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Ročník XXVII. číslo 9

1. NEDĚLE POSTNÍ

Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština

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

Žl 51    Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili
1: Gn 2,7-9; 3,1-7 2: Řím 5,12-19 Ev. Mt 4,1-11 
Ordinárium latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se 
postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokuši-
tel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On 
však odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, kte-
ré vychází z Božích úst.’“ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, po-
stavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece 
psáno: ‘Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nena-
razil nohou o kámen.’“ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: ‘Nebudeš pokoušet 
Pána, svého Boha.’“ Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal 
mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže 
padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psá-
no: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.’“ Potom ho ďábel 
nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu. 

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali
na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme
do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen
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KŘÍŽOVÉ CESTY 
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. 
Rozpis pobožností je ve vývěsce kostela. 
Pozor na změny. Budou v čase lidových misií, v pátek 27. března 
výjimečně v 17.00 hod. a v neděli 29. března výjimečně v kostele 
sv. Bartoloměje (koncert v kostele sv. Barbory).  

ANKETA HNÍZDA K NÁRODNÍMU TÝDNU MANŽELSTVÍ
Děkujeme všem, kteří se do ankety zapojili, a přinášíme vám výběr z odpovědí. Všechny 
odpovědi si můžete přečíst na síti v parčíku před Městským úřadem v Zábřeze.

CO DĚLÁME PRO TO, ABY NAŠE MANŽELSTVÍ NEZEVŠEDNĚLO?
Říkáme si, proč jsme rádi, že se navzájem máme. Je třeba si to říkat. Nasloucháme jeden 
druhému. Dáme si společně skleničku vína. Pochválím manžela i před kamarády – jeho 
pozornost, toleranci, jak pomáhá.
Máme každodenní zvyky – pusa před jídlem, na rozloučenou, na přivítanou. Sportujeme 
spolu. Když to jde, jedeme 1-2x ročně na duchovní obnovu pro manžele (i  s hlídáním 
dětí). Já si čtu občas knihy o manželství a převykládávám je manželovi. Modlíme se ve 
společenství manželů. Pravidelně jdeme na procházku společně jen my dva (1x měsíčně).
Večer si povídáme (sami bez dětí) nebo se spolu díváme na film. Děláme si navzájem 
radosti typu dobrá večeře, květina apod. Překvapujeme se, občas druhému bezdůvodně 
koupíme něco hezkého.
Jezdíme spolu na menší výlety po okolí, ale i  ty si užíváme. Stále nás baví dělat věci 
společně – i ty všední. Snažíme se být spolu i bez dětí jen ve dvou. Hledáme, co bychom 
mohli podniknout společně. Povídáme si spolu (i  o  pocitech a  prožitcích). Jezdíme na 
společné víkendy jen pro nás dva v  jiném městě, místě. Společné vycházky se psem 
(prostor k rozhovoru). Večeře mimo domov.
Máme čas každý i sám pro sebe, kdy relaxujeme sami a  jsme vděční tomu druhému za 
chvíle odpočinku. Modlíme se za náš vztah s důvěrou, vytrvalostí a trpělivostí.
Každý den své manželství schováme pod ochranný plášť Panny Marie (Pod ochranu 
tvou...).
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Vlastivědný kroužek při Spolku Metoděj a  rodáci 
z Krumpachu si vás dovolují pozvat v úterý 3. března do 
Katolického domu na setkání nad starými fotografi emi 
na téma „CO BYL KRUMPACH“ aneb „JAK TO BYLO KDYSI“. Začátek v 17.00 hodin, 
vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.

Všechny členy a  zájemce o  veřejné dění nejen v  Zábřeze zveme na 
členskou schůzi místní organizace KDU-ČSL Zábřeh, která se koná ve 
středu 11. března 2020 v 16.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. Na 
programu budou mimo jiné informace o plnění volebního programu 

ve městě Zábřeze, realizovaných a plánovaných záměrech. RNDr. František John 

ZAKONČENÍ KURZU PRO LEKTORY OTEVŘENÉ PRO VEŘEJNOST 
V  pátek 13. března od 18.30 hod. v  sále Devítky bude setkání 
s P. doc. Petrem Chalupou, ředitelem Českého katolického biblického 
díla na téma „Úvod do Písma svatého“ a v pátek 3. dubna se sejdeme 
v  17.00 hod. na Devítce s  otcem biskupem Antonínem Baslerem. 
Téma jeho promluvy bude „Duchovní rozměr lektorské služby“.

zvole                    zvole                    zvole

Sbírka z neděle 23. února na Haléř sv. Petra byla ve Zvoli 11.530 Kč + dar na opravu 
sochy sv. Jana Nepomuckého 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš
O první sobotě v měsíci 7. března modlitba růžence v 7.30, v 8.00 mše svatá. 

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE
Během ledna tesaři postavili krov a provedli bednění střechy přístavby. Klempíři pokryli 
střechu hlavní budovy a osadili střešní okna a okapy. 
Celková fakturovaná částka za leden byla 913.600 Kč.
Nabízíme vám možnost jak nám pomoci. Kdybyste měli zájem, můžete si „adoptovat“ 
své okno. Ceny oken jsou: za nejmenší okna na přístavbě (4 ks) 6.000 Kč, okna v podkroví 
(2 ks) 12.000 Kč, velká okna do zahrady (7 ks) 16.000 Kč, velké okno do vstupní haly 
31.000 Kč. Tato okna budou plastová. Hliníkové dveře hlavní vstup za 90.000 Kč. Vstup do 
přístavby 70.000 Kč a vstup ze zahrady za 70.000 Kč. Další informace a grafi cké znázornění 

je na www.zvolska4.cz.
Pokud budete mít zájem pomoci 
tímto způsobem, můžete zavolat na 
telefon 725 796 359, poslat email na 
adresu jozyk.barton@seznam.cz. 
Pokud nás budete chtít podpořit 
fi nančním darem, náš účet je 
3695833319/0800.
Děkujeme všem za podporu 
a modlitby.

Za spolek zvolská čtyřka
Josef Bartoň

Aktuální pohled na farní dům
- komunitní centrum (od severu, únor 2020)
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PASTÝŘSKÝ LIST PRO PRVNÍ NEDĚLI POSTNÍ 2020

Drazí bratři a  sestry, vstupujeme do 
postní doby, která je letos něčím mimořádná. 
V těchto dnech si připomeneme svatého Jana 
Sarkandra, kněze naší diecéze, který právě 
v  postní době před čtyřmi sty lety vydal 
mimořádné svědectví věrnosti Kristu, jehož 
oslavil mučednickou smrtí. V květnu to bude 
25 let od chvíle, kdy svatý papež Jan Pavel II. 
navštívil Olomouc a zde blahoslaveného Jana 
slavnostně zapsal do seznamu svatých.

Upřímně Vás zvu k  návštěvě kaple 
vybudované nad jeho mučírnou, kde je 
dochovaný skřipec, na němž byl mučený, či do katedrály, kde jsou uchovávány 
jeho ostatky, a k  tichému rozjímání o  jeho odkazu. Byl bych však velmi rád, 
kdybychom nezůstali jen u  rozjímání či liturgické oslavy, ale kdybychom 
odpověděli na jeho poselství velmi  prakticky.

Mučedník zpovědního tajemství nás zve k novému objevu svátosti smíření, 
která přináší vnitřní uzdravení, a  pokoj těm, kteří se pokorně a  s  důvěrou 
otevřou působení Boží milosti, kteří odevzdají Božímu milosrdenství všechna 
svá provinění a  duchovní zranění. Využijme postní doby k  dobré zpovědi 
a pamatujme, že plody této svátosti velmi závisí na naší přípravě. Nebojme se 
věnovat přípravě na zpověď hodně energie a času, aby naše duchovní uzdravení 
mělo větší trvání.

Jan Sarkander je příkladem věrnosti modlitbě. Nepřestal se modlit ani v krutých 
bolestech mučení. Když vykloubené ruce nemohly obracet listy modlitební knihy, 
dělal to jazykem. Najděme si v  postní době více času na každodenní rozhovor 
s Bohem v modlitbě. Objevíme nový zdroj vnitřní síly a pokoje. Svatý Jan zachránil 
město Holešov před nepřátelskými vojsky, když jim vyšel vstříc s průvodem, v jehož 
čele nesl v  monstranci Krista přítomného pod způsobou chleba. Eucharistický 
Kristus přebývá ve všech svatostáncích našich kostelů. Přicházejme na adoraci 
s podobnou vírou, že Kristus v eucharistii může zachránit každou naši obec. V naší 
diecézi je nepřetržitá adorace. Každý den v roce se adoruje v některém z našich 
kostelů. Někde je ovšem hodně zkrácená. Najděte odvahu prodloužit tyto adorace 
na celý den až do pozdního večera, když už ne do noci. Kde je farníků málo, 
pozvěte si na pomoc věřící z  okolí. Adorace je mocným lékem na nemoci naší 
doby. Už svatý Julián Eymard říkal, že tato doba je nemocná proto, že neadoruje. 
Pokorné klečení před svatostánkem učí správnému vidění a moudrosti. Rozhovor 
s Ježíšem zbavuje samoty. Zbožné uctívání je prvním vyjádřením naší víry, říká 
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kardinál Sarah. Mějme odvahu klečet před svatostánkem a  můžeme počítat se 
záchranou světa.

Svatý Jan se stal mučedníkem pro věrnost katolické církvi. Naše věrnost 
církvi vyžaduje poslušnost k současnému papeži. Papež František dává mnoho 
silných výzev. Vezměme si jako úkol pro postní dobu aspoň jednu z nich: výzvu 
ke skromnému životu a  ochraně životního prostředí, které je Božím darem. 
Přírodu nám svěřil Bůh. Dovolil nám ji užívat, ale máme ji i  řádně spravovat 
a jednou se z toho budeme před ním  zodpovídat.

Současný styl života je velmi nákladný a k přírodě bezohledný. Žádný z nás 
není tak mocný, aby mohl ukončit ničení přírody, ale každý z nás může k nápravě 
přispět, když bude žít skromněji a  šetrněji, tolik nenakupovat a  nevyhazovat, 
méně jezdit autem a létat letadlem, více chodit pěšky či na kole, zbytečně nesvítit 
a  netopit, šetřit vodou, poctivě třídit odpad a  nevyhazovat žádné jídlo. I  to 
všechno může být projevem naší zbožnosti, naší úcty k dílu Božího stvoření, naší 
zodpovědnosti před Bohem.

Víme, že betonování a  asfaltování velkých ploch, které donedávna sloužily 
jako pole, přispívá k oteplování a vysychání krajiny, že naopak by krajině mohlo 
pomoci sázení stromů. Proto Vás zvu ke společnému dílu. Vysázejme na farní 
zahrady ovocné stromy. Vysaďme v  diecézi tisíc stromů. Jsou farnosti, kde je 
mnoho věřících, ale zahradu nemají. Jinde je jich málo a  mají zahrady velké, 
sami na jejich obdělání nestačí. Spojte své síly a  pomozte si navzájem nejen 
s vysazováním, ale i s dalším pěstováním a jednou i sklízením a zpracováním. 
Vím, že nákup ovoce v  obchodě je pohodlnější, ale společná práce pomáhá 
budovat živé společenství, dětem pomáhá zakoušet realitu a  navykat na práci 
i  zodpovědnost. Sklizené plody vytváří příležitost k  dobrým skutkům. Navíc 
v  situaci, kdy postupně končí státní příspěvek na provoz církví, musí všechny 
farnosti hledat cestu k  hospodářské samostatnosti. Toto může být malý, ale 
důležitý krůček. Nejde o  podnikání, ale o  společný život farní rodiny, v  níž 
jednotliví členové ušetří, když nekoupí ovoce či ovocné výrobky v obchodě, ale 
vezmou si je ze zahrady za dobrovolný příspěvek na kostel.

Drazí přátelé, nebojte se, že je těch praktických úkolů mnoho. Jen modlitba 
a skromný způsob života jsou úkolem pro každý den. Dobrá příprava na zpověď 
je úkolem na postní dobu. Adorační den máte jednou za rok. Sázení stromů je 
služba další generaci.

S vděčností za Vaši spolupráci na obnově světa každému z Vás 
ze srdce žehná
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POSELSTVÍ NEMOCNÝM
POSTNÍ DOBA A VELIKONOCE 2020

Milí přátelé, 

nedávno mně při náhodném setkání jedna žena připomněla, že myšlenka, 
kterou jsem vyslovil při kázání cca před 20 lety, ji stále oslovuje a pomáhá 
jí v  těžkých životních situacích. Rád bych se s  touto myšlenkou podělil  
i s Vámi. 

Když jsem po primici vybaloval dárky, které jsem při této příležitosti 
dostal, vytáhl jsem z  jednoho balíčku kousek smotané látky. Když jsem ji 
roztáhl, civěly z ní na mne barevné nitky, které z  látky vystupovaly a  zase 
se tam vracely. Co to má znamenat? Ten dárek nedával vůbec žádný smysl. 
A pak mne napadlo: obrať to. Když jsem látku obrátil, zatajil se mi dech. Byl 
na ní vyšitý nádherný obraz Poslední večeře. Té hostiny, na které Pán Ježíš 
vytvořil apoštolům krásné prostředí upřímného přátelství a daroval se jim 
i nám pod podobou chleba a vína. 

Také v našem životě jsou situace, které nechápeme, nemají žádný smysl, 
ptáme se, proč, proč to, Bože, dopouštíš? Zvláště v době dlouhodobé nemoci 
a ve stáří se takto někdy ptáme. My vidíme náš život z rubu. Bůh jej vidí z líce. 
My vidíme změť něčeho nevysvětlitelného, on vidí, že náš život i naše utrpení 
smysl má a někam směřuje. Věřím tomu, že směřuje do Božího domova, do 
krásného rodinného společenství, kam nás Bůh všechny zve. A co s utrpením, 
které přes veškerou lékařskou péči zůstává a kterému nerozumíme? Hodně 
záleží na vztazích, které máme s  lidmi kolem nás, záleží i na postoji, který 
k  naší životní situaci zaujmeme. Žena, která onemocněla rakovinou, měla 
syna a dceru, kteří měli zařízený roční studijní pobyt v cizině. Uvědomila si, 
že kdyby jim o své nemoci řekla, oba by zůstali s ní. Neřekla nic, umožnila 
jim studium v zahraničí a tento postoj jí v nemoci dal smysl. 

Přeji a vyprošuji Vám dozrávání k  takovým životním postojům, zvláště 
ke vztahu přátelství s Pánem Ježíšem ve víře, že v ničem nejsme sami, ale 
on, který prožil utrpení v nejvyšší míře, nenechal se jím zlomit, je s námi 
a dovede dát smysl i tomu, v čem my žádný smysl nevidíme.

Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných
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Drazí nemocní, milí přátelé, 
zpravidla to bývá takřka překvapení, jak rychle po době vánoční následují 

Velikonoce se svou vážnou předehrou – dobou postní. Prorok Izaiáš, jehož 
jsem zmínil v poselství vánočním, má svoje důležité místo i ve velikonočním 
tajemství. S pohledem upřeným do daleké budoucnosti říká o Kristu: „A přece 
on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi…“ Iz 53,4 

Vždy znovu a znovu smíme žasnout, že Bůh ve své lásce k člověku zvolil 
právě cestu vlastního utrpení, aby napravil a  vyvážil hřích člověka. Když se 
zamyslíme nad všemi válečnými konflikty lidských dějin, nad nesmírným 
utrpením milionů a  milionů lidí, způsobených marxistickou ideologií 
v komunistickém i nacistickém provedení, tak vidíme, že jedině Bůh sám, který 
své oběti z lásky mohl dát svým božstvím ten potřebný nekonečný rozměr, že 
tedy jedině Bůh mohl vyvážit tíhu lidské viny; jedině Bůh sám „musel“ zaplatit 
za lidský hřích, měla-li spravedlnost zůstat spravedlností. Všechno to zlo 
působili totiž lidé lidem. Proto říká prorok: „on nesl naše utrpení, obtížil se 
našimi bolestmi…“ Je velmi pozoruhodné, co říká v této souvislosti sv. Pavel 
v listu Římanům v 5. kapitole. „Jako se totiž celé množství stalo neposlušností 
jednoho člověka hříšníky (Adam – dědičný hřích), tak zase poslušností 
jednoho, se celé množství stane spravedlivými.“ (Ježíš, poslušný až k smrti na 
kříži) Toto Boží slovo vypovídá o lidské jednotě – jen kvůli ní má smysl oběť 
za jiné.

V  Adamovi jsme tedy všichni zhřešili, s  ním tedy trpíme spravedlivě. 
Jsme však spojeni i  s Kristem. V něm 
a  s  ním trpíme i  křivdy. Stíhají nás 
tresty ne vždy za provinění vlastní, 
ale za zlobu jiných. Toto tajemství 
Adama a  Krista se však opakuje 
a znovu prožívá denně, ve společnosti 
lidí, s kterými žijeme. Soužití s jinými 
je možné jenom proto, že řadě křivd 
odpovídá řada odpuštění. Jak je dobře, 
když člověk dokáže odpustit křivdu 
hned na začátku, než se rozvine dalším 
umocňováním z obou stran. Už známý 
spisovatel Tolstoj napsal: „Neudusíš-li 
jiskru, požár neuhasíš.“



8

Snad nám toto naše zamyšlení má pomoci objevit další hluboký rozměr 
mše sv., která je právě zpřítomněním velikonočního tajemství – totiž tajemství 
Kristova utrpení a  smrti, z  níž vzešlo jeho zmrtvýchvstání. A  my všichni 
pokřtění jsme pozváni, abychom, poněvadž tvoříme jedno tajemné tělo 
Kristovo, abychom měli účast i na jeho utrpení, i na slávě vzkříšení.

Tyto věci jsem promýšlel, i díky knize Otčenáš od pana kardinála Tomáše 
Špidlíka, během své nemoci, která mne na více než měsíc vyřadila z veřejné 
biskupské služby. Uvědomoval jsem si skrze vlastní zkušenost, že trpělivě 
snášet tíhu nemoci a bolesti není méně než kázat a sloužit u oltáře. Obojí je 
totiž plnění vůle Boží, na níž jediné záleží.

Chci ale i tentokrát poděkovat jménem nás všech biskupů za Vaše modlitby 
a  trpělivě snášená utrpení – tím vším pracujeme na společném díle. Kéž 
nás všechny ty letošní velikonoční svátky posunou hlouběji do nitra tohoto 
tajemství, abychom celý svůj život mohli více prožívat skrze Něho, s  Ním 
a v Něm. 

+ Antonín Basler, olomoucký pomocný biskup

K  prožití postní doby vám na každý týden nabízíme větu 
z nedělní liturgie, o které můžete rozjímat. 

1. Neděle postní 
 „Buďme pevní ve zkoušce: naší silou je Kristova láska.“ 

2. Neděle postní 
 „Sešli své světlo a svou věrnost: ty ať mě vedou a přivedou na 

tvou svatou horu a do tvých stanů.“ 

3. Neděle postní 
 „Bože, ty jsi můj Bůh… má duše po tobě žízní.“

4. Neděle postní 
„U tebe je pramen života, v tvé záři vidíme světlo.“



9

Mateřské a rodinné centrum Hnízdo vás zve:
3. března 9.30 - „Vstup do MŠ, jak to udělat, abychom se školky 
nebáli“, přednáška Mgr. Zuzany Staroštíkové
10. března 9.30 – Přírodní a  permakulturní zahrady, beseda 
s Lenkou Černou
17. března 9.30 – Hravé cvičení kojenců, beseda s  ukázkou. 
Mgr. Veronika Papoušková

červenovodsko           červenovodsko

Sbírky z  neděle 23. února na Haléř sv. Petra: Červená Voda 4.963; Jakubovice 807; 
Janoušov 380; Písařov 2.646; Domov důchodců sv. Zdislavy 535 Kč. (domov důchodců 
v neděli 16. února 636 Kč)
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z  neděle 23. února na Haléř sv. Petra: Klášterec 3.000; Svébohov 4.500;  
Jedlí 2.400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

SVÉBOHOV. O první sobotě 7. března bude slavena mše svatá v 7.15 hod. 

lošticko            lošticko            lošticko

Sbírky z neděle 23. února na Haléř sv. Petra: Loštice 10.522; Moravičany 16.695; Bílá 
Lhota 1.368 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

K nemocným se svatým přijímáním přijedeme ve čtvrtek 5. března dopoledne.

Charita Zábřeh přinesla papírové pokladničky „postničky“. Během postního období 
můžete do ní vkládat peníze za požitky, které si během postního období odřekneme. Takto 
získané prostředky se využijí na místní sociální pomoc potřebným.

V postní době budou pobožnosti křížové cesty bývat:
Loštice – vždy v pátek v 16.30 a v neděli ve 14.30 hod.  
                 adorace bude bývat  ve středu  v 16.30 hod.  
Moravičany – v neděli ve 14.30 hod. a ve čtvrtek 30 min před 
mší svatou.
Pavlov a Palonín – v neděli ve 14.30 hod.

postřelmovsko         postřelmovsko

Tichá adorace a svatá zpověď před prvním pátkem bude:
ve středu od 15.30 hod. v Leštině, ve čtvrtek od 16.00 v Chromči, v pátek od 16.00 hodin 
v Postřelmově.

•	 O první	březnové	sobotě	bude	mše	svatá	ke	cti	Panny	Marie	a modlitební	večeřadlo	
v Postřelmově od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni. P. Vladimír Jahn
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farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z  neděle 23. února na Haléř sv. Petra: Lubník 2.080; Tatenice 2.000; Hoštejn 
2.550; Kosov 550 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

CHLAPI  se sejdou v Tatenici na faře v neděli 8. března v 18.00 hod. 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KLUKY A HOLKY
Zveme všechny kluky a holky od 6. třídy na faru v Tatenici, kde proběhne malá duchovní 
obnova s otcem Jaroslavem.
Začátek v pátek 13. 3. 2020 společnou večeří (kolem 19.00). Ukončení bude 15. 3. 2020 po 
obědě (kolem 14.00 hod.).
S  sebou si vezměte: spacák, přezůvky, teplé oblečení – i  na ven, Bibli, psací potřeby, 
hygienické potřeby, šátek, malý nožík, malou baterku (pokud máte)…. Příspěvek na 
ubytování a stravu je 250 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 10. 3. 2020. 

Na všechny se těší Jitka Veiglerová 

štítecko            štítecko            štítecko

Sbírky z neděle 23. února na Haléř sv. Petra: Štíty 3.310; Cotkytle 780; Horní Studénky 
1.800 Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
Středa 4. března v 10.00 hod. – mše svatá v domově důchodců v 10 hod.
Pátek 6. března v 16.00 hod. – setkání biřmovanců. 
Pátek 6. března v 17.00 hod. – adorace a svátost smíření, v 18 hod. mše svatá, křížová cesta 

1/2 hod. před mší svatou.
Sobota 7. března v 9.00 hod. – Mariánské večeřadlo.
Neděle 8. března o 2. neděli postní, 2. křížovou cestu po mši svaté povede společenství  

Mariánské večeřadlo 

HORNÍ STUDÉNKY
Čtvrtek 5. března v  15.30 hod. – svátost smíření, v  16.00 hod. mše svatá a  pobožnost 

k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Sobota 7. března v 7.15 hod. –  pobožnost a mše sv. k Panně Marii ve Svébohově. 
Neděle 8. března v 7.30 hod. – 2. neděle postní, mše svatá a po ní křížová cesta. 

COTKYTLE
Pondělí 2. března od 14.00 hod. –  budu navštěvovat nemocné
Pondělí 2. března v 16.00 hod. – mše svatá ve Strážné, po ní setkání pastorační a ekonomické 

rady na faře v Cotkytli.
Neděle 8. března v 11.00 hod. –  2. neděle postní, mše svatá v 11 hod., po ní křížová cesta.

P. Jacek Brończyk 
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mohelnicko        mohelnicko        mohelnicko

Náš katechumen Daniel bude, dá-li Pán, přijat mezi čekatele křtu. Má se tak stát v sobotu 
29. února v 10.00 hod. při mši svaté v olomoucké katedrále sv. Václava. 
 
Srdečně zveme 7. března na  PRVNÍ SOBOTU…
V Úsově (kostel sv. Jiljí) adorace Krista a svátost smíření (v čase 8.00-8.55 hod.). 
V 9.00 hod. krátká bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání.

Ve Studené Loučce (kostel sv. Máří Magdalény) adorace Krista a  svátost smíření 
(v čase 15.00-15.55 hod.). V 16.00 hod. krátká bohoslužba slova s podáváním svatého 
přijímání.

V  Mohelnici (kostel sv. Tomáše Becketa) svátost smíření (v  čase 17.00-17.55 hod.). 
V 18.00 hod. mše svatá s nedělní platností. 
 
SETKÁNÍ LYDIE V MOHELNICI 15. 3. 2020
„Křesťanské modlitební společenství Lydie, z. s.“ zve ženy a  dívky, které se chtějí 
přimlouvat, na Regionální modlitební setkání. Setkání se, dá-li Pán, uskuteční v neděli 
15. března od 14.00 hod. v Mohelnici na faře (Školní ul. 2).

Více informací: infolydie@seznam.cz ; www.lydiafellowship.org 
 
ROK SVATÉHO TOMÁŠE BECKETA
Ve farnosti Mohelnice slavíme Rok svatého Tomáše Becketa. Letos si 
připomínáme 850 let od smrti patrona našeho farního kostela. 
Sv. Tomáš Becket (1118-1170) byl primasem Anglie a arcibiskupem 
v Canterbury. V České republice jsou mu zasvěceny pouze dva kostely: 
v Mohelnici a v Nové Cerekvi (kraj Vysočina). 
 
RANNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Zveme vás srdečně na společnou modlitbu růžence a  na krátkou bohoslužbu slova 
s podáváním svatého přijímání: vždy v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – v Mohelnici, 
ve farním kostele sv. Tomáše Becketa. 
Růženec začíná vždy v  7.30 hod., bohoslužba slova s  podáváním Eucharistie následuje 
ihned poté (cca 7.55 hod.). Přijďte začít svůj den s Ježíšem!

P. Petr Souček 
Ohlášky naleznete na www.farnostmohelnice.cz 

* * *
Papež František o  naději. Křesťanská naděje má totiž svůj kořen nikoli v  přitažlivosti 
toho, co bude, nýbrž v jistotě toho, co nám přislíbil a uskutečnil Bůh v Ježíši Kristu. Jestliže 
nás ujišťuje, že nás nikdy neopustí, jestliže každé povolání začíná pokynem „následuj 
mne“ a ujištěním, že zůstane vždycky s námi, čeho se tedy obávat?

Generální audience, 26. 4. 2017 - Příslib dávající naději
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SBÍRKA z neděle 23. 2. – Haléř sv. Petra: Zábřeh 26.323; Rovensko 1.492 Kč.  
DARY V ZÁBŘEZE: dar na opravu kostela 1.000, dary na Devítku z pokladničky 3.557, 
dar na opravu Devítky 5.000, pro  Mary’s Meals 2.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE– STŘEDA 4. 3. 2020
8.00-10.00  – P. Jaroslav Přibyl, P. Radek Maláč, P. Karel Skočovský
10.00-12.00 – P. František Eliáš
12.00-14.00 – P. Vladimír Jahn
14.00-16.00 – P. Vitalij Molokov
16.00-18.00 – P. Krzysztof Leon Klat  

Ke svátosti smíření můžete přistoupit také o  prvním pátku v  měsíci 6. března od 
15.00 hod. 

charitativní služba církve v děkanátu
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – ZVOLE. Zveme peču-
jící na informační seminář, kde získají mnoho rad v oblasti 
péče o blízkého, zajištění financí na péči i jaké jiné služby lze 
využít. Nabízíme také podporu odborníků a především pro-
stor a možnost si popovídat. Sejdeme se ve středu 4. 3. 2020 
od 16.00 hod. v zasedací místnosti v přízemí obecního úřadu. 
Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dosta-
vit, zavolejte a pracovnice přijedou k vám domů.

Kontakt: Mgr. Barbora Miklasová, tel: 736 509 407.

POSTNÍ ALMUŽNA 2020. Ve středu 26. února na Popeleční 
středu začalo postní období. I letos máme možnost se v této době 
připravit na Velikonoce aktivitou „Postní almužna“. To, co ušet-
říme postem, můžeme ve finančním vyjádření vhodit do „post-
ničky“ a po skončení postní doby předat k využití pro potřebné. 
V našem děkanátu se tyto peníze rozdělují v rámci „Stipendijní-
ho fondu“, z nějž formou finanční výpomoci podporujeme stu-
dium a další osobnostní, duchovní, kulturní a sportovní rozvoj 
dětí a mládeže z vícečetných, neúplných a  sociálně slabých ro-
din. Nominace potřebných zasílají sami kněží a farníci. V před-
chozím období jsme podpořili např.: nákup školních pomůcek, 

brýlí, úhradu obědů ve školce, poplatek za zájmový kroužek, příspěvek na ubytování při 
studiu, misijní dobrovolnické působení v zahraničí, spolufinancovali jsme náklady obno-
vy domácností po požáru, …
Postní krabičky, v podobě tradičních skládanek, si můžete vyzvednout během bohoslužeb 
v začátku postního období. Vybírat zpět se budou opět v kostelích a kaplích našeho děka-
nátu na 2. neděli velikonoční.


