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3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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,
veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni
s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

ŽALM 25

Ukaž mi své cesty, Hospodine

1: Jon 3,1-5.10
2: 1 Kor 7,29-31
ordinárium: Olejníkovo č. 502

Věřit evangeliu
znamená věřit Ježíši:
Tomu, který přišel
a stále přichází.
Hnací silou víry je naděje.
Duší víry je láska k tomu,
který nás volá k následování.
„ze stolu Božího slova“

Ev: Mk 1,14-20
příští neděli: Břízovo č. 503

úterý
středa
čtvrtek
sobota

24. ledna
25. ledna
26. ledna
28. ledna

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Františka Saleského
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Památka sv. Timoteje a Tita
Památka sv. Tomáše Akvinského

 Poslední bohoslužba „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“ bude
v pondělí 23. ledna v kostele Církve československé husitské; káže Jiří
Tengler, evangelický farář.
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).

Red.

 SETKÁNÍ SENIORŮ VE SVÉBOHOVĚ bude v pondělí 23. ledna v 17 hod.
v klubovně.
Marie Šanovcová
PASTORAČNÍ RADY

 Ve středu 25. ledna se sejde v 18 hod. pastorační rada farnosti Svébohov.
 Pastorační rada farnosti Jedlí se sejde ve čtvrtek 26. ledna v 18 hod. P. František Eliáš

 POŘAD „MEZI NEBEM A ZEMÍ“ Českého rozhlasu Olomouc nabídne v úterý 24. ledna v 10.05 hod. posluchačům rozhlasovou prohlídku farního chrámu sv.
Jiří v Moravičanech. V gotickém kostelíku s renesančními a barokními úpravami,
který je svázán s kartuziánským řádem v Dolanech, se nachází zajímavý soubor
renesančních náhrobků a barokní zvon sv. Jiří z roku 1700. Mgr. František John
 BIBLICKÉ HODINY pokračují v úterý 24. ledna v 17 hod. na faře. Jana Nováková
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2006 V ZÁBŘEZE
 V neděli 29. ledna v 15 hod. zvu všechny rodiče dětí, které letos přijmou první
svaté přijímání ke schůzce do Katolického domu v Zábřeze.
P. Vratislav Kozub
 Ve středu 1. února, v 17.30 hod., při vigilii svátku Uvedení Páně do chrámu,
budou při mši svaté představeny děti, které se letos připravují k prvnímu svatému
přijímání.
MAPOVÁNÍ PAMÁTEK TŘETÍHO ODBOJE
Farní muzeum Zábřeh navázalo spolupráci s oddělením novodobých českých dějin Národního muzea a Konfederací politických vězňů v projektu mapování pomníků, památníků a pamětních desek věnovaných třetímu odboji, lidem popraveným a perzekuovaným komunistickým režimem po roce 1948. Naším dílčím cílem je zaznamenat a zdokumentovat tyto památky, nacházející se na území děkanátu Zábřeh. Prosíme čtenáře o upozornění, popřípadě bližší informace.
Mgr. František John

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

SBÍRKA Z NEDĚLE 15. ledna: Postřelmov 3.210 Kč, Lesnice 1.520 Kč, Dlouhomilov 1.160 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: v neděli 22. ledna jste zváni k adoraci do kostela sv.
Matouše. Skupinka studujících bude mít setkání v pátek po mši sv. tj. asi v 18.15
hodin.
Ve čtvrtek 26. ledna po mši sv. bude v Chromči setkání dětí které se připravují
k prvnímu svatému přijímání a jejich rodičů.
SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD: Pastorační rada farnosti Lesnice se sejde ve
středu 1. února po mši sv. na faře u Bartošů. Pastorační rada farnosti Postřelmov
se sejde v pátek 3. února po mši sv. na faře.
P. Jiří Putala
TRADIČNÍ JUNÁCKÝ PLES. Oddíl starších junáků v Lesnici si Vás
dovoluje pozvat na svůj ples, který pořádá v sobotu 28. ledna 2006 ve
Společenském domě v Lesnici. Hraje COUNTRY BESEDA z Uherského Brodu. Začátek je ve 20 hodin.
Vstupné 40 Kč. Občerstvení – Tombola.
Srdečně zvou pořadatelé
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 15. ledna 2006: Štíty 3.620 (8. ledna 1.320 Kč); Horní Studénky
1000; Cotkytle 1.260 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z 15. ledna 2006: Hoštejn 825; Kosov 310; Lubník 3.200 (nedělní + pohřební sbírka); Tatenice 1.160 Kč
„Pán Bůh zaplať“. P. Jaroslav Přibyl
MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírka z neděle 15. ledna 2006: Mohelnice 5.247,
Úsov 1.589, Studená Loučka 495 Kč.
PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA OVEČKA
NA ÚNOR 2006
Setkáváme se každý čtvrtek v 9 hod.
2. 2. 2006
9.00 Asertivita u dospělých a dětí
Mgr. Marta Lexmanová
9. 2. 2006
9.00 Setkání s vizážistkou - proměna Ing. Berková
16. 2. 2006
9.00 Cvičení s Hankou Hrochovou
23. 2. 2006
9.00 Je dítě připravené na nástup do školy? MŠ Zámeček
Za Mateřské centru Ovečka Mohelnice Mgr. Petra Bartošová

SBÍRKY Z NEDĚLE 15. ledna: Zábřeh 10.010; Jedlí 1.600; Zvole 4.010; Klášterec 1.170;
Svébohov 1.550; Postřelmůvek 460 Kč. Svébohov dary na opravy 5.000 Kč. Zábřeh dary na
Haiti 3.000 Kč, Zvole dary na Haiti 1.000 Kč..
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
V neděli 28. ledna 2006 bude ve farnosti Jedlí sbírka na opravy.
 Kdo má zájem o videozáznam přednášky doc. Dr. Františka Kunetky, Th.D. SDB na
téma Sváteční den v židovství a křesťanství, ať zavolá večer na tel. 583 415 092, nebo kdykoliv na mob. tel. 731 402 026.
Ing. Mgr. František Srovnal
KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 Tuto 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.
 Pojeďte s námi do divadla. Na pátek 10. února plánujeme zájezd do Moravského divadla
Olomouc na premiéru opery Dialogy Karmelitek. Námět, ve kterém na pozadí politického převratu vyniká ochota žen stát se mučednicemi pro víru, byl několikrát zdramatizován
i zﬁlmován. Tento námět použil v roce 1957 i francouzský hudební skladatel Francis Poulenc a položil tak základní kámen francouzské moderní hudbě.
Další zájezd, tentokrát do Národního divadla v Praze, plánujeme na neděli 26. února a navštívíme divadelní představení Cyrano z Bergeracu.
Bližší informace na 583 412 108, nebo 731 465 717.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
PLESOVÁ SEZÓNA
 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, myslivecká kuchyně.
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.
 CHARITA ZÁBŘEH Vás srdečně zve na VI. charitní ples, který se koná v Katolickém
domě v pátek 3. února od 20 hod. K tanci bude hrát Fofrovanka, předtančí soubor scénického tance Intro. Čeká vás bohatá tombola, bar, točené pivo a několik druhů jídel připraví
šéf kuchyně E. Polášek. Cena 100 Kč (vstupné, šatna, místenka). Předprodej na sekretariátu
charity. Eva Polášková, tel. 583 412 587, e-mail: zabreh@caritas.cz.
Výtěžek plesu bude použit na pořízení křesel pro klienty Domovinky. Celkový výtěžek bude
zdvojnásoben Nadací Divoké husy.
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.

TISKOVÁ ZPRÁVA Z 13. LEDNA 2006 – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006

Podle staré tradice po Novém roce vycházejí do ulic měst a obcí České republiky tříkráloví koledníci, které vyslala Česká katolická charita.
Celkově 254 tříkrálových skupinek Charity Zábřeh vykoledovalo 917.626 Kč. Přestože jsme měli o 15 skupinek více než vloni a sbírka se rozšířila na další 3 obce, jedná
se o pokles oproti loňskému roku 2005, který byl ale svým způsobem výjimečný. Tehdejší nebývalá štědrost veřejnosti byla zapříčiněna spontánním vzedmutím solidarity
s oběťmi rozsáhlého neštěstí v jihovýchodní Asii, kdy šlo opravdu o holé životy a základní potřeby. Zábřežská Charita následně uvolnila z prostředků získaných sbírkou
140.000 Kč na bezprostřední pomoc Indonésii, dalších 51.194 Kč bylo určeno na pomoc zemětřesením postiženému Pákistánu.
Pokud tedy sbírku porovnáváme s rokem 2004 (jedná se o více než 100tis. korunový
nárůst výtěžku), můžeme být spokojeni a také velice vděčni dárcům za projevenou
důvěru a ﬁnanční podporu. O to více uvědomíme-li si, že se jedná o dobu, kdy jsou
rozpočty domácností vyčerpány vánočními svátky a novoročními oslavami. I přesto
si však většina lidí odkládá nezanedbatelnou část hotovosti pro koledující skupinky.
Spočtené peníze ale nejsou pro nás tím hlavním, nejde ani tak o to vykoledovat vždy
větší ﬁnanční obnos, byť jsou tyto prostředky pro zajištění efektivní pomoci důležité. Důležité je pro nás dát možnost všem lidem (tři králové si nevybírají koho navštíví a koho ne - jdou s kůží na trh a riskují vděčnost, lhostejnost i nepochopení) projevit solidaritu a dobrou vůli. Povzbudivé je pak zjištění, že lidí, kteří vnímají problémy
společnosti a nouzi potřebných, je kolem nás přeci jen stále dost. I při hospodaření
s prostředky sbírky se budeme snažit jejich důvěru nezklamat.
Nejčastějším platidlem nalezeným v pokladničkách byly 20 korunové mince (5.655 ks)
a 50 korunové bankovky (4.563 ks). Vůbec nejvyšší výtěžek jsme zaznamenali v pokladničce č. 190 – celkem 12.115 Kč vysbírala skupinka v Moravičanech. V průměru
pak každá pokladnička obsahovala téměř 3.613 Kč. Podrobné výsledky za jednotlivé
obce jsou přiloženy k této tiskové zprávě, detailnější informace je možné získat na
naší webové stránce www.zabreh.caritas.cz. Je zde k dispozici také fotogalerie z koledování v Písařově.
Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh
Koledovalo se letos ve velké zimě, o to větší obdiv si koledníci zaslouží. 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.
V závěru bychom rádi poděkovali všem Vám, kteří jste
přispěli penězi do pokladničky či dobrým slovem k povzbuzení koledníků. Poděkování patří také všem, kdo
se na sbírce organizátorsky spolupodíleli. Také ﬁrmám,
které pomohly s propagací sbírky nebo s drobnou odměnou koledníků. Koncem příštího týdne (v pátek 20.
ledna v 16.00 hodin) pak proběhne hodnotící setkání
organizátorů s vedoucími tříkrálových skupinek.
Mirek Krejčí (asistent Tříkrálové sbírky)
Tři králové ze Sobotína

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2006
Bezděkov
Hrabišín
Křižanov a Dl. Ves
Koruna
Křemačov
Janoušov
Janoušov u Cotkytle
Heroltice
Krchleby
Hynčina
Herbortice
Březná
Doubravice
Jakubovice
Květín
Bukovice
Janoslavice
Cotkytle
Crhov
Klopina
Klášterec
Dlouhomilov
Hněvkov
Libivá
Drozdov
Kamenná
Krasíkov
Líšnice
Kosov
Brníčko
Horní Studénky
Hoštejn
Lesnice
Bohuslavice
Lubník
Hrabová
Jestřebí
Kolšov
Chromeč
Jedlí
Dubicko
Leština
Červená Voda
Loštice
CELKEM

2.469,400,1.250,1.445,1.455,1.573,1.721,1.953,1.957,1.972,2.040,2.161,2.455,2.556,2.752,2.995,3.695,4.373,5.030,5.084,5.213,5.375,5.825,6.100,6.155,6.272,6.383,6.611,6.914,7.407,8.519,8.577,8.906,10.006,10.416,12.695,13.876,14.271,14.697,21.417,24.105,26.017,29.003,61.343,-

Lukavice
Lupěné
Maletín
Mírov
Mitrovice
Mlýnický Dvůr
Mohelnice
Moravičany
Moravský Karlov
Nemile
Obectov
Palonín
Pavlov a Radnice
Písařov
Pivonín
Police
Postřelmov
Postřelmůvek
Rájec
Rohle a Nedvězí
Rovensko
Řepová
Slavoňov
Stavenice
Strážná
St. Loučka a Buková
Sudkov
Svébohov
Šanov
Štíty
Tatenice
Třeština
Újezd
Úsov
Václavov
Veleboř
Vlachov
Vlčice
Vyšehorky
Vyšehoří
Zábřeh
Zborov
Zvole
Žadlovice

11.111,1.408,1.405,5.644,5.400,2.100,67.658,35.159,2.335,8.013,2.290,3.411,4.019,8.569,4.560,3.588,51.172,7.146,19.027,8.854,20.144,580,4.985,2.031,2.262,5.553,10.664,13.863,4.065,23.176,18.577,6.190,1.732,15.607,6.280,5.860,1.282,2.188,3.231,5.656,109.354,5.268,13.108,7.348,917.626,-

