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2. 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

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom 
ho poslouchali; živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli 
radovat z patření na tvou slávu. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 27 Hospodin je mé světlo a má spása
1: Gn 15,5-12.17-18 2: Flp 3,17 – 4,1 Ev. Lk 9,28b-36
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil 
s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz 
tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, 
rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eli-
áš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou 
měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy 
však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili 
jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom 
od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je 
dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden 
tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, 
co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a za-
halil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. 
Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, 
toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl 
už Ježíš sám. Zachovali o  tom mlčení a nikomu 
v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli.
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
„Vezměte mě s sebou,“ žadoní dítě a rodiče chvíli váhají. Ale nako-
nec odmítnou: „To není pro malé děti. Až budeš starší…“ Kolikrát 
jsme nějaké podobné situace zažili, ať jako děti, nebo jako rodiče. 
A pak přišel vzácný den, kdy se dítě smělo účastnit… Být s Kris-
tem na hoře byla nejen výsada, ale okamžik určité zralosti. Teď už mohou učedníci 
vědět víc, nahlédnout do dějinného kontextu. Ježíš není jen moudrý kazatel, filozof… 
On koná mocné činy jménem svého nebeského Otce… A učedníci nyní zjišťují, že je 
někým, komu hlavní starozákonní osobnosti stojí po boku. Kdo je tedy ve skutečnosti 
tento Ježíš? O něj se bude třeba opřít i v okamžiku utrpení a smrti. Je naše víra připra-
vena? wwww.vira.cz

POSTNÍ MOTIVACE PRO TENTO TÝDEN
Při proměnění na hoře je potvrzeno Ježíšovo božství. Příkaz „toho poslou-
chejte“ upozorňuje na to, že Ježíš je Boží Syn a ten, kterého máme následo-
vat. Proto ale musíme znát jeho učení. Ježíšova slova jsou obsažena v evan-
geliích. 

V tomto týdnu se budeme snažit pravidelně modlit a číst evangelia, abychom Ježíše 
více poznali a věděli, podle čeho se máme jako Boží děti v životě řídit.

V POSTNÍ DOBĚ budou pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v pátek v kos-
tele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod. a o nedělích v kostele sv. Barbory také 
v 15 hod.
O vedení pobožností se dělí jednotlivá společenství.

DALŠÍ VEČER CHVAL V ROVENSKU
O Slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie, v sobotu 19. března 2022 
jste zváni na VEČER CHVAL do Rovenska. 
Zahájíme jej mší svatou v 16.30 hod. v kapli Narození Panny Marie a od 
17.45 hod. budeme chválit Pána. 

Vítaný je každý člověk dobré vůle.

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 ve středy okolo 16. hodiny. Samozřejmě je tato možnost i jiné dny.

Za Příznivce farní zahrady Tereza Tillová 737 811 983

DĚKANÁTNÍ RADA 
Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 16. března. Mši svatou budeme spo-
lečně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMOHLI DŮSTOJNĚ SE ROZLOUČIT S JARO-
MÍREM HERZIGEM. sestra Lenka s rodinou
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POSTNÍ DOBA 2. neděle postní
„Můžeme se ještě změnit?“ Možná s takovou skeptickou otázkou někteří vstoupili do post-
ní doby. Mnohé pokusy „o obrácení“ ztroskotaly (či skončily s malým „efektem“), a tak je 
pochopitelné určité vystřízlivění a rezignace. A taková rozčarující zkušenost není ani tak 
minusem, jako spíš plusem.

SOBOTA 19. BŘEZNA  SLAVNOST SV. JOSEFA
Mše svaté: v kostele sv. Bartoloměje v 7.00 hod., v kostele sv. Barbory v 18.30 hod. 

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE 
FRANTIŠKA NA MĚSÍC BŘEZEN 2022 

Modleme se společně za ukončení války proti Ukrajině. 

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.  

Čtvrtá část bude v pondělí 2. května v 17.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje 
Otec biskup Antonín Basler slouží mši svatou s promluvou na téma DUCHOVNÍ ROZ-
MĚR LEKTORSKÉ SLUŽBY. 

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Milí přátelé, po menší odmlce připravujeme další setkání.
První přednáška doc. Dominika Opatrného, Th.D. nazvaná „Proč lidi dob-
ré vůle rozděluje politika a  náboženství? Význam teorie morálních zá-
kladů pro křesťanskou etiku“ se uskuteční v úterý 22. března v 18.00 hod. 
v Katolickém domě v Zábřeze.

Teorie morálních základů amerického psychologa Jonathana Haidta říká, že lidé mají 
morální cítění v hrubých rysech vrozené a během života je dotvářejí. Mezi morální zá-
klady patří péče, spravedlnost, loajalita, respekt k autoritě a čistota (fyzická i kultická). 
Všichni jsme v  těchto oblastech citliví, ale různě silně. To vysvětluje, proč se lidé ne-
shodnou v posuzování takových otázek, jako je eutanázie, umělých potratů, trestu smrti 
nebo třeba zákonů o zbraních. Haidtova teorie přináší křesťanům možnost lépe pocho-
pit svoje i cizí morální intuice.
Dominik Opatrný vyučuje morální teologii na Cyrilometo-
dějské teologické fakultě Palackého univerzity. V  současnosti 
je v tisku jeho kniha Následovat člověka do Božího království: 
Prameny a meandry křest'anské etiky.
Dále připravujeme přednášku prof. Tomáše Petráčka „Rozdě-
lená společnost, rozdělená církev“. Uskuteční se, dá-li Pán, ve 
čtvrtek 31. března v 18.00 hod. v Katolickém domě.
 Za ČKA Jana A. Nováková
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V BARBORCE ZAHRAJÍ ČTYŘI VIOLONCELLA
Originální souzvuk čtyř violoncell v podání souboru Solitutticelli 
Cello Ensemble nabídne první jarní koncert, na který zve cyklus 
Bravo Zábřeh v neděli 20. března do kostela sv. Barbory. 

Netradiční seskupení violoncellistů působí ve složení Michal Greco, Katarína Mada-
riová, Martina Klimešová, Rudolf Mrazík už od roku 2014. Soubor, který tvoří přední 
hudebníci brněnské filharmonie, staví svůj repertoár především na klasické hudbě. Na 
jeho zábřežském koncertu tak zazní oblíbená díla J. S. Bacha, Antonína Dvořáka, Anto-
nia Vivaldiho nebo nejvýznačnějšího norského skladatele Edvarda Griega. 
Vstupné na produkci se začátkem v obvyklých 16 hodin činí v předprodeji přízni-
vých 120 Kč, držitelé slevové karty Bravo zaplatí ještě o 30 korun méně. V den koncertu 
vstupenka podraží o třicet korun.

KURZ ALFA
Od středy 16. března až do 8. června bude na Devítce probíhat nový roč-
ník 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. u Bartoloměje bude O. Radek Maláč sloužit mši 
svatou, při níž budeme děkovat i prosit za Alfu. Zveme všechny farníky, účastníky mi-
nulých ročníků kurzu  i ty, kdo by se o Alfě rádi dozvěděli víc.
 Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová

POROZUMĚT PLODNOSTI NABÍZÍ KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ 
METODY, který pořádá Arcidiecézní centrum pro rodinný život ve spo-
lupráci s Ligou pár páru. 
1. setkání je 5. dubna v 17.30 hod., v sále kurie AO, Biskupské nám. 2, 
Olomouc.

Více informací a přihlášky: www.rodinnyzivot.cz Lektoři: L+M Kolčavovi

KATOLICKÝ TÝDENÍK 11
Papež: Válka je šílenství. Přestaňte
Na ukončení války na Ukrajině, která už ze země vyhnala přes jeden a půl milionu lidí, 
apeluje papež František a  arcibiskup Jan Graubner. K  míru zvaly i  zvony evropských 
katedrál.
Nebojme se strachu
Čelíme zvýšené vlně strachu, který v nás vyvolává blízkost a realita války na Ukrajině. 
Jsme ale vůbec schopni nepropadat strachu? Uvádět do bezpečí a nezamlčovat? Válkou 
na Ukrajině žijí celé rodiny. Dotýká se i  těch nejmenších a nejzranitelnějších. Pravda 
osvobozuje, ale jsou ji děti schopné unést?
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POUŤ DO MEDŽUGORJE, pátek 1. 7. – sobota 9. 7. 2022
Cena poutě: 3.000 Kč + 70 Euro
Letošní pouť je o dva dny delší než ob-
vykle – šest nocí v Medžugorje (dříve 
bývaly jen čtyři). I proto je cena vyšší, 
než bývala. Je možné, že se bude vzhle-
dem k rostoucí ceně nafty cena o něco 
zvyšovat, ale budeme se snažit, aby 
tomu tak nebylo.
Dosud platí tyto podmínky pro vstup 
do Bosny a Hercegoviny, nevíme, jaké 
to bude v létě:
Při vstupu do Bosny a Hercegoviny je nezbytně nutné, aby byl každý poutník vybaven 
jedním z těchto potvrzení:
1. Lékařské potvrzení, že v době 14 – 180 dní před zamýšleným vstupem do Bosny a Her-

cegoviny prodělal onemocnění Covid-19.
2. Potvrzení o očkování (nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky).
3. Potvrzení o  negativním PCR testu nebo potvrzení o  negativním antigenním testu, 

v obou případech ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení. Test musí být z odběrných 
míst, nestačí samotest.

Od výše uvedeného jsou osvobozeny děti mladší 7 let, které cestují v doprovodu rodičů či 
zákonných opatrovníků.
Pro návrat do České republiky si musí lidé bez certifikátu o očkování či prodělání nemoci 
starší 12 let v Medžugorje nechat udělat antigenní test (cca 10 €) a v ČR podstoupit PCR 
test.
Předpokládaný čas odjezdu ze Zábřeha: pátek 1. 7. okolo 18.00 hod. Zhruba v 7.00 hod. 
bychom přijeli k moři, kde dáme devítihodinovou pauzu. Od moře pak pojedeme do 
Medžugorje na večerní program – mše svatá a růžence, po večerním programu se poje-
deme ubytovat. Odjezd z Medžugorje by byl v pátek 8. 7. po večerním programu.
Cena zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – stravování vlastní). 
Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. Pouť je 
s duchovním doprovodem P. Radka Maláče. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii far-
ních kostelů v Zábřeze a Zvoli, nebo ke stáhnutí na webových stránkách farnosti Zábřeh  
www.rkfzabreh.cz. Zda jsou ještě volná místa, se můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové 
(731 621 254; poutnik151@seznam.cz). Vyplněné přihlášky můžete přinést do zábřežské 
farní kanceláře, zaslat mailem na poutnik151@seznam.cz, případně poslat na adresu 
Jaroslava Knápková, Červená Voda 483, Červená Voda 1, 561 61.
S sebou cestovní pas nebo občanku. Děti potřebují dětský pas, dětská občanka nestačí.
POČET MÍST JE OMEZEN.
V případě, že se podmínky pro cestování hodně zhorší, nebo že se nepřihlásí dostatečný 
počet poutníků, je možné, že pouť budeme muset zrušit – v  tom případě vám vrátíme 
peníze. Na společnou pouť se těší P. Radek Maláč
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ČervenovodsKo            ČervenovodsKo
Sbírky z neděle 6. března na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Červená Voda; Písařov; Jakubo-
vice – bude uvedeno příště. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

lošticKo              lošticKo              lošticKo
Sbírky z neděle 6. března na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ:
Loštice 10.868 Kč; Moravičany 16.820 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

SYNODÁLNÍ SETKÁNÍ je v Lošticích v Prokopce tuto neděli 
13. března od 16.00 hod. 
V Paloníně bude slavena hodová mše svatá ke cti sv. Josefa v so-
botu 19. března v 17.00 hod. 

SETKÁNÍ DĚTÍ ZE VŠECH FARNOSTÍ bude v Lošticích v neděli 3. dubna od 16.00 hod. 

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 v neděli ve 14.00 hod. 
 v Paloníně v pátek v 17.00 hod. a v neděli půl hodiny přede mší svatou, v neděli ve 

14.30 hod.
 v Bílé Lhotě v neděli v 10.30 hod. 

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

Na stolku si můžeme vzít papírové “postničky“, do kterých můžeme 
vkládat peníze za požitky, které si během postního období odřekne-
me. Získané prostředky Charita použije na místní sociální pomoc 
potřebným.

postŘelMovsKo            postŘelMovsKo
Sbírka z neděle 6. března na HALÉŘ SV. PETRA: Postřelmov 7.870 Kč, Chromeč 
7.000 Kč, Sudkov 1.700 Kč, Lesnice 3.000 Kč, Dlouhomilov 550 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost a soucit s trpícími. P. Vladimír Jahn 
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Farnosti  spravované  z  Klášterce
Sbírka z neděle 6. března: Klášterec 2.000 Kč 
Sbírky z neděle 6. března HALÉŘ SVATÉHO PETRA: Svébohov 5.300; Jedlí 2.300 Kč 
+ dar na potřeby farnosti 700 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

POZVÁNKA NA KONCERT. Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace 
Českého hudebního fondu zve v  sobotu 19. března v  18.00 hod. do Obecního 
domu Svébohov.
Účinkují: Adam Klánský violoncello, Ivan Klánský klavír.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY VE SVÉBOHOVĚ je v  postní době každý pátek 
v 17.00 hod.
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY V KLÁŠTERCI je v postní době každý pátek po mši 
svaté, která začíná v 17.00 hod.

štítecKo              štítecKo              štítecKo
Sbírky z  neděle 6. března na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Štíty 3.030; Horní Studénky 
2.400; Cotkytle 1.090 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
 V pátek 18. března bude v 17.00 hod. slavena mše svatá ze Slavnosti sv. Josefa, snouben-

ce Panny Marie. 
 V sobotu 19. března na Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie bude v Herolticích 

slavena mše svatá v 18.00 hod.
 V neděli 20. března povedou pobožnost křížové cesty děti a mládež. 

V neděli 20. března bude ve všech našich farnostech bohoslužba pro děti 
a účelová sbírka:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., sbírka na opravy
ve Štítech v 9.00 hod., sbírka na potřeby farnosti, křížovou cestu povedou děti a mládež
v Cotkytli v 11 hod. sbírka na potřeby farnosti. P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 6. března na UKRAJINU: Tatenice 1.780 + 15.000 dar; Lubník 3.500; 
Hoštejn 3.360 Kč. 
Sbírky z neděle 6. března na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Tatenice 2.200; Lubník 3.320; 
Hoštejn 3.725; Kosov 1.180 Kč
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v  Tatenici na faře tuto neděli 13. března 
v 18.00 hod. 
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 6. března na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ byla ve Zvoli ve výši 10.140 Kč, 
dar na Ukrajinu 2.000 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 je umožněn vstup do Izraele i neočkovaným  turistům.
Povinností tak zůstávají jen PCR testy před odletem a po příletu do Izraele.

Za Awer Tour Lenka Hamplová a za farnost P. František Eliáš

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA
Vzhledem k tomu, že jsme komunitní centrum ve Zvo-
li nabídli jako dočasné zázemí uprchlíkům z Ukrajiny, 
kulturní akce se do odvolání budou konat buď v  sále 
Obecního úřadu ve Zvoli, nebo na zvolské faře. 
Kino představení Biografu Láska jsou pro měsíc březen zrušena.
Aktuální informace najdete na našich stránkách www.zvolska4.cz nebo facebooku.

Děkujeme za pochopení! ♥

V sobotu 26. března od 9.00 do 17.00 hod. se DUCHOVNÍ OBNOVA 
PRO MLADÉ MANŽELE konat bude, hledáme náhradní prostory. 
Sdružení salesiánů spolupracovníků ve spolupráci se Zvolskou čtyřkou 
zve na duchovní obnovu pro mladé manžele na téma „Preventivní sys-
tém 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 pro-
gram. 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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charitativní  služba  círKve  v  děKanátu

KLUB PEČUJÍCÍCH: VHODNÁ STRAVA PRO SENIORY. Tematické setkání s prak-
tickými radami proběhne ve středu 16. 3. v 16 hod. v Centru na podporu pečujících (Zá-
břeh, Žižkova 10-vstup z  ulice Havlíčkova). Klubem nás provede výživová poradkyně  
Petra Švubová.

ZÁBŘEŽSKÁ CHARITA POMÁHÁ SPOLU S VÁMI UKRAJINĚ
I v uplynulém týdnu pokračovala pomoc lidem, kteří museli z domovské Ukrajiny uprch-
nout před válkou. 
Ve spolupráci se sdružením Zvolská čtyřka (děkujeme za nabídku i velmi rychlou re-
alizaci!) jsme v prostorách jejich nového komunitního centra vybudovali dočasné zá-
zemí – tzv. „přijímač“ pro běžence. Zde najdou první pomoc po svém příchodu – lůž-
ko na přespání, občerstvení, možnost osprchovat se, asistenci s vyřízením potřebných 
dokladů, poradenství, možnost doplnit si oblečení, hračky apod. – a  následně se jim 
snažíme zprostředkovat vhodné ubytování ve volných bytech, domcích či hostitelských 
rodinách. Toto zázemí se velmi osvědčilo – jen v  rámci prvních čtyř dnů fungování 
zázemím prošlo už 27 cizinců!
Aktuálně mezi dobrými lidmi našich farností hledáme možnost ubytování pro tři ženy ze 
Záporoží – dceru 18 let, maminku 43 let a babičku 62 let. Přišly do regionu za manželem, 
který pracuje v loštickém ZLKL a dokáže tak jejich pobyt (nájem/energie) částečně uhra-
dit. Umístění komplikuje to, že babička je na invalidním vozíčku a zázemí bytu či domku 
musí být alespoň částečně (ne zcela) bezbariérově přístupné. Péči zajišťuje maminka, kdy-
koliv jsou s ní ale schopny pomoci pečovatelky Charity. Dále musí ten, kdo dočasný nový 
domov nabídne, přijmout i tři malé domácí pejsky, kteří jsou pro rodinu velmi důležití, 
jsou pro ně připomínkou domova a podařilo se s nimi překonat téměř 1.700 km dlouhou 
strastiplnou cestu a před zkázou je zachránit. Kdo tedy máte a můžete v tomto ohledu co 
nabídnout, učiňte prosím nabídku na telefon: 732 730 527.
Budujeme také nové zázemí: Centrum Ondřej – zábřežské centrum pomoci Ukrajině, 
které bude nabízet prvotní i dlouhodobou podporu občanům Ukrajiny, kteří se ocitnou 
v našem regionu.
Úkolem bude shromažďování a výdej potravinové a materiální pomoci, zprostředková-
ní kontaktu s  institucemi následné pomoci, naleznou zde tlumočnickou službu i pora-
denskou pomoc Občanské poradny; v budoucnu snad i nabídku zapojení dětí do života 
farnosti či spolků; středisko bude také pořádat sbírky a zajišťovat transport pomoci na 
Ukrajinu. 
(Přijímat budeme vždy jen to, co je vyhlášeno nebo věci po předchozí domluvě – nevozte 

k nám prosím věci nevyžádané a tzv. naslepo)
Centrum Ondřej (podle sv. Ondřeje patrona Ukraji-
ny) bude fungovat od pondělí 14.  3. na adrese záze-
mí Valová 293/24, Zábřeh, s  otvírací dobou pro veřej-
nost 9–12 hodin. Pro další aktuální možnosti pomoci 
a  zapojení do sbírek sledujte prosím webové stránky  
www.charitazabreh.cz Děkujeme!



10

KDE NAJÍT PRAVDU
CO SE TO DĚJE? PROČ ZABÍJÍ BRATR BRATRA?
Srdce mi usedá při sledování zpráv. Jak se v tom všem 
vyznat? Kde najít pravdu? Kde spravedlnost?
Nevím, nerozumím tomu, a  tak klekám na kolena 
před mříží kostela a vím jedno, tam v šeru pod věč-
ným světlem je a vždycky bude jediná Pravda a jediná 
Spravedlnost.Kdo jsem já, abych někoho soudila?
A tak se snažím nesoudit a celým srdcem se obracím k Bohu a naslouchám Jemu, protože 
Boží přikázání začíná slovem: „ SLYŠ…“. (Dt 6,4-6)
Jako Ježíš plakal nad Jeruzalémem, pláče nyní i nad Ukrajinou a Ruskem a jen Jeho slzy 
dokážou smýt všechnu tu nesmyslně prolitou krev.
Dokážou ji smýt dokonce i z rukou agresora, ale to jen tehdy, když se zastaví a pozdvihne 
je k Bohu.
A tak se modlím, aby všichni zúčastnění, a to je celý svět, začali naslouchat srdcem, odho-
dili zbraně a své prázdné ruce pozvedli k nebi.
Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad námi hříšnými. Anna Peková

Doporučení k současnému dění Mgr. Františka Zakopala, psychologa a jáhna, koordiná-
tora nemocničních kaplanů v ČR ke komunikaci s nemocnými a nejenom s nimi… (také 
k nepropadnutí depresím a zachování duševního zdraví) 
Nikdy na toto téma nehovořte jako první, nebuďte tzv. spouštěči strachu. 
Co můžete udělat vy sami pro to, abyste se lépe cítili?
– Nesledujte příliš média. Nyní toho bude všude hodně, včetně nevhodných a velmi 

emočně náročných záběrů. Zkuste sami sebe chránit a zbytečně více se situací nestre-
sovat. Pokud vás něco v souvislosti s těmito událostmi zajímá, zeptejte se toho, komu 
nejvíc důvěřujete.

– Pokud se u vás objeví strach, mluvte o něm, nenechávejte si ho pro sebe.
 Pokud vás situace zatím nijak víc nezasáhla, i to je OK.
– Co dál pomáhá proti špatné náladě? Procházka, modlitba, cvičení a  sport, kreativní 

tvoření – psaní, malování, skládání písniček, básniček, trávení času s blízkými – rodina, 
přátelé. 

– Znáte  někoho na Ukrajině nebo z Ukrajiny? Zkuste se známými vymyslet, jak byste 
jim dali najevo svoji podporu, to že na ně myslíte a přejete jim, aby bylo vše v pořádku. 
Např. modlitbou, postem, novénou za mír apod.

Je nutné mít na paměti, že všichni Rusové s tímto útokem nesouhlasí. Proto není vhodnou 
reakcí napadat slovně nebo jinak útočit např. na ruské občany žijící v ČR, jelikož i těch 
bude u  nás dost, stejně jako Ukrajinců. Konflikty je třeba řešit jinak než násilím nebo 
agresí. Panno Maria, královno míru, oroduj za ně i za nás.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO UKRAJINU – světového kytarového virtuosa česko-
-ukrajinského původu ŠTĚPÁNA RAKA. Koncertní sál ZUŠ Zábřeh 
středa 16. března v 17.00 hod., vstupné dobrovolné. 



11

SOBOTA 19. BŘEZNA  SLAVNOST SV. JOSEFA 
MEZI NÁMI A TĚMI V NEBI EXISTUJE NEZNIČITELNÉ POUTO papež František

…
Mnohokrát ve vyznání víry říkáme: „Věřím ve společenství svatých“. Ale když se zeptáte, 
co je to společenství svatých – comunione dei santi, vzpomínám si, že jsem jako dítě hned 
odpovídal: „Aha, svatí přistupují ke svatému přijímání“. (V italštině slovo comunione ozna-
čuje společenství i přijímání, pozn. překl.) Nerozumíme tomu, co říkáme. Co je společenství 
svatých? Nejde o to, že svatí přistupují ke svatému přijímání, nejde o to: jde o něco jiného.

…
Co je tedy „společenství svatých“? Katechismus katolické církve uvádí: „Společenství sva-
tých je právě církev“ (č. 946). Jaká krásná definice! 
„Společenství svatých je právě církev“. Co to znamená? Že je církev vyhrazena pro do-
konalé? Ne. To znamená, že je to společenství spasených hříšníků. Církev je společenství 
spasených hříšníků. To je krásná definice. Nikdo se nemůže vyloučit z církve, všichni jsme 
spasení hříšníci. Naše svatost je plodem Boží lásky projevené v Kristu, který nás posvěcuje 
tím, že nás miluje v naší bídě a zachraňuje nás z ní. 

…
Díky společenství svatých vždy cítíme, že jsou nám blízcí svatí muži a  ženy, kteří jsou 
našimi patrony, například kvůli jménu, které nosíme, kvůli kostelu, ke kterému patříme, 
kvůli místu, kde žijeme, a tak dále, dokonce i kvůli osobní zbožnosti. A to je důvěra, která 
nás musí vždy povzbuzovat, když se k nim obracíme v rozhodujících okamžicích našeho 
života. Není to magie, není to pověra, oddanost svatým; je to prostě rozhovor s bratrem, 
sestrou, kteří jsou před Bohem, kteří vedli spravedlivý život, svatý život, vzorný život 
a nyní jsou před Bohem. Mluvím s tímto bratrem, s touto sestrou a prosím je o přímluvu 
za potřeby, které mám.

…
Rád zakončím tuto katechezi modlitbou ke svatému Josefovi, ke které mám zvláštní vztah 
a kterou recituji každý den už více než 40 let. Je to modlitba, kterou jsem našel v modlitební 
knížce Sester Ježíše a Marie z konce 17. století.

„Slavný patriarcho svatý Josefe, jehož moc umí učinit nemožné věci možnými, přijď mi na 
pomoc v těchto chvílích úzkosti a těžkostí. Vezmi pod svou ochranu ty vážné a obtížné situace, 
které ti svěřuji, aby měly šťastné řešení.
Můj milovaný Otče, veškerou svou důvěru vkládám do tebe. Ať se neříká, že jsem tě vzýval 
nadarmo, a protože s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že tvá dobrota je stejně velká 
jako tvá moc. Zdroj Vaticananews, redakčně zkráceno
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TUTO NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA
na celostátní setkání mládeže 

Sbírky z neděle 6. března na Petrův haléř: Zábřeh 49.111; Rovensko 3.270 Kč.
DARY: na TV NOE 750, Radio Proglas 1.000, Mary´s Meals 1.000, potřeby farnosti 1.750, 
na Ukrajinu 500 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

DUCHOVNÍ OBNOVY PRO SENIORY (www.rodinnyzivot.cz )
Velehrad a Svatý Hostýn – viz FI 10

MODLITBA VE STÁŘÍ – SV. FRANTIŠEK SALESKÝ
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jed-
noho dne budu starý.
Chraň mne před domněnkou, že musím při každé 
příležitosti a ke každému tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku 
záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale 
abych přitom nešťoural a neporučníkoval.
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti neroz-
dávat – ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit 
o nich roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale 
nauč mě trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, 
když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.
Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. 
Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich 
dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám – bojím se stáří. Je 
mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím 
sílu a přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již 
toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se 
skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě 
ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu sílu srdce. Amen.


