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7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom vždycky poznávali, 
co se ti líbí, a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 103 Hospodin je milosrdný a milostivý
1: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 2: 1 Kor 15,45-49 Ev. Lk 6,27-38

Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazuj-
te dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám 
ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani 
šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. 
Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to 
můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, 
kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li 
těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha če-
kat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpá-
tek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic ne-
čekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť 
on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný 
váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavr-
ženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru 
dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť 
jakou mírou měříte, takovou se naměří zase vám.“
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Dnešní Ježíšova slova jsou pro nás obzvlášť náročná a těžká. Ačkoli 
je můžeme dobře znát, žít je může většině z nás připadat nemožné. 
Ježíš v  narážce na Starý zákon používá větu „ale já vám říkám“. 
Vyzývá nás k novému způsobu života, chování, reagování na naše 
každodenní, lidská setkání.
Žít novou Ježíšovu cestu, jak je popsána v tomto úryvku, je možné 
pouze s Boží pomocí. Jak je uvedeno v Matoušově evangeliu 19,26, 
„pro lidi je to nemožné, ale u Boha je možné všechno“. Modleme se za Boží milost, 
abychom dnes ve svém životě skutečně milovali a byli milosrdní.
Toto je jeden z nejpozoruhodnějších textů, jaké kdy byly napsány! Naprosto převrací 
lidské představy o nepřátelích a odpuštění. Vyjadřuje způsob, jakým se na věci dívá 
Bůh, který nám navzdory našim chybám nic nevyčítá. Tak žil Ježíš, tak zemřel za své 
popravčí. Tento postoj jeho srdce byl posvěcen jeho Otcem a přivedl ho do věčného 
života. 
Budu-li brát Ježíše vážně, může se můj svět proměnit. Mám za úkol s ním spolupra-
covat a žít na vyšší úrovni lásky, než jsem si kdy představoval/a, že je možné. Jsme 
zváni jít za lásku k bližnímu jako k sobě, za lásku k  těm, kdo milují nás, za lásku 
pouze k příjemným lidem. Máme milovat své nepřátele, činit jim dobro, modlit se 
za ně, přát jim dobré! 
Ježíši, znovu obracíš naše myšlení vzhůru nohama! Láska k nepřátelům je v rozporu 
s lidskou povahou, ale žádáš ji od nás. Jenže, Pane, já jsem tím, koho nazýváš „hříš-
níkem“, protože když mě ostatní urážejí, uzavřu jim své srdce a trestám je, jak nejlépe 
umím.
Nyní mě vybízíš, abych své nepřátele pozval/a do svého srdce a projevil/a jim milosr-
denství. Pane, změň mé srdce, nebo se nikdy nestanu „synem Nejvyššího“. Dej mi čas 
k uvažování nad tím, jak milosrdný ke mně jsi, i když jsem „nevděčný/á a zlý/á“. To mě 
uchrání toho, abych soudil/a a odsuzoval/a své „nepřátele“. Zdroj: Posvátný prostor 

RADIO PROGLAS. Děkujeme za Vaše dary v uplynulém kalendářním 
roce, které činily pro Radio Proglas 16.150 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Dny otevřených dveří jsou každé úterý odpoledne a čtvrtek dopoledne. 
Do Radia Proglas je možné přijet i ve větším počtu. V kapli je místo pro celý autobus 
návštěvníků. Jste srdečně zváni!

Úterní bohoslužby v 18.00 jsou přenášeny z naší rozhlasové kaple Ducha Svatého 
na Olomoucké 7 v  Brně. Jsou obětovány za posluchače Proglasu, můžete se připojit 
i osobně.

Pouť médií se uskuteční v  sobotu 28. května v  11.00 v  kostele Neposkvrněného 
Početí Panny Marie v Brně na ulici Křenová. Rezervujte si proto toto datum, těšíme se 
na Vás.

Přejeme Vám dobré dny v celém letošním roce.
Mons. Martin Holík & kolegyně a kolegové
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 21. února sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
úterý 22. února svátek Stolce sv. Petra, apoštola 
Dnes si připomínáme mimořádnou hodnost, kterou Pán Ježíš svěřil Petrovi k zachování 
víry a jednoty božího lidu. 

VOLBY DO PASTORAČNÍ A  EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI pro-
běhly v neděli 13. února. 
Zvoleno bylo šest farníků. Farář má právo doplnit pastorační radu o dalších 
šest členů jmenováním. 

Nová pastorační a ekonomická rada bude uveřejněna ve vývěsce kostela. 

POZVÁNÍ Z HNÍZDA do HNÍZDA
23. února v 17 hod. – Přednáška pro manžele (děti tentokrát nechte doma) 
s názvem Ztráty a nálezy v manželství s Ing. Pavlem Mečkovským. Malé ob-
čerstvení zajištěno. Těšíme se na vás.

ZPOVĚDNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH bude mimořádně v pondělí 
28. února.
Ve středu 2. března o POPELEČNÍ STŘEDĚ bude v kostele sv. Barto-
loměje udělován popelec při mších svatých v 9.25 a v 17.30 hod. 

ÚVOD DO PÍSMA SVATÉHO 
Úvodní přednáška kurzu mluveného slova se uskuteční v úterý 1. března 
v 17.30 hod. v sále DEVÍTKY. Pozvání platí nejenom lektorům, kteří bu-
dou účastníky kurzu, ale doporučujeme ji všem farníkům.
Petr Chalupa, římskokatolický kněz, biblista, starozákonní exegeta, pře-
kladatel. Je ředitelem Českého katolického biblického díla od roku 1997 do současnosti. 
Věnuje se popularizaci Bible, připravuje přednášky, školení pro lektory a praktickou práci 
s Biblí pro širokou veřejnost. Od roku 1990 vyučoval na teologické fakultě v Olomouci. 
V letech 2003–2006 byl jejím děkanem, v letech 2000–2003 a 2008–2018 zastával funkci 
proděkana pro studijní záležitosti.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KOSTELNÍKY NA VELEHRADĚ ve dvou termínech: 

•	 od	pátku	11.	do	neděle	13.	března			P.	Pavel	Hofírek	

•	 i  v  druhém	 termínu	 od	 pondělí	 21.	 do	 středy	 23.	 března	 povede	 duchovní	 obnovu	 
P. Pavel Hofírek. 

Pokud se chcete domluvit na společném cestování na Velehrad v termínu 21.–23. 3., mů-
žete zavolat manželům Kolářovým ze Svébohova. Tel: 732 514 729.

Kontakt k přihlášení na Velehrad – tel.: 572 571 420, 733 741 896
e-mail: velehrad@stojanov.cz
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SETKÁVÁNÍ SYNODÁLNÍCH SKUPINEK SE POMALU BLÍŽÍ K  ZÁVĚRU  
Některé již odeslaly závěrečné formuláře diecéznímu 
týmu. Děkujeme všem, kdo se zapojili.
Z  jedné skupinky vzešel námět nepřeskočit farnost. 
Možná nás závěry skupinek mohou obohatit vzájem-
ně, možná v nich mohou být konkrétní impulsy a in-
spirace pro naši farnost. Pokud bude vaše skupinka 
souhlasit, prosíme jejího moderátora či moderátorku 

o zaslání vašich závěrů, nebo třeba jen části, zkrátka toho nejpodstatnějšího, o co byste se 
chtěli podělit s farností a co bychom mohli případně zveřejnit.

Jana A. Nováková, anezons@seznam.cz

VÝZVA BISKUPů K  MODLITBĚ A  POSTU ZA MÍROVÉ ŘEŠENÍ 
SITUACE NA UKRAJINĚ
Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom 
se vzhledem k závažnosti k celé situace na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s dů-
věrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože, ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ, 
proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné 
dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou 
něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si 
navzájem odpouštět.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,…

Zdrávas, Maria, milosti plná,…

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, 
a to až do té doby, než se situace uklidní.

Vaši čeští a moravští biskupové. Praha, 14. února 2022
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Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 13. února: Červená Voda 3.800; domov důchodců 657; Písařov 844; Ja-
kubovice 605 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Lošticko              Lošticko              Lošticko
Sbírky z  neděle 13. února na potřeby farnosti: Loštice 3.220 Kč; Bílá Lhota z  neděle 
6. února 1.130 Kč. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM
Náklady na 1 kus časopisu Farní informace se od října loňského roku zvýšily na 3 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. 

LOŠTICE
Všechny loštické farníky zveme na SYNODÁLNÍ SETKÁ-
NÍ, které bude v neděli 27. února v 16.00 hod. v Prokopce. 
Řekneme si víc o synodě, vybereme a rozebereme si některé 
synodální téma.

MORAVIČANY
KOMUNITNÍ CENTRUM BESEDA
Každou středu v únoru a v březnu zveme rodiče s dětmi do pravidelné dětské herny. Od 
8.00 do 11.00 dopolední program pro nejmenší děti do 2,5 let, a od 16.00 do 18.00 hod. 
program pro děti od 3 let. Čeká na vás hraní her, výtvarné tvoření, pečení dobrot a mnoho 
dalšího. 
Kontaktní osoba paní Vojtová – 732 845 112. 
Jednorázový vstup je 50 Kč na rodinu. Začalo se již od 9. února.

MORAVIČANSKÉ OKRAŠLOVACI SPOLEK zve na celodenní zahrad-
nický kurz na téma: „Střih ovocných stromků v 1. a 2. roce po výsadbě.“ 
Kurz proběhne v sobotu 5. března 2022 od 9.00 do podvečerních hodin 
v  prostorech Farské zahrady v  Moravičanech. Je nutné mít vlastní nůž-
ky a rukavice. Kurzovné je dobrovolné, bude použito pro rozvoj místa. Je 
možné zajistit stravování. Kontakt: 731 324 117. 
Od března do října 2022 se budou konat každou 1. sobotu v měsíci pravidelné zahradnic-
ké brigády ve Farské zahradě v Moravičanech. Během zahradnických sobot se můžete při-
učit prakticky novým zahradnickým dovednostem, seznámit se s novými lidmi, pomoct 
nám zvelebovat zahradu a připravit místo na slavnostní otevření. Oficiální zpřístupnění 
návštěvníkům proběhne v sobotu 17. září v rámci Pekařských slavností a řemeslných trhů. 
Jste srdečně zváni.
Během zahradnických sobot jsme schopni dobrovolníkům zajistit stravování a ubytování. 
Neváhejte nás kontaktovat.
V Moravičanech letos připravujeme řadu programů, kurzů a akcí v komunitním centru 
i v zahradách. Sledujte plakáty, web a sociální sítě spolku.

Více na www.moravicanskeokraslovaci.cz
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Farnost  zvoLe              Farnost  zvoLe
Sbírka z neděle 13. února byla ve Zvoli ve výši 5.040 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA
Děkujeme za Vaši hojnou účast a podporu na sobotních zabijačkových hodech 
a těšíme se na další společné akce! :-)

Měsíc bílých polí završíme ve čtvrtek 24. února v 17 hodin duchovně spolu s otcem Kar-
lem Skočovským, zábřežským kaplanem, přednáškou o TAJEMSTVÍ KOJÍCÍ MADONY.

PROGRAM na MĚSÍC BŘEZEN (nejen za kamna vlezem...:-)
 čtvrtek 10. března v 17.00 hod. – „Mami, já se bojím“ aneb jak na bubáka pod postelí 
 sobota 19. března v 16.00 a v 19.00 hod. – BIOGRAF LÁSKA
 čtvrtek 24. března v 17.00 hod. – DĚJINY 20. STOLETÍ V NAŠEM REGIONU.
 sobota 26. března v 17.00 hod. – DUCHOVNÍ OBNOVU PRO MLADÉ MANŽELE 
 čtvrtek 31. března v 17.00 hod. – VELIKONOČNÍ PERNÍKOVÁNÍ
Bližší informace o akcích v následujících číslech FI.

za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková 

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY A  JMENOVÁNÍ EKONOMICKÉ RADY. 
V neděli 27. března před závěrem bohoslužby budou novým členům pastorační a ekono-
mické rady předány dekrety.
Výsledky voleb jsou na nástěnce ve farním kostele ve Zvoli. 

Volební komise: Marie Minářová, Karla Hrochová, Helena Pěničková

SVATÁ ZEMĚ 
JEŠTĚ MÁME NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST 

V termínu 1. až 9. dubna 2022 uskuteční farnost Zvole dlouho odkládanou pouť do SVA-
TÉ ZEMĚ pod organizačním vedením cestovní kanceláře AWER TOUR. 
Autobus na letiště ze Zábřeha-Valová je v ceně. 

za Awer Tour Lenka Hamplová a za farnost P. František Eliáš
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Farnosti  spravované  z  kLášterce
Sbírky z neděle 13. února: Klášterec 2.200; Svébohov 2.400; Jedlí 2.250 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 13. února: Štíty 2.668; Horní Studénky 2.100; Cotkytle 425 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

UDÍLENÍ POPELCE BUDE: 
ve Štítech na Popeleční středu 2. března při mši svaté v 17.00 hod. 
v Horních Studénkách ve čtvrtek 3. března při mši svaté v 16.00 hod. 
a v Cotkytli na 1. postní neděli 6. března při mši svaté v 11 hod.  

P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 13. února: Tatenice 1 160 + dar 500; Lubník 1.160; Hoštejn 1.800; Kosov 
1.000; Koruna 710 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPů se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 20. února v 18.00 hod.
 P. Jaroslav Přibyl 

NALÉHAVÝ ÚMYSL NA MĚSÍC ÚNOR 2022 
V měsíci únoru se modleme za větší zodpovědnost médií při 
šíření zpráv. 
Dva lidské příběhy se staly příležitostí, aby papež František pou-
kázal na naši běžnou zkušenost. Bohužel jsme si přespříliš zvykli 
na proud špatných zpráv. Uprostřed tolika špatných zpráv však 
existují dobré věci. 

Slovy papeže: svatí odvedle. Můžeme je najít v našem nejbližším sousedství: 
„V Maroku se celý národ spojil, aby zachránil Rayana. Všichni pracovali na záchraně 
dítěte! Dali do toho všechno, co měli. Bohužel se jim to nepodařilo. Ale ten příklad, 
ty fotografie lidí, kteří tam čekají na záchranu dítěte! Děkujeme těmto lidem za toto 
svědectví!“
„A druhý příběh se do novin nedostal. Ghanský mladý muž, pětadvacet let, migrant, 
který si vytrpěl vše, co nespočet dalších migrantů, se nakonec usadil v  Monferratu 
a začal pracovat ve vinařství, aby si zajistil budoucnost. A onemocněl rakovinou, umí-
rá. Když mu řekli pravdu a zeptali se ho, co by chtěl, odpověděl: ‚Vrátit se domů a obe-
jmout tátu, než zemřu,’ – když umíral, vzpomněl si na svého otce. V této italské vesnici 
uspořádali sbírku, vybavili ho léky, koupili mu i jeho snoubence letenku a poslali jej 
domů, aby mohl zemřít v náručí svého otce.“ Možná se tomu člověku odvedle moje 
dobré slovo, které si pro něj vědomě připravím, stane zprávou dne. Staňme se svatými 
odvedle. Ještě dnes, stejně tak i zítra a pozítří. Spoléhejme se na malé krůčky, které 
připravují epochální změny. www.cirkev.cz
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 13. února: Zábřeh 16.792 Kč; dar na TV NOE 2.000; dar na potřeby 
farnosti 4.700 Kč

DARY NA LIKVIDACI LEPRY z Rovenska 500 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 27. ÚNORA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
„HALÉŘ SV. PETRA“
V prvním roce svého pontifi kátu využil papež Bene-
dikt XVI. příležitosti, aby vyzdvihl důležitost Svatope-
trského haléře. Řekl tehdy, že „Svatopetrský haléř je 
jasným výrazem účasti všech věřících na dobročin-
ných iniciativách římského biskupa pro světovou cír-
kev. Toto gesto nemá jen praktickou, ale také zřetelně 
symbolickou hodnotu jako znamení jednoty s  pape-
žem a starosti o potřeby bratří, a proto má tato služba 
hodnotu také pro církev“. (Řeč při audienci pro Circolo di San Pietro, 25. února 2006)
Smysl tohoto gesta se v jasném světle ukazuje také na pozadí první encykliky součas-
ného papeže, Deus caritas est, kde se říká, že spravedlnost, o niž člověku jde v politice, 
nikdy nebude moci nahradit konkrétní pomoc lásky. Nejen že se i v té nejspravedlivější 
společnosti budou vždy vyskytovat situace materiální nouze, ale láska pomáhající blíz-
kému také znamená „občerstvení pro duši a péči o ni“. „Církev nemůže být nikdy zproš-
těna úkolu uplatňovat lásku (caritas) ve formě organizované aktivity věřících. Zároveň 
platí, že nikdy nenastane situace, v níž by nebylo třeba lásky (caritas) každého jednot-
livého křesťana, protože člověk kromě spravedlnosti bude vždycky potřebovat lásku.“
Dobrý zvyk materiálně podporovat ty, kdo zvěstují evangelium, aby se mohli zcela vě-
novat svému apoštolskému působení a současně podporovat potřebné, vznikl prakticky 
spolu s křesťanstvím. Svatopetrský haléř tak byl původně spontánním příspěvkem věří-
cích papeži jakožto nástupci sv. Petra, aby byl schopen přispívat na všeobecné potřeby 
církve. Na konci 8. století se tehdy čerstvě obrácení anglosasové cítili tak úzce propojeni 
s Římem, že se rozhodli Svatému otci odesílat roční příspěvek. Ve středověku tento roč-
ní odvod poukazovali Svatému stolci i některé jiné státy, které se daly pod jeho ochranu 
(např. Anglie, Portugalsko, Španělsko atd.). „Denarius Sancti Petri“ se začal rozšiřovat 
po celé Evropě. Zvyku, který se v různých formách šířil po Evropě a do dalšího světa, dal 
v roce 1871 řád papež Pius IX. encyklikou „Saepe Venerabilis“. 

cHaritativní  sLUŽBa  církve  v  dĚkanátU
KLUB PEČUJÍCÍCH – PRÁVNÍ OTÁZKY V PEČOVÁNÍ. Další ze zajímavých tema-
tických setkání proběhne ve středu 23. 2. v  16 hod. v  Centru na podporu pečujících 
(Zábřeh, Žižkova 10-vstup z ulice Havlíčkova). Tématem provede a na vaše otázky vám 
odpoví Mgr. Monika Hanušová – odbornice na sociálně právní oblast.


