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Zábřeh, Zvole, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí, věčný Bože, při křtu v řece Jordánu sestoupil
na Ježíše Krista Duch svatý a tys slavnostně prohlásil,
že Kristus je tvůj milovaný Syn.
Dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život
z vody a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM Iz 12,2-3.4bcd.5-6 S
1: Iz 55, 1-11
ordinárium: Ebenovo č. 504

radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.
2: 1 Jan 5,1-9
příští neděli: latinské č. 509

Přijetím křtu pokání
chtěl Ježíš splnit Boží vůli.
Na této cestě postoupil
až ke „křtu“ svým
utrpením a smrtí.
Volá i nás abychom
ho následovali
na cestě, která skrze smrt
vede k životu.

„ze stolu Božího slova“

Ev: Mk 1,6b-11

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 8. ledna
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Dnešní slavnost může být vhodným zastavením, abychom si
hlouběji uvědomili svůj křest. Křtem byla odstraněna „zeď“ rozdělení, nekomunikace a nespolečenství s Bohem. Rozbořením
této zdi jsme mohli být přijati novým a hlubším způsobem samotným Bohem. Připomenutím svého křtu mohu nechat „padnout“ všechny zdi rozdělení: pocity, že Bůh na mě zapomněl,
nezajímá se o mne. Bůh řekl ke mně své ano, které je neodvolatelné.
www. vira.cz
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006. Ještě tuto neděli 8. ledna
Vás mohou navštívit TŘI KRÁLOVÉ. Děkujeme za Vaši štědrost a vlídné přijetí královské skupinky, vždyť nám přináší požehnání.
Pokud jste nebyli doma, nebo Vás králové nenavštívili, můžete
svůj dar vložit do tříkrálové kasičky v prodejně Barborka nebo
přímo u nás na charitě na sekretariátu u Evy Poláškové. Ještě po
celé pondělí a úterý je možnost přispět na podporu charitativních projektů na těchto dvou místech. Jménem všech obdarovaných Pán Bůh zaplať.
S přátelským pozdravem Asistent TS Krejčí Miroslav
 VÁNOČNÍ DÁREK OD CHARITY PRO OPUŠTĚNÉ DĚTI V BORTNIKÁCH.
Olomouc – Dnes v noci odjíždí do ukrajinského Lvova humanitární mise pracovníků Arcidiecézní charity Olomouc, kterou vede ředitel Václav Keprt. Navštíví
chlapecký dětský domov komunity Miles Jezu v Bortnikách.
V současné době probíhá rekonstrukce budov domova, v nichž budou ubytovny pro chlapce. Jejich přestěhování dosud bránilo nedokončené vytápění budovy
– z důvodu nedostatku peněz dosud komunita nemohla koupit potřebný kotel.
Pracovníci ACHO při své cestě předají jako vánoční dar příspěvek 150 tisíc korun na dobudování kotelny, který pochází od drobných dárců z České republiky.
Byly získány z Tříkrálové sbírky. Kromě toho předají dětem také vánoční dárky.
Tisková zpráva ze středy 4. 1. 2006
 TŘÍKRÁLOVÁ HRA VE ZVOLI. V neděli 8. ledna Vás Divadélko na okraji zve na představení lidové TŘÍKRÁLOVÉ HRY
Z ROSIC. Začátek v 17 hod. ve farním domě.
 NA KONCERT MUŽSKÉHO PĚVECKÉHO KVARTETA
OVOX jste zváni tuto neděli 8. ledna do Obecního domu ve Svébohově. Začátek ve 14 hod., vstupné 30 Kč, děti a mládež do 15 roků
zdarma.

 SETKÁNÍ KATECHETŮ bude ve čtvrtek 12. ledna v 19 hod. na zábřežské faře.
P. Vratislav Kozub
 VI. SPOLEČENSKÝ PLES VE SVÉBOHOVĚ. Římskokatolická farnost Vás zve
v sobotu 14. ledna 2006 do Obecního domu. Zahájení plesu ve 20 hod. Vstupné 50 Kč,
hraje skupina Triangl, tradiční domácí kuchyně, bohatá tombola.

Kaple Panny Marie La Salettské
v Mariánském údolí v osadě Travná

 Místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie ve spolupráci se Spolkem Metoděj Zábřeh
pořádají v neděli 15. ledna přednášku pracovnice vlastivědného muzea v Jeseníku Mgr. Michaely Neubauerové na téma POUTNÍ
MÍSTA JESENICKA. Přednáška bude doplněna
promítáním diapozitivů a ujít by si ji neměli nechat především ti, kteří s námi v jarních měsících
budou chtít absolvovat poutní zájezd na tato místa. Začátek v 15 hodin v Katolickém domě, vstupné dobrovolné.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM
Kde jsou dva, nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich

(Mt 18,20)

Koordinační skupina křesťanských církví v Zábřeze na základě úsilí České biskupské konference a Ekumenické rady církví, vytvořila Týden modliteb za jednotu křesťanů.
PROGRAM V ZÁBŘEZE (bohoslužby začínají vždy v 18 hodin)
Čtvrtek 19. ledna
- římskokatolický kostel sv. Bartoloměje; káže David Přichytal, čs. husitský farář
Sobota 21. ledna
- modlitebna Českobratrské církve evangelické; káže Vratislav Kozub, katolický kaplan
Pondělí 23. ledna
- kostel Církve československé husitské; káže Jiří Tengler, evangelický farář
Bylo rozhodnuto, že výtěžek dobrovolné sbírky na třech ekumenických bohoslužbách v Zábřeze předá předseda místní skupiny křesťanské akademie Zábřeh
občanskému sdružení Dětský svět Zábřeh (podpora matek v tísni a ohrožených
dětí). Původ snah o modlitby za všechny církve a spolu se všemi církvemi se datuje od roku 1740 ve Skotsku. V roce 1968 Komise pro víru a řád Světové rady
církví a Papežská rada pro jednotu křesťanů začaly se společnou přípravou materiálů. Letošní biblické texty připravila mezinárodní skupina teologů v Irsku,
které má bolestné zkušenosti z rozdělení křesťanů. Národními garanty za doporučené texty jsou Jitka Krausová – vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví v České republice a biskup RNDr. František Radkovský, delegát České biskupské konference pro ekumenismus,
který přijal pozvání místní skupiny České křesťanské akademie Zábřeh a v následujících
týdnech bude mít v Zábřeze přednášku.

 SBÍRKY Z NEDĚLE 1. ledna: Zábřeh 12.290; Jedlí 3.000; Zvole 4.320; Klášterec 1.450;
Svébohov 2.700 Kč, dary Zábřeh 2.500 Kč na kostel sv. Barbory.
 Děkujeme jedelským hasičům za dar ve výši 3.100 Kč a dárcům ze Svébohova za částku
31.100,- na kostelní okna. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 DARY NA LEPRU PŘEKROČILY OD ROKU 1993 PŮL MILIONU.
Dary za rok 2005 činily 46.300. Celková částka činí 507.100 Kč. Z toho ze Zábřehu 414.450,
z Rovenska 84.150, z Jedlí 4.000 a z Ráječka 3.500 kč.
Všem dárcům odplať Pán.
Marie Zíková
 Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří, ať už pravidelně či příležitostně přispíváte na provoz a vysílání Radia Prohlas. V průběhu roku 2005
jsem postupně odeslala Vaše příspěvky ve výši 42.900 Kč. Zůstaňte, prosím,
i nadále věrni našemu křesťanskému vysílání Radia Prohlas.
Na Vaši další spolupráci se těší a vše dobré do nového roku 2006 přeje Helena Fuchsová.
 NA ZÁVĚR VÁNOČNÍ DOBY OPOŽDĚNÉ PŘÁNÍ
Z BAIE DE HENNE. Ježíš, který se narodil v chudé stáji, ať vnese víru do vašich srdcí, ať vás prozáří svou jednoduchostí. Tady na Haiti se slaví Vánoce ve velmi prostém duchu, lidé nemají žádné hmotné dárky, které by si
mohli dát. Vánoční atmosféru navodí jen Ježíš v jeslích,
které se stanou symbolem lásky Boha k nám. Lidé, kteří nemají nic, přinášejí svá srdce a dělí se o svou radost,
spontánní atmosféra je to, co prozáří náš malý záliv.
Přeji vám, ať vás Bůh vyvede ze zmatku a stresu a jeho
chudoba, ať vás obohatí tím, co svět nemůže dát.
Bohem požehnané vánoční svátky přeje P. Roman Musil OMI
P.S. Oslavili jsme spolu s farníky Baie-de-Henne báječné Vánoce i Nový rok. Radost z mého
návratu byla veliká. Auto mám, ale dostal jsem ho zpátky ve velmi zdecimovaném stavu, jenom letmá oprava narychlo, na to abych se s ním
dostal co nejdřív zpátky do farnosti, mě stála přes 2.000 USD. Začíná na
něm zlobit už skoro všechno, takže by potřebovalo pořádnou generálku, jestli jí tady vůbec jsou schopni, anebo něco jiného. Jinak pokračujeme zatím úspěšně ve stavbě školy, kolik bude potřeba ještě ﬁnancí na
úplnou dostavbu se dost těžko odhaduje, ale jestliže počítám i s druhým
patrem, kde by měly bydlet sestry a měla by tam být i knihovna, tak se
náklady na dostavbu budou určitě pohybovat v několika desítkách USD. Jinak, Blažej se
má myslím skvěle, prodělal zatím jenom jednou malárii.
S bratrským požehnáním P. Roman OMI
Děkujeme obětavým dárcům za štědré dary pro naši misijní farnost Baie de Henne na Haiti. Mezi vánočními svátky se sešlo na darech 65.700 Kč.
Děkuji všem, kteří mě svými modlitbami vyprošovali sílu při náhlém úmrtí mého manžela
Jana Jaška. Pán Bůh zaplať.
Věra Jašková
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek - Kafíčko – povídání o prožitých vánocích.
9.00
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
Tříkrálová hra
18.00
Divadelní představení pastýřské hry v podání herců Divadélka na okraji.
PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY
13.00
Autobusový zájezd s návštěvou jesliček v Mohelnici a Lošticích. Přihlášky
na tel. 583 412 108
Čas pro změnu
15.00
Pravidelné setkání pořádané Apoštolskou církví.
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek
9.00
Návštěva pracovnic FOD. Společné akce v roce 2006.
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ PLES
20.00
Pořádá Sportovní oddíl BURČÁCI. Bližší informace na plakátech.
Poutní místa Jesenicka
15.00
Přednáška Mgr. Michaely Neubaerové. Pořádáno ve spolupráci s MSKA.
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek
9.00
Lednové inspirace - dekorace a doplňky do dětského pokoje
Zábavné odpoledne s hudbou a tancem
14.00
Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Vašek a Petr. Vstupné 30 Kč.
Občerstvení zajištěno.
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
Maturitní ples SŠSP. Bližší informace na plakátech.
20.00
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek
9.00
Knihovnička. Výběr zajímavých článků a příspěvků z časopisu Rodinný život.
Cvičení pro ženy a dívky
19.00
Dětský klub Barvínek
9.30
Lidový ples. Pořádá MO KDU-ČSL. Bližší informace na plakátech 20.00
Dětský maškarní karneval
14.00
Kondiční cvičení pro seniorky
17.00
Klub maminek
9.00

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 Sbírka z neděle 1. ledna 2006: Postřelmov 4.240; Lesnice 3.990;
Dlouhomilov 650 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
 Příští neděli je sbírka na opravy v Postřelmově a v Dlouhomilově.
 V sobotu 14. ledna bude mše sv. ve Strupšíně v 14.30 hodin. P. Antonín Pospíšil nastupuje v pondělí 9. ledna do lázní. Po dobu jeho nepřítomnosti (tj. do 5. února) budou mše sv. v Hrabišíně každou lichou sobotu v 15.30 hodin. Mše sv. v Dlouhomilově budou v neděli v 16 hodin.
 Na Sokolovně zůstala po křesťanském Silvestru karimatka, je na faře v Postřelmově.
 Příprava na biřmování: skupinka studujících bude mít setkání v pátek po mši svaté.
P. Jiří Putala
 Biblickou hodinu plánujeme v Lesnici na středu 18. ledna po mši svaté. Sejdeme se
již podruhé nad II. knihou Mojžíšovou.
Na setkání se těší P. Jiří

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 1. ledna 2006: Štíty 2.390; Horní Studénky 1.650; Cotkytle 810 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek
 V roce 2005 bylo odesláno na potřeby křesťanského Radia Prohlas 9.700 Kč. Všem
členům klubu přátel Radia Prohlas, které loni oslavilo 10. výročí svého trvání patří velké poděkování a přání všeho dobrého spolu s radostí při poslechu tohoto křesťanského vysílání.
Ludmila Macháčková
P.S. pro náš poslech je nejlepší frekvence 93,3 z Pradědu.

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE
Vánoční sbírky: Hoštejn 2.880; Kosov 420; Lubník 1.900; Tatenice 6.170 Kč
Sbírky z 1. 1. 2006: Hoštejn 1.010; Kosov 300; Lubník 470; Tatenice 1.000 Kč
„Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
 PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ na faře v Tatenici bude v pátek 13. ledna v 19.30 hod.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírka z neděle 1. ledna 2006: Mohelnice 8.586, Úsov 1.327, Studená Loučka 1.060 Kč.

 POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ – ZAJÍMAVÁ NABÍDKA I PRO

POUTNÍKY ZE ZÁBŘEHA A OKOLÍ. Římskokatolická farnost Velké Losiny připravuje na únor od 6. do 13.2.2006
pouť do Svaté Země včetně dopravy z Velkých Losin na letiště v Bratislavě. Autobus zastavuje v Zábřeze. Cena včetně
dopravy autobusem a poplatků je 15.500 Kč. Informace Římskokatolická farnost Velké Losiny, tel.583 248 333.
P. Milan Paľkovič

