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8. 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

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

Žl 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: latinská č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? 
Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. 
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve 
vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému 
bratru: ‘Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku’, a sám 
nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej 
ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, 
abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. 
Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani 
zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý 
strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají 
fíky a z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vy-
dává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý 
ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká 
srdce.“
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Jak rádi poučujeme druhé. Je to však vždy na místě? Nejde spíše 
o nevyžádané rady, které ostatní jen rozčilují, nebo jsou dokonce 
směšné. Ježíš varuje zhruba takto: „Nepohrdejte tím, kdo dnes ví 
méně než vy. Brzy bude stejně chytrý a možná mnohem více. Ne-
dávejte rady ‘na počkání’, když tušíte, že sami mnoho věcí nevíte.“ 
Je důležité, abychom znali své limity a byli schopni uznat vlastní 
omezení. Dnes se ale zde rodí nový problém. S rozvojem počítačové gramotnosti se starší 
generace mnohdy jeví jako ta méně znalá. Kristova výtka není mířena jen starším lidem, 
kteří možná rádi poučují. Je mířena i mladé generaci, která je v něčem více znalá. Úcta 
k druhému je klíč k moudrosti bez ohledu na věk! www.vira.cz

SETKÁNÍ VŠECH BUNĚK bude na Devítce v pondělí 28. února v 17.00 hod.
P. Radek Maláč

Milion chvilek pro demokracii v Zábřeze pořádá vzpomínkové setkání 
na zpěváka, básníka a vlastence Karla Kryla. Zveme Vás všechny v sobotu 
5. března 2022 v 16.30 hod. před Levandulovou kavárnu na Masarykově ná-
městí v Zábřeze. Za MCH Zábřeh Věra Hošková.

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 pove-

de duchovní obnovu P. Pavel Hofírek. 
Pokud se chcete domluvit na společném cestování na Velehrad 
v termínu 21.–23. 3., můžete 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 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO AKOLYTY SLOUŽÍ-
CÍ VE FARNOSTECH. Po loňské nucené pauze se 
uskuteční v klášteře na Hoře Matky Boží v Králíkách 
v termínu 18. až 20. března 2022. 
Obnovou bude provázet P. ICLic. Karel Moravec. Za-

hájení programu v pátek v 18.00 hod., ukončení v neděli obědem.  
Cena pobytu (ubytování a strava) je 1.400 Kč. 
Přihlášky písemně na horamatky@gmail.com nebo telefonicky na 737 215 336, obojí však 
do 4. 3. 2022.

KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 9
Zemřel biskup František Lobkowicz
Téma: Pokušení manipulace.
Ďábel se snažil Ježíše odvrátit od jeho poslání na této zemi pokušením a manipulací. 
Bylo to po Kristově čtyřicetidenním půstu na poušti. Jak se nestat obětí manipulace ze 
strany druhých?
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

středa 2. března  POPELEČNÍ STŘEDA
mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 a v 17.30 hod. 
Popeleční středou, dnem přísného postu začíná čtyřicetidenní příprava
na Velikonoce.
Přijměme popel na své hlavě jako výraz obnoveného a omlazeného úsilí 
ve vztahu k Bohu, bližnímu i sobě!

Postní doba a POSTNÍ KAPKY 
Základní informace najdete na stránkách www.postnikapky.cz, kde se také mů-
žete přihlásit k odběru postních e-mailů nebo k zasílání SMS. 

V POSTNÍ DOBĚ budou pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v pátek v kos-
tele sv. Bartoloměje vždy v 15.00 hod. a o nedělích v kostele sv. Barbory 
také v 15.00 hod.
O vedení pobožností se podělí jednotlivá společenství.

ZPOVĚDNÍ DEN  bude mimořádně v pondělí 28. února.
  8.30 – 10.30 hod.  P. Jaroslav Přibyl 
  9.00 – 11.00 hod. P. Vitalij Molokov 
10.00 – 12.00 hod. P. František Eliáš 
14.00 – 16.00 hod. P. Radek Maláč 
16.00 – 18.00 hod.  P. Kristián Libant CM
16.00 – 18.00 hod. P. Alojz Šeliga CM

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

KURZY ALFA
Od středy 16. března až do 8. června bude na Devítce probíhat nový ročník 
kurzu Alfa. Kurz je určen věřícím, kteří hledají povzbuzení ve víře, i těm, 
kdo hledají informace o křesťanství a s vírou se teprve seznamují. Jste sr-
dečně zváni!
Více informací najdete na plakátech a na https://www.rkfzabreh.cz.
Prosíme o přihlášení na tel. 737 295 087 nebo na alfa.zabreh@seznam.cz, zde také rádi 
odpovíme na Vaše dotazy. 
Kurz proběhne za dodržení případných platných epidemiologických opatření.

Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová
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Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 20. února: Červená Voda 2.103; Písařov 1.176; Jakubovice 465 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 20. února: Klášterec Haléř sv. Petra 3.000; Svébohov na opravy 5.000; 
Jedlí 1.700 Kč + dar na potřeby farnosti 500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 20. února: Loštice 3.942 Kč; Moravičany 1.969 (z neděle 13. února 1.780) 
a dar Moravičanského okrašlovacího spolku na energie a provoz centra 3.000 Kč; Bílá 
Lhota z neděle 13. února 1.374 Kč. 
Tuto neděli je sbírka Haléř sv. Petra.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM
Náklady na časopis Farní informace se od října loňského roku zvýšily na 3 Kč za kus.

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

V POSTNÍ DOBĚ ZVEME NA POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:
 v Lošticích vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli ve 14.30 hod.
 adorace bude ve středu v 16.30 hod. 
 v Moravičanech v neděli ve 14.30 hod. a ve čtvrtek 30 min přede mší 

svatou
 v Pavlově a Paloníně v neděli ve 14.30 hod.

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní obnově a vybízí k sebeovládání, kajícnosti a smír-
nému odčiňování hříchů. 
Doporučujeme na začátku postní doby přistoupit ke svátosti smíření. 
Zpovídáme vždy půl hod. přede mší svatou v týdnu, nebo podle domluvy s knězem.

MORAVIČANY
Moravičanské okrašlovaci spolek letos připravuje řadu programů, kurzů 
a akcí v komunitním centru i v zahradách. Sledujte plakáty, web a sociální 
sítě spolku. Více na www.moravicanskeokraslovaci.cz

Blahopřání 
Panu Vratislavu Hrochovi k 85. narozeninám Boží ochranu a požeh-
nání do každého dne, zdraví a pokoj v duši přejí kněží a farníci. 
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postřelmovsko            postřelmovsko
O první neděli v měsíci bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.550 
Kč) a na farní kostel v Chromči (minule 2.830 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

Možnost svaté zpovědi a tichá adorace před prvním pátkem bude: 
ve čtvrtek v Chromči od 16.30 a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
O první sobotě v březnu bude v Postřelmově od 9.00 hodin mše sv. ke cti Panny Marie 
a modlitby.

Popelec se bude udělovat při mši svaté: 
na Popeleční středu 2. března v Lesnici v 17.00 a v Postřelmově v 18.30 hod., 
v sobotu 5. března v Sudkově v 17.00 hod.
a v neděli 6. března v Chromči v 11.00 hod.

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 20. února: Štíty 3.522; Horní Studénky 4.700; Cotkytle 2.395 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY:
 ve středu 2. března na Popeleční středu udílení popelce bude při 

mši svaté v 17.00 hod.
 v pátek 4. března v 16.00 hod. adorace a svátost smíření a půl ho-

diny přede mší svatou pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY 
 v sobotu 5. března v 9.00 hod. MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO;
 v Crhově v 16.00 hod. mše svatá s nedělní platností
 6. března o první postní neděli povedou KŘÍŽOVOU CESTU členové růžencového 

společenství. 

HORNÍ STUDÉNKY 
 ve čtvrtek 3. března v 15.30 hod. svátost smíření, při mši svaté v 16.00 hod. udílení PO-

PELCE a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

COTKYTLE 
 6. března o první postní neděli při mši svaté v 11 hod. udílení POPELCE, po skončení 

mše svaté pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY. P. Jacek Brończyk

Poděkování. Děkujeme panu Josefu Jurenkovi, varhaníku a správci fary za 
20 roků jeho obětavé činnosti ve farnosti Cotkytle. Koncem února odchází do 
penzionu v Písařově. Přejeme mu hodně zdraví, spokojenosti a do dalšího života  
hojnost Božího požehnání. P. Jacek Brończyk a farníci z Cotkytle 
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Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 20. února: Tatenice 980; Lubník 1.350; Hoštejn 1.400; Kosov 560 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

NA DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL NA TÉMA „VEČERNÍČEK“
Vás zveme tuto neděli 27. března na obecní úřad v Krasíkově. Začátek v 15.30 hod. 
Můžete se těšit na zpívání, tancování, občerstvení, tombolu, hry, vyrábění i fotokoutek. 
Přezůvky s sebou!

Farnost zvole              Farnost zvole
Sbírka z neděle 20. února byla ve Zvoli ve výši 4.790 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

NABÍDKA PRO TY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ SEZNÁMIT S KŘESŤANSTVÍM
případně rozšířit své poznání anebo uvažují dokonce o přijetí křtu. 
Pokud se najde dost zájemců, začneme koncem měsíce března ve Zvoli na faře. 

P. František Eliáš, tel. 731 626 500

SVATÁ ZEMĚ 
Autobus ze Zábřeha na letiště se plní

 ALE MÁME JEŠTĚ 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 ze Zábřeha-Valová na letiště je v ceně.
Od 1. března 2022 bude umožněn vstup do Izraele i neočkovaným  turistům. 
Povinností tak zůstanou jen PCR testy před odletem a po příletu do Izraele.
 za Awer Tour Lenka Hamplová a za farnost P. František Eliáš

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA
  Čtvrtek 3. března v 15.00 hod. na farní zahradě
Paní Zima se s námi pomalu loučí, silné mrazy už snad nehrozí a zároveň ovoc-
né stromy zatím nezačaly rašit, nastal správný čas na jejich ořezávání. Společně 
to zvládneme lépe. Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková
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Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.
Ve středu 2. března na Popeleční středu začne postní období. Je na nás, jak ho prožijeme 
a jak tento čas využijeme pro dobro své i svých blízkých. Letos snad ještě víc, než kdykoliv 
předtím. Jednou z možností je již dlouholetá aktivita „Postní almužna“. Mons. Bohumír 
Vitásek, prezident ACHO, nás při ní povzbuzuje:

Sestry a bratři,
opět společně vstupujeme do postní doby. K čemu nám má sloužit? Především k tomu, aby-
chom si více uvědomili duchovní podstatu vlastní existence na tomto světě a také k tomu, 
abychom se zamysleli nad hodnotami, na kterých skutečně záleží. Půst není o hladovění, 
sebezápor není o sebetrýznění, v modlitbě nemáme zažívat strach a smutek. Ale je správné 
zamyslet se nad tím, jak se máme dobře a jestli mají stejné možnosti lidé kolem nás. A to je 
také nosná myšlenka Postní almužny – odepřít si něco příjemného, co nutně k životu nepo-
třebujeme nebo nějaké peníze ušetřit jen tím, že budeme odpovědní a střídmí.
Je to věc Vaší volby. Možností je mnoho. Vedle nich bych tip pro Vás na tuto postní dobu přece 
jen měl. Jednou z oblastí, kde se v celé společnosti nejvíce plýtvá, jsou potraviny. Bez jídla se 
neobejdeme, ale ... ?
Odhadem se až třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě vyhodí nebo znehodnotí. Po-
kud by byly tyto potraviny zachráněny, nasytily by se jimi asi tři miliardy lidí. V Evropě 
připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg vyhozeného jídla za rok. Více než polovinu vyhodí 
domácnosti, 30 % se vyhodí při výrobě a zpracování, 12 % ve stravování a 5 % vyplýtvají 
velkoobchody a maloobchody.
Co kdybychom na letošní výzvu k postu a k postní almužně odpověděli tím, že budeme mít 
lepší přehled o tom, co všechno máme v ledničce, více zvažovat, co nakoupíme, rozlišovat 
sdělení „minimální trvanlivost a spotřebujte do…“ a odhadem ušetřené peníze dali do po-
kladničky?
Je jistě mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Kdo to je v mém okolí? Pokuste se, prosím, vhod-
nou formou sdělit knězi či místní Charitě, pokud ve Vašem okolí je někdo v nouzi. Pomoci 
v těžké životní situaci může i Postní almužna. Nabídněte, prosím, postní kasičky i těm, 
kteří nyní kvůli pandemii do kostela nemohou chodit. 

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
Postní krabičky si můžete vyzvednout v kostelích a také na recepci Charity Zábřeh 

(Žižkova 15, v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.) Sbírat se budou na 2. neděli veliko-
noční.
Peníze z Postní almužny se v našem děkanátu využívají v rámci „Stipendijního fondu“, 
z nějž formou nevratné finanční výpomoci podporujeme studium a další osobnostní, du-
chovní, kulturní a sportovní rozvoj dětí a mládeže z vícečetných, neúplných a sociálně 
slabých rodin. Nominace potřebných zasílají sami kněží i farníci. Děkujeme Vám. 
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Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová
Vychází nákladem 1.200 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
HALÉŘ SVATÉHO PETRA

Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej rozděluje podle 
aktuálních potřeb církve.

Sbírky z neděle 20. února: Zábřeh 19.875 Kč; Rovensko 2.245 Kč. 
Mary´s Meals 2.500 Kč, na potřeby farnosti 1.000 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ
I když je to zatím ještě velmi daleko, může si mládež již dnes na-
plánovat pět prázdninových dnů.
Celostátní setkání mládeže proběhne 9. – 14. 8. 2022 a jsou zváni 
mladí ve věku 14 – 26 let. 
Přihlašování již spuštěno – čím dříve, tím levněji. Pozvěte své ka-
marády. Staňte se svědky a zakuste novou zkušenost ve víře s Je-
žíšem a Marií jako sv. Pavel 
Více na: www.celostatnisetkanimladeze.cz 
SBÍRKA NA PODPORU SETKÁNÍ BUDE VE VŠECH FARNOSTECH 
v neděli 13. března 2022.

Na prahu války (A Hidden Life, 2019)
Chtěla bych doporučit opravdu skvělý fi lm „Na prahu války“. Byl natočen podle sku-
tečných událostí. Jedná se o vyprávění příběhu malého farmáře z rakouských Alp. Jsme 
v roce 1943. Hluboce věřící Franz odmítá zrůdnost nacismu, na níž se nechce podílet 
jako voják Wehrmachtu, a odmítá složit přísahu „vůdci“. Jeho farář a následně i biskup 
v osobních rozhovorech vyjadřují opatrnost, ba strach z hrůzných následků jasného od-
poru totalitě. Franz ale stojí na svém a nenarukuje. Zakouší koncentrační tábor, proces 
v Berlíně a nakonec je popraven. Jeho manželka nese strasti s ním a je vystavena pohr-
dání ze strany nacistů ve své vesnici. Film mistrovským způsobem ukazuje, jak hluboká 
a nevyumělkovaná víra dokáže z malého sedláčka udělat gigantickou mravní osobnost 
a morálního vítěze nad zrůdou jménem Adolf Hitler. Film vede k zamyšlení mimo jiné 
nad tím, jak jsme na tom s vírou my sami i jakou hodnotou je naše svědomí.
  Jana A. Nováková

cHaritativní  slUŽBa  církve  v  dĚkanátU
KLUB PEČUJÍCÍCH: KOMPENZAČNÍ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ V REHABI-
LITACI. 
Tematické setkání s praktickými radami proběhne ve středu 2. 3. v 16.00 hod. v Centru 
na podporu pečujících (Zábřeh, Žižkova 10-vstup z ulice Havlíčkova). Provede nás jím 
fyzioterapeutka Mgr. Marta Rýznarová.


