude pobožnost v 15.00 hod. v kostele sv. Bartolo-
měje a děti se sejdou v 15.00 hod. k pobožnosti Křížové cesty před 
kostelem sv. Barbory. 

POSTNÍ KAPKY 2019
Nabízíme možnost připojit se k velikonoční aktivitě otce Petra Ho-
fírka z  farnosti Dolní Němčí, stáhnout si do emailu každodenní 
krátké inspirace (zpytování svědomí, modlitba, biblický verš). Více 
na http://postnikapky2019.maweb.eu/.  Red. 

SPOLČO PRO MLÁDEŽ
 Zveme všechny mladé na spolčo v pátek 8. března v 19.00 hodin na faru v Zábřeze. Tě-
šíme se!  Animátoři Zábřeh

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY V DĚKANÁTU ZÁBŘEH 
Nedělní mše svaté i časy pravidelných bohoslužeb farností děkanátu Zábřeh jsou na pla-
kátku, který si můžete vzít v kostele sv. Bartoloměje na stolečku u novin. 
V Zábřeze dochází ke změnám v neděli, pondělí a ve středu s platností od této neděle 
3. března! 
V neděli místo v 6.50 v 7.00; v pondělí a ve středu místo 9.40 v 9.25 hod. 
a v pátek bude začátek večerní mše svaté v zimním i letním čase stejný – 
v 17.30 hod. 
Plakátek si můžete vyzvednout také ve farní kanceláři, případně vám jej můžeme zaslat 
na e-mail. 
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH POŘÁDÁ 
  Úterý 5. března v 9.30 hod. – „DVA V TOM“ aneb tak trochu jiný po-

hled pod ženskou sukni, přednáška gynekoložky MUDr. Elišky Mara-
dové.

 Řeč bude o ženské a mužské plodnosti, jak přirozeně předcházet ne-
plánovanému početí a o tom, co dělat, když dítě nepřichází.

  Úterý 12. března v 9.30 hod. – Přivoláváme jaro aneb soutěž o nejlepší jarní poma-
zánku či jinou jarní dobrotu, vzorky s sebou.

  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 předcházet,
 přednáška psycholožky Mgr. Zuzany Staroštíkové.

KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY „DVA V TOM“ 
pod vedením MUDr. Elišky Maradové
Kurz bude probíhat o sobotách 16. a 30. března. Je nutné přihlásit se na e-mail maradova.
eliska@gmail.com, nebo na tel. 775 101 177. Cena 400 Kč/osoba, 600 Kč/pár. 
 

BESEDA S VĚROU SOSNAROVOU – KRVAVÉ JAHODY 
V úterý 19. března v 17.00 hod. v malém sále Městské knihovny T. G. Masaryka v Šum-
perku ulice 28. října (naproti gymnázia)

VYSOKÉ TATRY 
Dobrořečte Hospodinu hory a pahorky, velebte a vyvyšujte ho navěky. 
Duchovně rekreační pobyt v Charitním domě v Dolném Smokovci 19, Vysoké Tatry. 
Termín: neděle 14. 7. – sobota 20. 7. 2019; cena: 3.800 Kč, děti od 3 do 10 let 3.200 Kč/ 
lůžko (děti do 3 let zdarma).
Součástí pobytu je každodenní mše svatá sloužená 
P. Milanem Palkovičem 
a nabídka duchovních rozhovorů.
Dolný Smokovec – městečko je považováno za nej-
větší tatranské středisko pro léčbu onemocnění dý-
chacích cest a plic u dětí. Smokovec je městskou čás-
tí města Vysoké Tatry a je to turisticky výchozí bod 
do všech okolních středisek a dolin v centrální části 
Vysokých Tater. Městem projíždí Tatranská železnice 
z nádraží Poprad Tatry do Tatranské Lomnice a Štrb-
ského Plesa. Charitní dům se nachází 400 metrů od 
zastávky Pod lesom. 
V ceně je započítáno: 6 x ubytování ve dvou až trojlůž-
kových pokojích, 
polopenze, lázeňský poplatek obci 1Euro/den 
V  ceně není započítáno: doprava vlastní, cestovní a 
zdravotní pojištění
Přihlašujte se u P. Milana Palkoviče, 
m.palkovic@seznam.cz mob. 737 467 733
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NAUČME SE MODLIT, JAK NÁS TO NAUČIL JEŽÍŠ
(papež František na audienci 13. 2. 2019, zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)
Nemějme srdce kamenné 
 V modlitbě křesťan přednáší těžkosti 
těch, kteří žijí v jeho blízkosti. Když je večer, 
předkládá Bohu všechny těžkosti, se kte-
rými se během dne setkal, předkládá před 
Něho mnoho tváří přátel a také nepřátel; 
nezbavuje se jich jako nebezpečného roz-
ptýlení. Pokud si někdo nevšimne, že je ko-
lem něho spousta lidí, kteří trpí, pokud se 
nepohne nad slzami chudých, pokud je zá-
vislý na všem, tak to znamená, že jeho srdce je z kamene. 
„Dotkni se, Pane, mého srdce. Je to krásná modlitba: Pane, dotkni se mého srdce a zjemni ho, 
abych mohl pochopit a převzít všechny problémy a bolesti druhých.“
Mějme soucit
 Kristus nikdy neprocházel kolem bídy světa, aniž by se Ho to nedotýkalo: pokaždé, 
když vnímal osamění, bolest těla a ducha, silně ho zasáhl soucit, jako ho pociťuje matka 
na svém těle. Soucit – tento výraz, který je velmi křesťanský – 
cítit soucit je jedním z klíčových sloves evangelia. 
Jsme v modlitbě otevřeni k volání druhých?
 Můžeme si tedy položit otázku: když se modlím, jsem otevřený k volání druhých lidí, 
blízkých i vzdálených? Nebo myslím na modlitbu jako na nějaký druh anestetika, abych se 
uklidnil? Odpovězme si každý sám. V tom druhém případě by to bylo jedno velké nedoro-
zumění a taková modlitba by již nebyla modlitbou křesťanskou. Neboť to my, kterému nás 
Ježíš naučil, nám brání v tom, abychom byli sami v klidu, ale probouzí v nás zodpovědnost 
za naše bratry a sestry. 
Bůh hledá každého člověka
 Jsou lidé, kteří zjevně Boha nehledají, ale přesto nás Ježíš vyzývá, abychom se modlili 
i za ně, neboť Bůh tyto lidi hledá ze všeho nejvíce. Ježíš nepřišel zachránit zdravé, ale ne-
mocné a hříšníky, tj. všechny, protože, kdo si myslí, že je zdravý, ve skutečnosti není. Když 
pracujeme pro spravedlnost, nesmíme se cítit, že jsme lepší než druzí. Otec dává svému 
slunci svítit na zlé i dobré (Mt 5,45), Otec miluje všechny. Naučme se od Boha mít rádi 
všechny, na rozdíl od nás, kteří máme rádi jen někoho. „Svatí i hříšníci, všichni jsme milo-
vanými dětmi jednoho Otce. A na sklonku života budeme souzeni dle lásky. Ne dle lásky 
citů, ale podle konkrétní a soucitné lásky podle slov evangelia: „Cokoliv jste učinili jedno-
mu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili´ (Mt 25,40),“ uzavřel papež František 
své zamyšlení nad modlitbou Otčenáš.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 24. února na Haléř sv. Petra: Klášterec 4.000; Svébohov 4.100; Jedlí 3.400 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY budou ve Svébohově každý pátek od 17.00 hod. 
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 24. února na Haléř sv. Petra: Jakubovice 811; Písařov 1.863; Červená 
Voda 4.362; Moravský Karlov – na opravu kostelních hodin 1.820 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY v kostele sv. Matouše v Červené Vodě bude v neděli 
10. března v 15.00 hod. s úmyslem: za naši vlast, státníky a politiky, aby byli hrdí na své 
křesťanské kořeny a aby hájili a prosazovali zájmy lidu. 

LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírky z neděle 24. února na Haléř sv. Petra: Loštice 4.542 + dary 
na pastorační místnost 2.000, 1.500 a 1.000; Moravičany 16.088; 
Bílá Lhota 1.435 Kč. Příští neděli bude sbírka na potřeby farnos-
ti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.          P. Kristián Libant 

  NA POPELEČNÍ STŘEDU slavíme mše svaté s udělováním 
popelce v Lošticích i v Moravičanech v 17.00 hod.
  V Lošticích v pátek 8. března v 15.00 hod. bude slavena mše 
svatá s požehnáním poutníků do Svaté země.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

Sbírky z neděle 24. února na Haléř sv. Petra: Postřelmov 8.565; Chromeč 6.500; Sudkov 
1.110; Lesnice 2.624; Dlouhomilov 500 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn 

O Popeleční středě budou mše svaté s udělováním popelce: v Lesnici v 17.00 a v Postřel-
mově v 18.15 hodin. 
Popelec se bude také udělovat: v sobotu při mši svaté s nedělní platností: v Dlouhomilově 
v 15.30 a v Sudkově v 17.00 hod. 
v neděli 10. března v 11.00 hodin v Chromči.

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – POSTŘELMOV
Zveme pečující na informační seminář, kde získají mnoho 
rad v oblasti péče o blízkého, k zajištění financí na péči i rady 
jaké jiné návazné služby lze využít. Nabízíme také podporu 
odborníků a především prostor a možnost si popovídat. Se-
jdeme se ve středu 13. 3. 2019 od 16.30 hod. v zasedací míst-
nosti obecního úřadu Postřelmov. 

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.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
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MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle  24. února na Haléř sv. Petra: Mohelnice 9.371; Úsov 2.190; Studená 
Loučka 1.690 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

Chválová schola vás srdečně zve v neděli 10. března v 17.00 hod. na večer chval. Chvály 
proběhnou na faře v Mohelnici.  Dana Faltýnková 

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 24. února na Haléř sv. Petra: Štíty 3.710; Cotkytle 645; Horní Studénky 
1.650 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
  Na Popeleční středu 6. 3. při mši svaté v 17 hod. bude udílení po-
pelce.
  Ve čtvrtek 7. 3. v 10.00 hod. bude sloužena mše svatá v Domově 
důchodců
  V  pátek 8. 3. bude přede mší svatou pobožnost Křížové cesty 
(mše sv. začíná v 17.00 hod.)
  O první postní neděli 10. 3. po mši svaté v 9.00 hod. povede po-
božnost Křížové cesty Růžencové společenství 

HORNÍ STUDÉNKY 
  Ve čtvrtek 7. 3. bude udílení popelce při mši sv. v 16 hod. a bude pobožnost k Nejsvě-
tějšímu Srdci Ježíšovu.
  O první postní neděli 10. 3. bude mše svatá v 7.30 hod. Pobožnosti Křížové cesty bu-
dou o nedělích vždy po skončení mše svaté. 

COTKYTLE 
Farnost děkuje za dar na účet farnosti ve výši 10.000 Kč na splacení půjčky. 
Na 1. postní neděli 10. 3. bude při mši svaté v 11 hod. udílení popelce. P. Jacek Brończyk  

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 24. února na Haléř sv. Petra: Lubník 3.070; Tatenice 2.900 + 500 dar; 
Hoštejn 3.020; Kosov 580 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl
TATENICE
  SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře tuto neděli 3. března v 18 hod.
  MIMOŘÁDNÁ MŠE SVATÁ S UDÍLENÍM POPELCE bude v Kosově při mši svaté ve 

čtvrtek 7. března v 16.00 hod. V neděli 10. března mše svatá v Kosově slavena nebude. 
  DUCHOVNÍ OBNOVA pro mládež od 6. třídy ZŠ bude v Tatenici od pátku 22. do ne-

děle 24. března. 
Přihlásit se můžete do 19. března osobně, na telefonech 775 339 868, nebo na e mail jitka.
meda@seznam.cz.



7

HOŠTEJN
DUCHOVNÍ OBNOVA. V sobotu 16. 3. se na faře v HOŠTEJNĚ uskuteční duchovní 
obnova pod vedením otce Antonína Krasuckého OP. Začátek v 9.00 hod na faře, závěr 
mší svatou v 16.00 hod Na oběd bude možnost objednání pizzy. Kapacita je omezená, 
prosím zájemce o přihlášení na email: rohlikova.veronika@gmail.com, nebo zapsání na 
papír u vchodu do kostela. Všichni jsou srdečně zváni.  

TICHÁ ADORACE. Každý pátek je  možnost od 17. 30 do 18.00 hod. k tiché adoraci 
v kostele sv. Anny. Vchod je otevřený ze sakristie.
 

FARNOST ZVOLE  A MALETÍN

Ve Zvoli byla sbírka v neděli 24. 2. na Haléř sv. Petra 
9.130, v Pobučí 430 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  
                                                             P. František Eliáš

MALETÍN
  V  kostele sv. Mikuláše bude slavena mše svatá 
tuto neděli 3. 3. a v neděli 17. 3. ve 14.30. 

OBNOVA INTERIÉRU KAPLE V JESTŘEBÍ
Ve středu 27. února při mši svaté v  17.00 hod. byl 
v Jestřebí požehnán nový obětní stůl pro tuto kapli dle 
návrhu Ing. arch. Ivo Skoumala. 
Obětní stůl je vyroben z dubu stolařem Petrem Valen-
tou ze Svébohova. 

  
* * *

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ VARHANÍKŮ, SBORMISTRŮ, VEDOUCÍCH SCHOL A DAL-
ŠÍCH ZÁJEMCŮ O HUDBU 
Ordinária a žalmy v obnovené liturgii,. 
Sobota 16. března, aula CARITAS – VOŠs Olomouc, Křížkovského 6. 
Začátek v 9.30, zakončení mší svatou ve 14.00 hod. v katedrále, celebruje Mons. Josef Hrd-
lička. 

PLETENÍ OBVAZŮ PRO NEMOCNÉ LEPROU 
Kupované a strojově pletené obvazy pro pacienty s leprou nejsou vhodné – nejsou pružné, 
obsahují syntetické příměsi a dráždí kůži. Ručně pletené obvazy jsou z čisté bavlny, která se 
dá vyvařovat a používat opakovaně. Spotřeba obvazů je velká. Pro vyléčené mají pletené ob-
vazy hodnotu a nevyčíslitelnou cenu i v tom, že na své bolesti nejsou sami a ví, že někdo na 
opačném konci světa na ně myslí.
 Pokud byste se chtěli zapojit do pletení obvazů, přihlaste se na faře v Zábřeze. 
 Pletení organizuje curie Olomouc. Klubíčka je nutné koupit, jedno stojí 50 Kč. Plete 
se na jehlicích 2,5 lícovou i rubovou stranu hladce, na 25 nebo 30 ok včetně krajních, 275 
vroubků. Materiál (klubíčka) přivezeme a hotové obvazy předáme v Olomouci.  
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Sbírky z neděle 24. února na Haléř sv. Petra: Zábřeh 29.709 + dar na potřeby farnosti 
100 Kč; Rovensko 2.231 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

POZVÁNÍ DO SLUŽBY: 
Ekonomický úsek CHARITY ZÁBŘEH aktuálně hledá a přijme ÚČETNÍ(HO) na plný 
pracovní úvazek s nástupem v následujících měsících, maximálně pak do pololetí 2019. 
Obsahem je vedení účetnictví hlavně dceřiné sociální firmy – podnikatele – REPARTO 
Zábřeh s.r.o., částečně také Charity Zábřeh jako neziskové organizace; zaúčtování účet-
ních případů, dále fakturace, provádění úhrad prostřednictvím banky.

Dále hledáme VEDOUCÍ(HO) DOBROVOLNICKÉHO CENTRA. Úkolem této pozice je 
koordinace dobrovolníků, jejich vyhledávání, získávání a zapojování do činností Charity, 
motivace, vedení evidence dobrovolnické služby dle zákona, průběžné další vzdělávání, 
organizace akcí se zapojením dobrovolníků.

Na projektovou pozici přijmeme KOORDINÁTORA/KU NADĚJE – střediska humani-
tární, krizové, sociální a vzájemné pomoci. Úkolem je provoz sociálních sprch, vedení 
střediska potravinové pomoci, vedení sociálního šatníku, skladu nábytku, elektrospo-
třebičů a domácího vybavení. Shromažďované věci jsou následně přerozdělovány lidem 
chudším, v nouzi.
Zázemí a pracoviště pro hledané pracovníky bude v Charitním domě sv. Barbory v centru 
Zábřeha (Žižkova 7/15, Zábřeh). Podrobnější informace k obsazovaným pozicím zájemci 
najdou na webu www.charitazabreh.cz 

KLUB O PÁTÉ. Tématem Klubu o páté, který se uskuteční 5. 3. od 15 hodin, budou 
Úzkosti a traumata v dětství, poruchy osobnosti, parafilie. Setkání proběhne v nových pro-
storách Charity Zábřeh – Žižkova 5.
Dětství by mělo být jedno z nejkrásnějších období v našem životě. Bohužel, vždycky tomu 
tak není. Mnoho dětí však prožívá v dětství různá traumata, která mají vliv na jejich poz-
dější život. Nemusí se jednat pouze o nalomené sebevědomí a sníženou schopnost na-
vazování vztahu. V některých případech mohou tato prožitá traumata působit závažná 
onemocnění. Nejen na toto téma bude hovořit odborník z oblasti psychiatrie Mgr. Petra 
Tošnerová, která má v tomto oboru letité zkušenosti.

Na setkání s vámi se těší tým pracovníků Soreha – sociální rehabilitace Charity Zábřeh
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PŘIJĎTE VZPOMENOUT. Bohoslužba v pátek 8. 3. 2019 v 17.30 hodin bude sloužena 
za nedávno zemřelé klienty nouzového ubytování pro lidi v nouzi CHARITY Zábřeh: na-
šeho farníka pana Františka Hrocha (* 14. 7. 1936, † 28. 1. 2019 Diakonie Sobotín) a Jána 
Biačka (* 23. 3. 1960 Dobšinná – SK, † 11. 2. 2019 nemocnice Šumperk). Jejich ostatky bu-
dou uloženy na zábřežském hřbitově do farního hrobu. Velký dík a Pán Bůh zaplať všem, 
kdo jim za života projevili svou přízeň a poskytli pomoc. 


