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15. 1. 2006 Ročník XIII.
číslo 3
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, 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,
ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 40

Hle, přicházím, Pane,
splnit tvou vůli.
1: 1 Sam 3,3b-10.19 2: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 Ev: Jan 1,35-42
ordinárium: latinské č. 509 příští neděli: Olejníkovo č. 502

Nestačí se jen informovat
o Ježíši a o jeho cestě;
je třeba za ním jít.
Být s ním;
pak člověk uvidí,
kde „bydlí“,
kde se nachází.
„ze stolu Božího slova“

úterý 17. ledna
středa 18. ledna
sobota 21. ledna

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Antonína, opata
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Památka sv. Anežky, panny a mučednice

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 18.
ledna. Mši svatou budeme slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
 NA POUŤ KE SV.FABIÁNOVI A ŠEBESTIÁNOVI jste zváni do Drozdova
v neděli 22. ledna. Na mši svatou, kterou celebruje v 10.30 hod. zve P. František Eliáš
POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM
Týden modliteb za jednotu křesťanů 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).
redakce

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE

 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.
 Nejenom seniory zveme na úterý 17. ledna na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr.
Začátek ve 14. hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Na neděli 22. ledna Vás zveme do Katolického domu na vystoupení dechové
hudby Bojnická kapela. Mimořádné vystoupení této přední slovenské dechovky se
nám podařilo zajistit na poslední chvíli a není uvedeno v našem měsíčním přehledu. Dovoluji si Vás v této souvislosti poprosit o předání informace všem, o kterých
víte, že patří k příznivcům tohoto hudebního žánru. Začátek vystoupení ve 14 hodin, vstupné 80 Kč.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

KDU ČSL a MKD Zábřeh Vás srdečně zvou do Katolického domu
v Zábřeze v sobotu 28. ledna na LIDOVÝ PLES.
Začátek ve 20 hod., předtančí soubor scénického tance INTRO, k tanci hraje JUNO Olomouc, k občerstvení myslivecké speciality.
Vstupenka s místenkou 90 Kč. Předprodej od 16. ledna 2006 v knihkupectví „Barborka“ (charita).
NA DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES jste zváni do Katolického domu v Zábřeze v neděli 29. ledna od 14 hodin.
Hraje Josef Hroch, vstupné dobrovolné.
POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 Sbírka z neděle 8. ledna 2006: Postřelmov 2.970; Lesnice 1.380; Dlouhomilov
240 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli je sbírka na opravy v Postřelmově, Chromči a v Dlouhomilově.
 K BIBLICKÉ HODINĚ se sejdeme v Lesnici na středu 18. ledna po mši svaté,
tj. asi v 17.45 hodin. Již podruhé se budeme zabývat II. knihou Mojžíšovou.
Na setkání se těší P. Jiří
 Na Sokolovně zůstala po křesťanském Silvestru karimatka, přihlásit se o ni
můžete na faře v Postřelmově.
P. Jiří Putala
 Koncem ledna bude setkání Kaprů v rádiu Proglas. Prosím členy
a přátele rádia, kteří chtějí ﬁnančně přispět, aby mi peníze odevzdali nejpozději 26. ledna. Děkuji. Za loňský rok bylo z našich farností
věnováno na rádio Proglas 20.650 Kč.
Ludmila Hajdíková

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 8. ledna 2006: Štíty ; Horní Studénky 1.200; Cotkytle 550 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

Z FARNOSTÍ SPRAVOVANÝCH Z TATENICE
 Sbírky z 8. ledna 2006: Hoštejn 615; Kosov 400; Lubník 380; Tatenice 770 Kč
„Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
MO KDU ČSL srdečně zve na ples, který se koná 21. ledna 2006 na
zámečku v Tatenici. Začátek ve 20 hod. Hraje BOB & BOBEK, občerstvení, bufet, tombola bude zajištěno. Vstupné 40 Kč.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 8. ledna 2006: Mohelnice 4.138, Úsov 587, Studená Loučka
646 Kč. „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

SBÍRKY Z NEDĚLE 8. ledna: Zábřeh 9.190; Jedlí 1.700; Zvole 4.040; Klášterec 920; Svébohov 1.500 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 Charita Zábřeh nabízí pro imobilní občany k zapůjčení bateriový zvedák do vany. Kromě zvedáku do vany jsem schopni zapůjčit krátkodobě (než si pacient či jeho příbuzní vyřídí zdravotní pomůcku přes svou zdravotní pojišťovnu i dlouhodobě, další pomůcky usnadňující život lide s onemocněním nebo handicapem. Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, telefax: 583412587, e-mail: zabreh@caritas.cz, www.zabreh.caritas.cz.
 VĚZEŇ Z MÍROVA potřebuje sportovní obuv (velikost 10) a tepláky na výšku postavy 175-180 cm (jednobarevné, bez ozdob). Jeho šaty byly vzaty na expertizu a nemá jinou možnost (zázemí) než požádat o dar. Domluvit se můžeme na tel. 583 413 746, mobil
603 781 363.
Dobrovolný pracovník charity Tomáš Kobza
 LETOŠNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MUŽE. Žádám muže, kteří mají zájem o letošní duchovní obnovu, aby přišli na faru v Zábřeze v pátek 20 ledna po večerní mši svaté (19 hod.). Domluvíme se jak, kdy a kde se letos sejdeme (sjedeme). Nabízí se nám více
možností.
Vladimír Till

KOUPÍME LES. Římskokatolická farnost Zábřeh ráda přijme darem,
případně odkoupí les v blízkosti Zábřeha.
P. František Eliáš
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006 končí, na Charitě počítáme výtěžky pokladniček a bilancujeme zážitky z koledování. Při té příležitosti bychom rádi poděkovali všem Vám, kteří
jste přispěli penězi do pokladničky či dobrým slovem k povzbuzení koledníků. I díky Vaší
štědrosti bude výtěžek opět vysoký (přesné informace budou otištěny v příštím čísle FI
nebo dříve na našem webu).
Omlouváme se také všem, kdo Tři krále letos vyhlíželi marně. Zvláště v Zábřehu nebylo v našich silách
navštívit všechny domácnosti. Účast nám zde odřekla
třetina vedoucích skupinek a nám se nepodařilo zajistit odpovídající náhradu. Ne všechny narychlo a provizorně sestavené skupinky studentů se zcela ztotožnily s posláním sbírky. Tam, kde jste byli právem pohoršeni za jejich chování i způsob koledování se velmi omlouváme, již víme, že to byl krok špatným směrem. O to usilovněji prosíme Vás, kteří jste měli s letošním koledováním špatné zkušenosti, abyste nám
pomohli se zajištěním sbírky příští – kontaktovat nás
můžete již teď. Vedoucí skupinek pak zveme na hodnotící setkání, které se uskuteční v pátek 20. ledna v
16.00 v budově Charity (Žižkova 15, Zábřeh).
Jiří Karger
Tříkrálová skupinka z Tatenice
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