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1. NEDĚLE POSTNÍ

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, 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 

Žl 91 Buď se mnou, Pane, v mé tísni
1: Dt 26,4-10 2: Řím 10,8-13 Ev. Lk 4,1-13

Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho 
pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, 
řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chle-
ba žije člověk.’“ Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna králov-
ství světa a řekl mu: „Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána 
a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude tvoje.“ 
Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš 
klanět a jen jemu sloužit!’“ 
Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol 
chrámu a  řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! 
Je přece psáno: ‘Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě 
ochránili, a  ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou 
o kámen.’“ 
Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, 
svého Boha!’“ Když ďábel dokončil všechna pokušení, opus-
til ho až do určeného času.
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Podívejme se na samotný fakt, že Ježíš byl pokoušen a že šlo o sku-
tečné pokušení, že tedy bylo třeba vítězně bojovat se zlem. Neporo-
zumíme tomu, jestliže nevezmeme plně v úvahu Ježíšovo lidství. Bůh 
nemůže být pokoušen, člověk ano. A Ježíš se nám stal zcela podob-
ným, vyjma hříchu, nikoli vyjma pokušení! Je však novým člověkem, který není spjat 
s hříchem jako starý člověk a jeho potomci. Proto může svůj zápas se zlem – setkání 
s pokušením – vybojovat zcela úspěšně. Odmítá jakoukoli pomoc zla a jakoukoli cestu 
k  naplnění cílů podle návodu a  smýšlení zla. Ukazuje nám tak neokázale ale věrně, 
co znamená tento nový počátek a  nové lidství, které ve své osobě přináší: zcela no-
vou možnost být odolný vůči zlu, nepatřit mu, nepřijímat v žádné míře jeho nabídky. 
Znamená to tedy, že se otvírá možnost žít tak, jak se to samotnému člověku nepodaří; 
nepřijmout od zla zhola nic.
A co my? Máme v boji se zlem šanci obstát? Jistěže máme. Ale přinejmenším za dvou 
podmínek. Za prvé: Když budeme hledat moudrost u Boha. Řečeno slovy Písma: „Žít 
z každého slova, které vychází z Božích úst“ – tedy nežít z kdejakých mínění a  řečí. 
Druhá nutná podmínka spočívá v jasném vědomí, že jsme skrze křest už teď „Bohem 
přijati za vlastní“. Že jsme královské děti. Je to i nejvlastnější náplň postní doby pro nás, 
křesťany: obnova důstojnosti křesťana, pokřtěného člověka, Božího dítěte – tedy obno-
va našeho křtu, obnova Božího dětství. Tím vším se stáváme nejen schopnějšími odolat 
pokušení, ale také schopnějšími přinášet ovoce života, které Božím dětem přísluší.
 Zdroj www.biblickedilo.cz

POSTNÍ MOTIVACE PRO TENTO TÝDEN
I pro nás je důležité umět jako Ježíš „odejít na poušť“ a zřeknout se požitků, 
které nás odvádí od toho, abychom slyšeli hlas svého nebeského Otce. 
Tento týden si proto konkrétně vybereme, bez kterých výdobytků dnešní 

doby se obejdeme. 

V  POSTNÍ DOBĚ bývají pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v  pátek 
v kostele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod. a o nedělích v kostele sv. Bar-
bory také v 15 hod. O vedení pobožností se podělí jednotlivá spole-
čenství.

RODIČE PRVOKOMUNIKANTŮ se sejdou na Hnízdě ve čtvrtek 10. března 
v 18.30 hod. P. Radek Maláč 

ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU
Modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová 
modlitba upřímně věřícího má velkou moc. Jak 5,6
V kostele sv. Bartoloměje v pátek 11. března po skončení mše svaté, 
která začíná v 17.30 hod., bude adorace s přímluvnou modlitbou.
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POSTNÍ DOBA
Ježíšova výzva k obrácení a pokání nás provází celou postní dobou, nemíří především na 
vnější skutky, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější 
kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový po-
stoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla 
a nové zaměření celého života k Bohu. Toto obrácení je především otevřením se působení 
samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu.

KURZ MLUVENÉHO SLOVA
BOŽÍ SLOVO A KULTURA ŘEČI

Druhou a třetí část kurzu mluveného slova povede Martina Pavlíková. 
Teoretická část bude v  úterý 15. března od 17.30 hod. v  sále Devítky 
a praktická část během soboty 26. března v kostele sv. Bartoloměje.
4. část, pondělí 2. května
Otec biskup Antonín Basler – mše svatá s promluvou na téma DUCHOVNÍ ROZMĚR 
LEKTORSKÉ SLUŽBY. 
Při této příležitosti budou předány absolventům kurzů (právě probíhajícího i kurzu, který 
začal v roce 2020 ve Zvoli) pověření ke službě lektora.

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PŘIPRAVUJE: 
•	 Proč	lidi	dobré	vůle	rozděluje	politika	a náboženství?	

Význam teorie morálních základů pro křesťanskou etiku – doc. Dominik 
Opatrný, Th.D. – úterý 22. března.

•	 Rozdělená	společnost,	rozdělená	církev	–	prof.	Tomáš	Petráček	–	čtvr-
tek 31. března. Za ČKA Jana A. Nováková

KURZ ALFA
Od středy 16. března až do 8. června bude na Devítce probíhat nový ročník 
kurzu Alfa. Jste srdečně 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. 
V  pondělí 14. března v  17.00 hod. v  kostele sv. Bartoloměje bude O. Radek Maláč 
sloužit mši svatou, při níž budeme děkovat i  prosit za Alfu. Zveme všechny farníky, 
účastníky minulých ročníků kurzu  i ty, kdo by se o Alfě rádi dozvěděli víc.
 Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová

FARNÍ ZAHRADA VOLÁ
Jaro už pomalu probouzí přírodu a nás čeká další kouzelný rok na farní zahradě. Pokud 
by měl někdo zájem pokochat se nebo si odpočinout na čerstvém vzduchu, budeme se 
opět scházet vždy ve středu okolo 16 hodiny. Samozřejmě je možné i v jiné dny.

Za Příznivce farní zahrady Tereza Tillová 737 811 983



4

„Nikdy více válku, nikdy více lomozu zbraní, nikdy více utrpení! Nepřestávejme se mod-
lit, ještě usilovněji prosme Boha: Přijď, Pane, Kníže Pokoje, učiň nás nástrojem a odleskem 
svého míru!” – vybízí papež František

NEOPOUŠTĚJME UKRAJINCE
Sergio Centofanti – Vatican News

Mnozí Ukrajinci se v těchto dramatických dnech cítili opuštěni. Nechtějí slyšet o „ceně 
benzínu“, protože se cítí být zaprodáni. Vědí, že vnější intervence by mohla vyvolat 
mnohem větší konflikt, který by byl pro svět zničující. Běloruský prezident Lukašenko 
prohlásil, že i sankce by mohly Putina dotlačit k jaderné válce. Scénář, na který bychom 
nechtěli ani pomyslet.

Tváří v tvář ruskému útoku a nočním můrám však roste solidarita. Invaze do svobodné 
země sjednotila Evropu jako nikdy předtím. Evropa, která je v mnoha otázkách tak roz-
dělená, nebyla nikdy tak jednotná jako dnes: stojí při ukrajinském lidu. Sousední země 
otevřely uprchlíkům své hranice: Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko. Ostatní 
země jsou připraveny přijmout uprchlíky. V Evropě i na dalších kontinentech probíhají 
demonstrace a iniciativy za mír a solidaritu s Ukrajinou.

Křesťanské komunity, farnosti, sdružení a organizace Charita se zmobilizovaly, aby vše-
mi možnými způsoby poskytly humanitární pomoc. Prezident Zelenskyj řekl, že ukra-
jinský lid cítí papežovu podporu. Při modlitbě Anděl Páně František zopakoval výzvu 
k umlčení zbraní, řekl, že „Bůh je na straně těch, kdo vytvářejí mír, ne na straně těch, 
kdo používají násilí“, a že „obyčejní lidé chtějí mír“. Vidíme tolik solidarity při pohledu 
na záběry dětí, žen a starých lidí, kteří prchají pěšky nebo jsou zavřeni v krytech, aby se 
modlili se zděšenými tvářemi, nebo jsou vedle padlých. Nyní je naděje na vyjednávání.

S Ukrajinci máme tolik sympatií. Lidé, kteří chtějí mír a tolik trpěli. Ve 30. letech 20. sto-
letí je Stalin nechal vyhladovět, protože se postavili na odpor sovětské politice: několik 
milionů Ukrajinců zemřelo na následky hladomoru. Jedná se o málo známou vyhlazo-
vací akci, hladomor, vyhlazování lidí hladem.

Mnoho Rusů se za invazi stydí. Provládní média ji označují za „vojenskou operaci“, 
„osvobozovací“ nebo „denacifikační“ zá-
sah. Je mnoho Rusů, kteří tomu věří. Mno-
ho Rusů však demonstruje za mír a  proti 
útoku. Mnoho z  nich bylo zadrženo. Pod-
pořme Rusy, kteří jsou pro mír. Podpořme 
ruské vojáky, kteří nechtějí střílet na Ukra-
jince, snad i s holýma rukama před tankem. 
Pomozme Rusům, kteří věří v  tuto válku, 
pochopit, kde je zlo. Především však neo-
pouštějme Ukrajince.
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ZÁBŘEŽSKÁ CHARITA POMÁHÁ SPOLU S VÁMI UKRAJINĚ
Ihned od počátku humanitární katastrofy vyvolané válečným útokem rus-
kých vojsk na ukrajinské území se do pomoci aktivně zapojuje i  zábřežská 
Charita. Rádi bychom Vás ve zkratce seznámili s dosavadními kroky prvních 
šesti dnů a jednotlivými nástroji pomoci.
•	 Vyhlášení finanční sbírky na pomoc Ukrajině, lze do ní přispět bezhotovostně skrze 

internet nebo peněžní hotovostí do pokladničky případně na sběrací listinu (s vysta-
vením potvrzení pro odpočet z daní) na recepci Charity (Žižkova 7/15, ve všední dny  
7.00 – 16.30 hod.)

•	 Uspořádali jsme jednorázovou materiální sbírku, do které se štědře zapojili lidé ze 
širokého okolí a vysbírali jsme potřebné zásoby lůžkovin a dětského ošacení. Děkuje-
me: mnoha dobrovolníkům za jejich ochotu a nasazení při vybírání (speciálně: silným 
rukám zvoníků, ochotě pomoci lidem z ubytoven), následném transportu (paní Lence 
Suché s přítelem a dvěma opravdu velkými auty) a uskladnění pomoci (speciálně ve fir-
mě RPS a panu Rýznarovi za možnost zřízení dočasného skladu v zázemí firmy). Další 
výzvy na dovybavení zázemí ukrajinských rodin nábytkem a  dalšími věcmi budeme 
vyhlašovat vždy dle potřeb na webu organizace.

•	 Průběžně pomáháme prakticky uprchlickým skupinkám, které postupně přijíždí do 
našeho regionu; prozatím nejčastěji za otci rodin, kteří zde již pracují; dle potřeb v hoj-
né míře rozdělujeme shromážděné zásoby postelí, matrací, lůžkovin, ošacení, hraček, 
potravin, osobní hygieny, směřujeme příchozí k vyřízení potřebných dokladů pro do-
časný pobyt.

•	 Řešíme	ubytování	uprchlíků,	propojujeme	nabídku	lidí	ochotných	poskytnout	svá	zá-
zemí volných domků či bytů s poptávkou těch, kteří přišli naslepo a nemají kam hlavu 
složit.

Co aktuálně nejvíce potřebujeme, s čím je možné nám pomoci: 
•	 hledáme skladovací prostory v Zábřehu (snadno přístupné v přízemí, alespoň tempe-

rované, optimální rozloha cca 300 m2), ve kterých budeme schopni skladovat darované 
věci a ze kterých budeme pomoc distribuovat,

•	 hledáme	tlumočníky	pro	zprostředkování	komunikace	s rodinami	a dětmi	se	znalostí	
ukrajinštiny a také hlavně maďarštiny.

Případné nabídky směřujte prosím na email: nadeje@charitazabreh.cz, děkujeme!

  

KLUBY PEČUJÍCÍCH 
Zveme vás na dva připravované kluby pečujících. V úterý 8. 3. od 9.00 hod. proběhne 
klub pro rodiče pečující o dítě se znevýhodněním. (Žižkova 10, Zábřeh; vstup z ulice 
Havlíčkova). Další klub je určen všem pečujícím, kteří mají blíže do Mohelnice. Klub 
proběhne ve středu 9. 3. v 16 hod. v Denním stacionáři Okýnko (Zámecká 11, Mohel-
nice).
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PASTÝŘSKÝ LIST PRO 1. NEDĚLI POSTNÍ 2022
Sestry a bratři,

vstoupili jsme do doby postní, která nás má připravit 
na Velikonoce, na svátky Vykoupení. Nežijeme v lehké 
době. Bojujeme s pandemií, s infl ací i drahými energi-
emi a  spoustou dalších problémů. Roste mezinárodní 
napětí a bojíme se o mír. Svět rozbitý na spousty před-
stav a osobních priorit je v pokušení se hádat a bojovat. 
Vybudování něčeho pozitivního však nelze dosáhnout 
štěpením a  nesmiřitelným bojem, ale jen spoluprací. 

Počítačová kultura nás svádí k vytváření uzavřených skupin a k nesmiřitelným 
postojům k těm, kteří vidí věci jinak. Všichni jsou specialisty na všechno a ne-
překonatelné hranice procházejí i některými rodinami.

Spory kolem covidu a  očkování jsou jen malou ukázkou daleko hlubších 
problémů společnosti, jakými je například chápání pravdy, o níž si někteří my-
slí, že ji vlastní, či dokonce, že ji mohou vytvořit a prosadit mocí své vlastní au-
tority či taktiky. Zatímco pravdu můžeme jen pokorně hledat. A nejlepší cestou 
k jejímu nalezení je, když ji hledáme společně.

Před léty se uznával jen rozum, a  co nebylo vědecké, se posílalo do říše 
pohádek, jako i celé náboženství. Dnes jsme svědky opačného extrému. Rozho-
dující je subjektivní pocit. A to dokonce i u některých vědců. A protože každý 
cítí věci jinak, hledá se těžko shoda. Abychom se pak nehádali příliš, necháme 
si každý pravdu svou a všechno prohlásíme za relativní, ovšem kromě absolut-
ního tvrzení, že všechno je relativní.

Co je dobro a co zlo, si rozhoduje každý sám, když už vlastní já povýšil na 
místo neomylného boha. A protože nejvyšší může být z logiky věci vždy jenom 
jeden, stávají se všichni ostatní konkurenty či protivníky. Pak chybí přátelé či 
spolupracovníci. Váznou vztahy. Protože láska či důvěra jsou vztahy, řadí se 
mezi nedostatkové zboží taky. Bez lásky chybí štěstí. Bez důvěry nefunguje nic. 
Základem víry je taky vztah. Obsah víry musí být nesen živým vztahem, který 
dává obsahu život. Bez vztahu je obsah mrtvý. Žijeme v  době obrovské kri-
ze vztahů, která je plodem individualismu. Užíváme komunikační prostředky 
jako nikdy dřív, ale komunikujeme ve svých bublinách a ztrácíme schopnost 
vytvářet trvalé vztahy. Nejvíce je to vidět na stabilitě a atmosféře rodin. Lidé 
neschopní pravdivého a trvalého vztahu mají pochopitelně problém věřit. Pro-
to i v našich farnostech ubývá věřících.

To není zklamané naříkání, ale obraz světa, který potřebuje přijmout vy-
koupení. Pán Ježíš naši situaci zná, a protože mu na nás záleží, bere všechnu 
tuto bídu na sebe a nechává se za nás přibít na kříž jako dlužní úpis. Od nás, 
kteří jsme přijali dar vykoupení už ve křtu, žádá, abychom byli svědky nadě-



7

je, kterou přináší vykoupení. To ovšem vyžaduje, abychom žili jako lidé, kteří 
už jsou vykoupeni. Protože to dostatečně neumíme, využijme tyto dny postu 
k horlivému učení se v Kristově škole a udělejme z postní doby intenzivní kurz 
života vykoupených.

Vykoupený se především raduje z vykoupení tak, že ani každodenní pro-
blémy mu nemohou radost úplně pokazit. Uprostřed všech nejistot má jistotu, 
že Bůh jej miluje. Žádný problém a žádné trápení nemohou být tak silné, aby 
mu vzaly všechnu naději. Čím hlubší prožívá smutek, tím víc spoléhá na svého 
Vykupitele. Čím větší je soustředění na Spasitele, tím větší je osvobození od 
vlastního já.

Čím větší je důvěra v Boha, tím rychleji padají mezilidské hradby a roste 
ochota přijmout Boží myšlení, požadavky a zásady, které Bible shrnuje do je-
diného přikázání lásky. Tam, kde vládne Boží láska, přichází zázrak uzdravení 
jednotlivců i společnosti, protože ten, kdo se raduje z odpuštění od Boha, od-
pouští velkoryse těm, kdo se provinili proti němu. Ten, kdo vidí, jak mu Bůh 
pomáhá, pomáhá potřebným okolo sebe. Kdo se modlí s důvěrou, že mu Bůh 
naslouchá, naslouchá těm, kteří mluví k němu. Ten, kdo se raduje z pokladu 
víry, se snaží k němu přivést druhé, takže každý šťastný křesťan se stává misi-
onářem.

Vykoupený prostě ví, že nepatří sám sobě, ale Kristu, který si ho koupil 
za cenu vlastní smrti, a je klidný, protože Kristus se umí postarat o to, co mu 
patří. Přiznejme si, že jsme začátečníci a potřebujeme školu evangelia. Dejme 
si jen dva úkoly. Ráno se rozhodněme prožít den jako Kristovi vykoupení 
a poprosme o Boží pomoc. Večer spočítejme situace, kdy se nám to povedlo, 
případně promysleme situaci, kterou jsme dnes nezvládli, abychom další den 
mohli znovu začít. Kurz bude úspěšnější, když o své zkušenosti budeme často 
s někým mluvit, třeba v rodině či mezi přáteli nebo na setkání sněmovního 
kroužku.

Děkuji každému, kdo do postní školy vstoupí, zvláště těm, kteří v minulých 
týdnech udělali zkušenost sněmovních kroužků a mají chuť společně pokračo-
vat ve svatopostní škole. Přesvědčivý život vykoupených a zkušenosti uzdra-
vení Boží láskou časem vtáhnou další lidi. Ukáže se, že jde o  nejlepší cestu 
k překonání smrtící fragmentace společnosti a beznaděje pramenící ze ztráty 
důvěry. Těším se na příchod velikonoční radosti, kterou dá Bůh světu skrze ty, 
na nichž je vidět, že jsou vykoupeni, a každému z Vás ze srdce žehnám
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ZEMŘEL AKTIVNÍ FARNÍK A SRDEČNÝ ČLOVĚK
JAROMÍR HERZIG

O  nepřehlédnutelného člověka, kama-
ráda a  farníka přišla v  uplynulých dnech 
zábřežská farnost i  město Zábřeh. Zemřel 
Jaromír Herzig, společenský a  upřímný 
člověk.

„Das Herz“ v němčině znamená srdce 
a  Jaromír Herzig byl člověk se srdcem na 
pravém místě. Společenský, upřímný, vždy 
připravený pomoci. Na plesech v  katolic-
kém i  kulturním domě často pomáhal za 
barem jako výčepní. Stejně tak na svatbách, rodinných akcích, farních akcích. Pořádal 
záličky, zajišťoval občerstvení v podobě grilovaných kaprů, prasat, makrel.

V zábřežské farnosti organizoval Noc kostelů a Dny evropského dědictví. Lhostejný 
mu nebyl ani stav kostela svaté Barbory. Ještě před založením spolku na jeho obnovu se 
zasadil o zachování poškozených varhan. Organizoval rekultivaci a nové využití farní 
zahrady.

Jarda měl dar přirozeně propojovat světy věřících a „nevěřících“, které spolu jinak 
často moc mluvit neumí. O  věcech víry dovedl zcela přirozeně hovořit i  s  kamarády 
v hospodě. Své křesťanství ale Jarda především žil. Měl mnoho přátel, na které nikdy ne-
zanevřel. Kdokoliv cokoliv potřeboval a obrátil se na něj, vždy mu ochotně pomohl nebo 
poradil. Ostatně s elektroinstalacemi pomohl jako odborník v této oblasti snad stovkám 
lidí. Mnoho svých přátel také dokázal angažovat ve všeobecný prospěch.

V rámci ministrantských výletů ochotně vařil, připravoval hry. Byl skautem, kama-
rádi z oddílu ho znali pod přezdívkou Riki. Ačkoliv neměl vlastní děti, vždy se k dětem 
hlásil, pomáhal s výchovou. Na skautských táborech vařil, připravoval program a předá-
val zkušenosti dětem i vedoucím. Děti ho milovaly a byl pro ně autoritou.

Jarda patřil především do party zvoníků. Vždycky říkal, že jsou jeho rodinou. Pe-
čoval o zvony, v prostorách farního muzea spolupořádal výstavy a byl jejich průvod-

cem. Účastnil se, svolával a organizoval nespočet 
brigád, úklidů a oprav ve věžích v Zábřeze i okolí. 
Dokud mu to zdraví umožňovalo, pravidelně zvo-
nil na nedělní mši.

Dvacet let zkušeností s keramikou zúročil při 
tvorbě formy zvonu svatý František, který spo-
lu s  ostatními zvoníky v  Zábřehu odlil. Plánoval 
s nimi ulít i další zvony, ty už však na tomto světě 
nedokončí. Zemřel ve středu 23. února 2022.

Na věčnost Jaromíra Herziga vyprovodíme 
v pondělí 7. března v 15 hodin ve farním kostele 
svatého Bartoloměje.
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ČervenovoDsko            ČervenovoDsko
Sbírky z neděle 27. února na UKRAJINU: Červená Voda 20.450; Písařov 2.845; Jakubo-
vice 1.610 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  Z  klÁŠterce
Sbírky z  neděle 27. února na UKRAJINU: Klášterec 7.500; Svébohov 8.700; Jedlí 
4.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY VE SVÉBOHOVĚ bude v postní době každý pátek 
v 17.00 hod.

loŠticko              loŠticko              loŠticko
Sbírky z neděle 27. února na UKRAJINU: Loštice 29.300 Kč; Moravičany 33.812 Kč; Bílá 
Lhota z minulé neděle 4.540 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Děkujeme účastníkům synodálního setkání. Příští setkání bude 
v neděli 13. března v 16.00 hod. v Prokopce. 

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 hodiny před 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

postŘelMovsko            postŘelMovsko
Sbírky z neděle 27. února na UKRAJINU: Postřelmov 21.705 Kč, Chromeč 19.000 Kč, 
Sudkov 1.570 Kč, Lesnice 15.360 Kč, Dlouhomilov 1.190 Kč
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 
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Farnost Zvole              Farnost Zvole
Sbírka z neděle 27. února na UKRAJINU byla ve Zvoli ve výši 26.110 Kč. Dary na potře-
by farnosti 1.000 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 usku-
teční farnost Zvole dlouho odkláda-
nou pouť do SVATÉ ZEMĚ pod orga-
nizačním 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 10. března v 17.00 hod. – „Mami, já se bojím“ aneb jak na bubáka pod poste-
lí“. Každý se něčeho bojíme a máme různé strategie, jak to zvlád-
nout. Děti své strachy a úzkosti teprve poznávají a s naší pomocí 
se je učí vydržet a  překonat. Přednáška nás provede tématem 
strachu a úzkostí specifických pro děti. Podíváme se společně na 
to, odkud strach vývojově pochází, k čemu slouží, který strach je 
normální a kdy už zajít za odborníkem. 
Mgr. Markéta Hlavsová – psycholožka, terapeutka, lektorka 
vzdělávacích seminářů a skautská vedoucí – se prakticky zaměří 
na to, jak dětem s jejich strachem pomoci, co dělat, nedělat, říkat či neříkat.

Sobota 26. března 9.00 až 17.00 hod. DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MANŽELE
Sdružení salesiánů spolupracovníků ve spolupráci se Zvolskou čtyřkou zve na duchovní 
obnovu pro mladé manžele na téma „Preventivní systém Dona Bosca“ pod vedením 
kněze P. Josefa Glogara SDB, farního vikáře ze Sebranic. Cena: 100 Kč za osobu + 30 Kč 
za dítě (s obědem). Pokud si nemůžete zajistit hlídání pro vaše děti, vezměte je s sebou. 
Bude pro ně připraven celodenní program. Přihlašovat se můžete na tel. 732 725 104 do 
20. 3. 2022. Počet dětí a jejich věk nahlaste společně s přihlášením.

Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková
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Štítecko              Štítecko              Štítecko
Sbírky z neděle 27. února na UKRAJINU: Štíty 5.930; Horní Studénky 2.300; Cotkytle 
840 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
V neděli 13. března povede po mši svaté pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY Mariánské veče-
řadlo. 

HORNÍ STUDÉNKY A COTKYTLE 
Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY  budou po skončení nedělní mše svaté. P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  Z  tatenice
Sbírky z neděle 27. února na UKRAJINU: Tatenice 3.500; Lubník 6.960; Hoštejn 7.400  
+ dar 5.000; Kosov 1.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

  

DUCHOVNÍ OBNOVY PRO SENIORY (www.rodinnyzivot.cz )
Velehrad: 
pondělí až středa  9.–11. 5. 2022  P. Miroslav Jáně
neděle až středa  25.–28. 9. 2022  P. Jan Mach
Přihlášky: tel. 733 741 896, e-mail velehrad@stojanov.cz
Adresa: Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad

Sv. Hostýn: 
pondělí až středa  13.–15. 6. 2022  P. Milan Palkovič
pondělí až středa  3.–5. 10. 2022 P. Milan Glaser
Přihlášky: tel. 573 381 693, email matice@hostyn.cz
Adresa: Matice svatohostýnská, Sv. Hostýn 115
 Bystřice pod Hostýnem 768 61 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 10
Ve jménu Božím, zastavte se! (Téma Ukrajina)
Aby naše srdce nebylo náměstím. (Téma zpytování svědomí)

Modlitba za dobré zpytování svědomí
Potřebuji tě, Pane, dennodenně jako svého učitele. Dej mému svědomí jasnost, která  
jediná dokáže vytušit tvého Ducha. Mé uši jsou hluché, nemohu slyšet tvůj hlas. Můj  
pohled je zakalený, nemohu vidět tvá znamení. Jedině ty mi můžeš zbystřit sluch, projas-
nit zrak a očistit srdce. Nauč mě sedět u tvých nohou a naslouchat tvému slovu. Amen 
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TUTO  NEDĚLI  JE  VE  VŠECH  FARNOSTECH
SBÍRKA

HALÉŘ  SVATÉHO  PETRA

SBÍRKA NA PODPORU CELOSTÁTNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE V  HRADCI 
KRÁLOVÉ BUDE VE VŠECH FARNOSTECH příští neděli 13. března 2022.

Sbírky z neděle 27. února NA UKRAJINU: Zábřeh 85.477 Kč; Rovensko 2.850; Vyšehor-
ky 2.880; Mírov 1.380 Kč. Dary: na Ukrajinu 5.600, na TV NOE 1.500 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
V letošním roce se opět mohla uskutečnit Tříkrálová sbírka s opravdo-
vým koledováním, za mnohem náročnějších podmínek, ale přece. A po-
dařilo se vybrat rekordní částku. Chtěli bychom proto velmi poděkovat 
všem, kteří se Tříkrálové sbírky zúčastnili za těchto náročných podmí-
nek, i všem dárcům.
Koledníkům a vedoucím skupinek za koledování, všem organizátorům za dobrý průběh 
i všem, kteří koledníky přijali a svým příspěvkem obdarovali všechny potřebné, kterým 
bude výtěžek sloužit.
V naší arcidiecézi se letos vybralo 32.823.198 Kč, což je o 604.967 Kč více než v r. 2020. 
Podrobný rozpis výsledků sbírky najdete na internetových stránkách: www.trikralovasbir-
ka.cz/vysledky. Mons. Bohumír Vitásek prezident ACHO; Václav Keprt, ředitel ACHO

POSTNÍ ALMUŽNA 2022
Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný.

Kdo z nás by si minulý týden myslel, jak se během několika dní změní svět. A jak aktuální 
bude motto Postní almužny. 
Peníze z Postní almužny se v našem děkanátu v rámci „Stipendijního fondu“ využívají na 
podporu dětí a mládeže z vícečetných, neúplných a sociálně slabých rodin. Letošní využití 
chceme zaměřit zvláště na děti z Ukrajiny, které k nám přijdou – na jejich aktivizaci, zapo-
jení se do života regionu, jejich fungování ve školkách a školách.

Půst obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám 
vnímat Krista v  potřebách našich bližních. Mod-
leme se a mysleme na ty, kteří nyní potřebují naši 
pomoc. Děkujeme.
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 velikonoční.


