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3. 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, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost,
abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď,
jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme,
ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě.
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 103 Hospodin je milosrdný a milostivý
1: Ex 3,1-8a.13-15 2: 1 Kor 10,1-6.10-12 Ev. Lk 13,1-9
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich 
obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli vět-
ší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když 
se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo 
oněch osmnáct, na  které padla věž v Siloe a usmrtila je. 
Myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruza-
léma? Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni 
právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto podobenství: 
„Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a při-
šel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vi-
naři: ‘Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto 
fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat 
půdu?’ On mu však odpověděl: ‘Pane, nech ho tu ještě 
tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce 
ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.’“
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE 
Dnešní evangelium nabízí několik vrstev zamyšlení: Nejprve pohled 
na člověka, který rád sbírá šokující zprávy a roznáší je. Pán ho zastaví 
a odvrátí jeho pohled od šokujících drbů k jeho vlastnímu příběhu. 
Druhou vrstvou mohou být lidé, kterým se přihodila nějaká tragédie. 
Ježíš nenadává na situaci s ostatními. Vidí v události impulz, kterým k nám promlouvá 
Bůh. A v neposlední řadě tu je zahradník z podobenství, který se přimlouvá u svého Pána. 
Ani on nenadává, nezatracuje, ale hledá cestu, jak jiným pomoci žít. wwww.vira.cz

POSTNÍ MOTIVACE PRO TENTO TÝDEN
V dnešním evangeliu Ježíš vyzývá své posluchače ke změně jejich života, 
k obrácení se k Bohu. Přidává podobenství o neplodném fíkovníku, nad 
kterým se hospodář ustrnul a  prozatím ho ze zahrady nevykopal. Ježíš 
mluví v evangeliích na více místech o tom, že máme být jako dobré stromy, 

které přinášejí dobré ovoce (srov. Lk 6,44). Sílu k tomu jsme dostali při křtu. Od té doby 
jsme s Ježíšem spojeni, „naroubováni“ na jeho kmen (srov. Jan 15,1) a zahrnuti jeho lás-
kou, trpělivostí a milosrdenstvím. Jakou lepší výživu si přát pro to, abychom nesli dobré 
ovoce? 
Tento týden se budeme snažit, aby na našich činech bylo vidět, že patříme Ježíši.

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 tuto neděli 20. března v 16.00 hod. do kostela sv. 
Barbory.  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, Antonia Vivaldiho nebo nejvýznačnějšího norského skladatele 
Edvarda Griega. 
Vstupné 150 Kč, v předprodeji 120 Kč, držitelé slevové karty Bravo zaplatí ještě o 30 ko-
run méně. 

SYNODNÍ SKUPINKY již odeslaly vyplněné formuláře diecéznímu centru.
Texty ze skupinek formálně zpracovala Jana A. Nováková a ZÁVĚRY 

SYNODNÍCH SKUPINEK najdete na internetových stránkách 
farnosti Zábřeh. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si 
text v tištěné podobě vyzvednout ve farní kanceláři, případně 
se domluvit na vytištění a předání.

MLÁDEŽ DĚKANÁTU ZÁBŘEH se sejde k  pobožnosti KŘÍŽOVÉ 
CESTY v sobotu 2. dubna v Horních Studénkách.
Srdečně zveme všechny mladé na společnou modlitbu křížové cesty. 
Sejdeme se v sobotu 2. dubna v 9.30 hod. u kostela v Horních Studénkách. 
Společně pak půjdeme po jednotlivých zastavení ke kapli sv. Martina na Olšanských 
horách. S sebou dobré boty, malou svačinu a otevřená srdce.

Těšíme se na vás, animátoři Zábřeh
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pátek 25. března Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
Slavnost Zvěstování Páně, která se připomíná devět měsíců před Váno-
cemi (25. 3.), vznikla z biblického vyprávění, v němž archanděl Gabriel 
zvěstuje Marii narození Ježíšovo.
Papež František na slavnost Zvěstování Páně zasvětí Rusko a Ukraji-
nu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Papež František se rozhodl 
obnovit úkon zasvěcení Ruska, který si vyžádala již Panna Maria Fa-

timská a který konkretizoval svatý Jan Pavel II. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě 
kardinál Krajewski, papežský almužník, jako vyslanec Svatého otce“.
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 7.00 a v 17.30 hod. 

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání 
za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli 
žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ 1 Tm 2, 1
Srdečně vás zveme na společné modlitby za mír a pokoj pro Ukrajinu a Rusko, které 
budou probíhat v kostele sv. Barbory v Zábřehu každé pondělí od 19.00–20.30 hodin.
Ukrajina a Rusko potřebují naše modlitby a duchovní boj za ně. Vždyť nebojujeme zbra-
němi lidskými, ale Božskými, kterými je možné bořit hradby nepřítele! Oblečme tedy pl-
nou Boží zbroj a přijďme na duchovní bojiště! Jana Stejskalová 

KURZ MLUVENÉHO SLOVA
Martina Pavlíková – BOŽÍ SLOVO A KULTURA ŘEČI
Třetí část kurzu mluveného slova se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje 
v úterý 29. března, první skupina v 16.00, druhá skupina v 17.45 hod. 

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Milí přátelé, po menší odmlce připravujeme další setkání. První přednáška 
doc. Dominika Opatrného, Th.D. nazvaná „Proč lidi dobré vůle rozdělu-
je politika a náboženství? Význam teorie morálních základů pro křes-
ťanskou 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 mo-
rální základy patří péče, spravedlnost, loajalita, respekt k autoritě a čistota (fyzická i kul-
tická). Všichni jsme v těchto oblastech citliví, ale různě silně. To 
vysvětluje, proč se lidé neshodnou v posuzování takových otá-
zek, jako je eutanázie, umělých potratů, trestu smrti nebo třeba 
zákonů o zbraních. Haidtova teorie přináší křesťanům možnost 
lépe pochopit svoje i cizí morální intuice. Dominik Opatrný vy-
učuje  morální teologii  na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Palackého univerzity. V současnosti je v tisku jeho kniha Násle-
dovat člověka do Božího království: Prameny a meandry křes-
ťanské etiky. Za ČKA Jana A. Nováková
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Farnosti  spravované  z  Klášterce

Sbírky z neděle 13. března na celostátní setkání mládeže:
Klášterec 1.800; Svébohov 3.600; Jedlí 2.000 + dar na potřeby farnosti 2.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

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.

lošticKo              lošticKo              lošticKo

Sbírky z neděle 13. března na celostátní setkání mládeže:
Loštice 4.046 Kč; Moravičany 5.564 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

V úterý 22. března nebude mše svatá ani náboženství z důvodu kněžské obnovy. 

Na Slavnost Zvěstování Páně zasvětíme spolu s papežem Františkem Rusko a Ukrajinu 
Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

V sobotu se zúčastní otcové Alojz a Kristián charitativního hokejového turnaje kněží 
Slovenska v Nové Dubnici. Turnaj můžete sledovat na TV Lux v sobotu od 12.45 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 Bílé Lhotě v neděli v 10.30 hod. 

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

SETKÁNÍ DĚTÍ ZE VŠECH FARNOSTÍ bude v  Lošticích v  neděli 3. dubna od 
16.00 hod. 
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ČervenovodsKo            ČervenovodsKo
Sbírky z neděle 6. března na SVATOPETRSKÝ HALÉŘ: Červená Voda 6.490; Písařov 
2.446; Jakubovice 1.130 Kč. 
Sbírky z neděle 13. března na celostátní setkání mládeže:
Červená Voda 2.720; Písařov 1.095; Jakubovice 730 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

štítecKo              štítecKo              štítecKo
Sbírky z neděle 13. března na celostátní setkání mládeže: Štíty 1.680; Horní Studénky 
530 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY: 
v pátek 25. března o Slavnosti Zvěstování Páně bude mše svatá v 17 hod. 
v neděli 27. března povedou po mši svaté pobožnost křížové cesty farníci.

Křížové cesty v Cotkytli a Horních Studénkách jsou po skončení nedělní mše svaté.

ADOPCE POČATÉHO DÍTĚTE
V  neděli 27. března se připojíme k  modlitbám za nejmenší a  přihlásíme se k  Adopci 
počatého dítěte. 
Proč má smysl se oficiálně přihlásit k Modlitbám za nejmenší? Stáváme se tím součástí 
modlící se rodiny, pomáhá nám to, abychom tento závazek nezanedbávali. V neděli 20. 3. 
bude možnost se v kostele připojit k modlitbě svým podpisem na listině, na stolku vzadu 
v kostele. 
Modlitba vyjde v příštím čísle Farních informací. P. Jacek Brończyk

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 13. března na celostátní setkání mládeže: Tatenice 1.700; Lubník 1.700; 
Hoštejn 2.800; Kosov 430 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

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 8. dubna 2022 společnou večeří (po mši svaté, tj. 
kolem 19.00).
Ukončení bude  10. dubna 2022  po obědě 
(kolem 14.00 hod.).

S sebou si vezměte: spacák, přezůvky, teplé oblečení, Bibli, psací potřeby, 
hygienické potřeby, šátek, malý nožík, malou baterku (pokud máte)…. 
Cena pobytu je 250 Kč.
Přihlásit se můžete osobně, na telefonu 775 339 868,
nebo na e-mail jitka.meda@seznam.cz – a to  nejpozději do 4. 4. 2022. 

Na všechny se těší otec Jaroslav a Jitka Veiglerová
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 13. března na celostátní setkání mládeže byla ve Zvoli ve výši 5.110 Kč 
+ dar na pomoc Ukrajině 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

ÚKLID KLESTU NA PASECE. Na sobotu 26. března máme připravenou bri-
gádu na pasece „v Americe“ nad Lupěným. Kdo chce pomoci lesu i své zdra-
votní kondici bude vítán, ať je z  kterékoliv farnosti. Kromě toho bude jistě 
veselo, ohýnek i opékání. Občerstvení a uzeninu zajistím. 
Sraz v 8.00 hod. u farního kostela ve Zvoli anebo o něco později přímo v lese. 
 P. František Eliáš, tel. 731 626 500

SVATÁ ZEMĚ 
MÁME JEŠTĚ NĚKOLIK POSLEDNÍCH 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 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

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MANŽELE, která se měla konat v so-
botu 26. března, se vzhledem k využívání komunitního centra běženci z Ukra-
jiny konat nebude.  

Dějiny 20. století v našem regionu 24. 3. 2022, 17 hodin, fara ve Zvoli  
Přednáška Mgr. Tomáše Hlavsy, pedagoga Gymnázia v Šumperku, nabídne výběr pozoru-
hodných míst z našeho regionu, která stojí za to navštívit a něco o nich vědět. 
Půjde o mozaiku různých lokalit od těch známějších až po ty zcela nenápadné a stranou 
pozornosti. Soustředí se na připomínky dějů moderních dějin i vzdálenější historie. Vir-
tuálně navštívíme místa se zajímavými příběhy a nebudou chybět tipy na pěkné výlety. 
V našem regionu je opravdu z čeho vybírat. Inspirujte se pro vaše toulky blízkou krásnou 
krajinou. Za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková
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POUŤ DO MEDŽUGORJE, pátek 1. 7. – sobota 9. 7. 2022
Cena poutě: 3.000 Kč + 70 Euro
Předpokládaný čas odjezdu ze Zábře-
ha: pátek 1. 7. okolo 18.00 hod. Zhru-
ba v 7.00 hod. bychom přijeli k moři, 
kde dáme devítihodinovou pauzu. 
Od moře pak pojedeme do Medžu-
gorje na večerní program – mše svatá 
a růžence, po večerním programu se 
pojedeme ubytovat. Odjezd z Medžu-
gorje 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 du-
chovním doprovodem. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních 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 kancelá-
ře, zaslat mailem na poutnik151@seznam.cz, případně poslat na adresu Jaroslava Knáp-
ková, 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.

 Na společnou pouť se těší P. Radek Maláč

POROZUMĚT PLODNOSTI NABÍZÍ KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ 
METODY, který pořádá Arcidiecézní centrum pro rodinný život ve 
spolupráci 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

Na webové stránce se dozvíte data dalších kurzů i možnost zapojení se do on-line kurzu 
symptotermální metody. Je rozdělen do šesti setkání po cca 1,5 hod. Obsahově je totožný 
s prezenčními kurzy. 

KATOLICKÝ TÝDENÍK 12
Církev zůstává Ukrajincům po boku
„Je to tragédie, které musíme čelit společně, pomáhat si a velmi se modlit,“
říká apoštolský nuncius na Ukrajině arcibiskup Visvaldas Kulbokas.
Diplomat, který zůstává v Kyjevě, prohlašuje: „Vidím mnoho optimismu.“
„Modlitba může zastavit i válku“ 
Papež František minulý týden vyslal z Vatikánu na Ukrajinu dva kardinály,
aby přinesli materiální i duchovní pomoc a také „papežovu blízkost a naději“
obětem války.
Téma: 400 let se sv. Ignácem
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Sbírky z  neděle 13. března na celostátní setkání mládeže: Zábřeh 20.255; Rovensko 
1.315 Kč. 
DARY: na potřeby farnosti 9.100 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

Papež František ve středu v modlitbě za Ukrajinu řekl, že Ježíš dnes umírá u Charkova, je 
dítětem, které se narodilo v ostřelovaném Kyjevě, nebo dvacetiletým brancem vyslaným na 
frontu. Hlava katolické církve také zmínila těžký osud ukrajinských dětí a požádala o odpuš-
tění za válku. 

cHaritativní  slUŽBa  círKve  v  dĚKanátU
ZÁBŘEŽSKÁ CHARITA POMÁHÁ SPOLU S VÁMI UKRAJINĚ
Děkujeme vám za to, že se zapojujete do pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny 
před válkou. 
Vážíme si všech vašich darů – materiálních, fi nančních, dobrovolnické pomo-
ci i podpory modlitbou.  
V minulém týdnu jsme na našich webových stránkách spustili nový „rozcestník pomoci“. 
Zde najde vše každý, kdo potřebuje pomoci (lidé z Ukrajiny, ale také „našinec“, který se 
o ukrajinské uprchlíky stará) i ten, kdo pomoc nabízí (materiál, bydlení, dobrovolnická 
pomoc, nabídka aktivit…). 
Kompletní a přehledné informace najdete na stránkách https://zabreh.charita.cz/ukrajina/

Od pondělí 14. března také funguje nové Centrum Ondřej – zábřežské centrum materiální 
pomoci Ukrajině (Valová 334/22 – objekt Price Orcan s modrou fasádou). V něm mimo 
jiné také přijímáme materiální pomoc. Pokud chcete a máte možnost, budeme momen-
tálně nejvíce vděčni za:
 tenisky – od velikosti 36 (nové nebo téměř nové – budou užívány dlouho)
 deky, prošívané přikrývky a polštáře – ale pouze z DUTÉHO vlákna, NE PEŘÍ!!!
 neexpirovaný zdravotnický materiál v originálním obalu (obinadla, náplasti, obva-

zy č. 2 a 3, sterilní gázy, kompresy, zaškrcovadla, trojcípé šátky)
 domácí potřeby pro vybavení kuchyněk (menší hrnce s poklicemi, pánve, hrníčky, 

příborové sady, talíře); žehličky, sušáky na prádlo, přezůvky pro dospělé velikosti  
(kroksy, nazouváky)

 hygienické potřeby (pleťové krémy, balzámy na rty, šampony, pěny na holení a jed-
norázové strojky na holení, manikúry)

 kuchyňský stůl a židle, dětské psací stolky do zařizovaných bytů 

Aktuální seznam je na výše uvedené webové stránce. Věci noste 
opravdu jen tam vyjmenované a prosíme o věci čisté, nepouží-
vané, v dobrém stavu či úplně nové.
Děkujeme vám. 


