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5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec
Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem 
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                          Amen

ŽALM 95 

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
1: Dt 18,15-20 2: 1 Kor 7,32-35 Ev: Mk 1,21-28 
ordinárium: Břízovo č. 503  příští neděli: Ebenovo č. 504 

Ježíš včera i dnes 
hovoří jako ten, 
který mám plnou moc. 
Dnes, právě nyní zakoušíme 
moc jeho slova. 
Očisťuje toho, 
kdo jej slyší, 
sjednocuje ty, 
kteří jej přijímají. 

„ze stolu Božího slova“„ze stolu Božího slova“



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý  31. ledna  Památka sv. Jana Boska, kněze
čtvrtek 2. února  Svátek Uvedení Páně do chrámu

Rodiče přinesli Ježíše do chrámu, jak to vyžadoval zákon Staré smlouvy. 
I Maria zachovávala předpisy, které platily pro každou židovskou matku. 
Ježíš však nepřichází do chrámu jen proto, aby splnil předpis, přišel jako 
Pán, i když zatím úplně skrytý, ale dosvědčený dvěma svědky, starcem 
Simonem a prorokyní Annou.
pátek 3. února  Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Svatoblažejské požehnání můžete v chrámu svatého Bartoloměje 

přijmout v pátek při mši svaté v 6.45 a 17.30 hod. 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC ÚNOR
Úmysl všeobecný – aby si mezinárodní společenství Úmysl všeobecný – aby si mezinárodní společenství Úmysl všeobecný

uvědomilo naléhavou povinnost zamezit obchodování 
s lidskou důstojností. 

Úmysl misijní – aby věřící laikové v misijních ze-
mích poznali nutnost spolupráce v politické a sociální 
oblasti a více se do ní zapojili. 

Úmysl národní – aby všichni, kdo stojí v čele podni-Úmysl národní – aby všichni, kdo stojí v čele podni-Úmysl národní
ků, poctivě a odpovědně spravovali veřejný majetek. 

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. 

 SETKÁNÍ KATECHETŮ na faře v Zábřeze bude ve čtvrtek 2. února od 
19. hod.                       P. Vratislav Kozub

 SVÁTOST SMÍŘENÍ. Jako každý první pátek v měsíci, můžete i v pá-
tek 3. února od 15.30 hod. přijmout ve farním kostele sv. Bartoloměje svá-
tost smíření.            P. František Eliáš

 V neděli 5. února při večerní mši svaté doprovodí liturgii Rytmická 
schola od sv. Bartoloměje.                                                         Radomír Friedl

 V neděli 12. února oslavíme ostatky v Postřelmůvku.  František Hrubý

Před 500 lety, v roce 1506, se 
narodil svatý František Xaver-
ský, neúnavný misionář, pod je-
hož ochranou je Apoštolát mod-
litby. S důvěrou v jeho přímlu-
vu prosíme nebeského Otce. 



VI. PLES CHARITY ZÁBŘEH.
Tradiční, v pořadí již 6. společenský večer Charity Zábřeh se uskuteční
v pátek 3. února 2006 v 20.00 hodin v Katolickém domě. Společná zá-
bava vždy přinesla něco dobrého lidem v rozličné nouzi. Výtěžek z le-
tošního plesu zamýšlíme využít ve prospěch klientů naší organizace. Ze 
získaných prostředků budou zakoupena křesla pro uživatele denního 
centra Domovinka. Plánujeme nakoupit (dle výtěžku plesu) až 10 kusů 

křesel, katalogová cena jednoho se pohybuje kolem 6.990 Kč. Již předběžně byla s ma-
jitelem firmy dohodnuta výrazná sleva na zakázku (množstevní i zohledňující charakter 
naší organizace a účelu využití).

Bude nám potěšením na plese uvítat i Vás, přijďte spojit příjemné s užitečným: 
dobře se pobavit, poslechnout si kvalitní hudbu, „ošoupat“ taneční boty a protočit 
partnera či partnerku po parketu, ochutnat kulinářské speciality a navíc s velkou prav-
děpodobností vyhrát hodnotnou cenu v bohaté tombole. 
 V rámci večera nás k tanci i poslechu pozve kapela Fofrovanka Uničov, předtančení 
zajišťuje soubor scénického tance Intro. O kulinářský zážitek se v kuchyni postará tým 
pod vedením pana Eduarda Poláška (ex SnackBar nyní rekreační zaříze-
ní NH Dolní Bušínov). Pány (ale nejen je) čeká na baru točený Šerák.

Předprodej vstupenek je zajištěn od 9. ledna přímo Předprodej vstupenek je zajištěn od 9. ledna přímo Předprodej vstupenek na sekretariá-
tu Charity (Žižkova 15, Zábřeh), vstupenky je možné si zde přímo za-
koupit nebo závazně zamluvit - Eva Polášková, tel 583 412 587, email: 
zabreh@caritas.cz 
 Celkový výtěžek společenského večera bude zdvojnásoben Nadací 
Divoké husy (www.divokehusy.cz). Na setkání s Vámi se těší kolektiv 
zaměstnanců Charity Zábřeh.                            Jiří Karger - ředitel

NA POMOC MISIÍM SBÍRÁNÍM ZNÁMEK A POHLEDNIC
Pokud chcete pomoci misijním oblastem, můžete tak učinit darováním použitých poš-
tovních známek (odstřižených minimálně půl centimetru od okraje známky). 

Nově můžete pro stejný účel darovat i místopisné pohledni-
ce známých míst, měst i památek, použité i nepopsané. Oboje 
můžete dávat do označené pokladničky v zábřežském koste-
le naproti poličce s tiskovinami. Větší množství můžete předat 
přímo na faře v Zábřeze.                  Petr Krňávek

O S M N Á C T  R O K Ů  S  Ž I V Ý M  R Ů Ž E N C E M
Děkujeme paní Miroslavě Stejskalové

za dlouholeté vedení modlitebního
 společenství ŽIVÉHO RŮŽENCE V ZÁBŘEZE.

Přejeme jí do dalšího života
hojnost Božího požehnání, pokoje a dobra.

farníci
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 SBÍRKY Z NEDĚLE 22. ledna: Zábřeh 10.060; Jedlí 1.900; Zvole 3.410; Klášterec 
940; Svébohov 3.900; Postřelmůvek 315 Kč. Zábřeh dary na Haiti 1.300 Kč. Zvole dar 
2.000 Kč. Sbírka z pouťové mše svaté v Drozdově 1.900 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                          P. František Eliáš
Ze Zábřeha byla dne 15. ledna 2006 na lepru předána částka 3.150 Kč. 
 Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.    Marie Zíková

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 Pojeďte s námi do divadla. Na pátek 10. února plánuje-
me zájezd do Moravského divadla Olomouc na premiéru 
opery Dialogy Karmelitek. Námět, ve kterém na pozadí politic-. Námět, ve kterém na pozadí politic-
kého převratu vyniká ochota žen stát se mučednicemi pro víru, kého převratu vyniká ochota žen stát se mučednicemi pro víru, 
byl několikrát zdramatizován i zfilmován. Tento námět použil v roce 1957 i fran-
couzský hudební skladatel Francis Poulenc a položil tak základní kámen fran-
couzské moderní hudbě. Bližší informace na 583 412 108, nebo 731 465 717.
 Předprodej vstupenek. Upozorňujeme všechny, kdo zvažují návštěvu předsta-
vení Cyrano z Bergeracu plánovaného v Národním divadle v Praze na 26. února, 
aby neotáleli s přihláškou. Zájezd je téměř vyprodán.
 Rovněž upozorňujeme všechny případné zájemce o vystoupení populární dvo-
jice Eva a Vašek plánované na 28. února v Katolickém domě, že v prodejně Editon Eva a Vašek plánované na 28. února v Katolickém domě, že v prodejně Editon Eva a Vašek
u paní Ramertové je k dostání již jen několik posledních vstupenek na balkon. 
Další jejich vystoupení plánujeme na 10. října.

Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek

VELEHRAD 2006
I v letošním roce připravujeme týdenní pobyt pro ženy na Velehradě. Přednášky 
proběhnou pod duchovním vedením P. Lva Eliáše. 
 Termín pobytu: 17. 3. –24. 3. 2006. Doprava je plánována vlakem, pro ženy se 
zdravotními problémy bude zajištěn odvoz autem.
Cena týdenního pobytu:     2 000 Kč (pá – pá)
Cena zkráceného pobytu:   1 460 Kč (pá – st)

Cesta vlakem není zapo-
čítána v ceně pobytu (cca 
180,- Kč tam a zpět).Zá-
jemkyně se mohou hlásit 
u Aleny Enterové, mobil: 
731 626 526, nebo přímo 
v Katolickém domě v kan-
celáři MRC. Podrobnější 
informace v příštím čísle.



POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO   POSTŘELMOVSKO     

 Sbírky z neděle 22. ledna: Postřelmov 3.220 Kč, Lesnice 
1.390 Kč, Dlouhomilov 270 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
Příští neděli je sbírka na opravy fary v Chromči a v Sudkově. 

 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ. V úterý po mši svaté se se-
jde skupinka pracujících. 

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD 
Pastorační rada farnosti Lesnice se sejde ve středu 1. února 
po mši sv. na faře u Bartošů. Pastorační rada farnosti Postřel-
mov se sejde v pátek 3. února po mši sv. na faře. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB Ve čtvrtek o svátku Uvedení Páně do chrá-
mu budou mše sv. v Chromči v 16.30 a v Postřelmově 18.00 hodin. 

 DARY NA RÁDIO PROGLAS: Za rok 2005 bylo z Leštiny věnováno na rádio 
Proglas 9.870 Kč. Všem přispěvatelům ať odplatí Pán.                          M. Kleiblová

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI DLOUHOMILOV oslavíme v neděli 5. února. 
Výstav Nejsvětější svátosti k soukromé adoraci bude v bývalo školce od 13 hodin. 
V 16 hodin bude mše sv. a po ní společné ukončení a svátostné požehnání. 

P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO         ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 22. ledna 2006: Štíty 2.710; Horní Studénky Cotkytle 520 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

 Sbírky z neděle 22. ledna 2006: Hoštejn 6.000; Kosov 340; Lubník 500; Tateni-
ce 940 Kč.  „Pán Bůh zaplať“.                          P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 22. ledna 2006: Mohelnice 4.667, Úsov 
485, Studená Loučka 300 Kč.

 Kurz symptotermální metody přirozeného plánování ro-
dičovství pro snoubence a manžele pořádá Mateřské cent-dičovství pro snoubence a manžele pořádá Mateřské cent-dičovství
rum v Mohelnici. První setkání bude ve čtvrtek 9. února 
v 18.15 hod. na faře v Mohlenici. 
 Všichni jsou srdečně zváni. 

Manželé Kolčavovi, tel. 583 449 284



ENCYKLIKA PAPEŽE DEUS CARITAS EST
Svatý otec Benedikt XVI. zveřejnil svou první encykliku Deus Caritas est - Bůh 
je láska. 
 Encyklika přichází s poukazem na láskyplný 
vztah Boha k člověku. Papež připomíná, že láska 
k bližnímu patří k podstatě katolické církve stejně 
jako vysluhování svátostí a zvěstování evangelia. 
 Dokument vychází ze slov 1. listu apoštola Jana: 
Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu 
a Bůh v něm. Vzorem této lásky je podle encykli-
ky život Ježíše Krista, který v sobě spojoval lásku 
k Bohu i bližnímu. Láska přitom není přikázáním, 
ale poznáním člověka, že je Bohem milován, a od-
povědí na tento dar. Láska k bližnímu má v součas-
né době řadu chvályhodných forem, píše Svatý otec. 
Mezi ty, které zvláště doporučuje katolíkům k ná-
sledování, patří podpora charitativní činnosti církvesledování, patří podpora charitativní činnosti církvesledování, patří . 
 Encyklika je rozdělena na dvě základní části. První se týká teologicko-filozofické 
reflexe lásky ve svých různých rozměrech (eros, philia, agape), kde upřesňuje podsta-
tu lásky mezi Bohem a člověkem, který je provázaným vnitřním svazkem. Nejradikál-
nější formou lásky je Ježíš Kristus, který je vtělenou láskou Boha. 
 „Láska je jedinečná skutečnost obsahující i další skutečnosti“, konstatuje papež. 
Dále Svatý otec poukazuje na fyzickou lásku mezi mužem a ženou, která nemá být 
„ponížena na pouhý sexuální styk“. Láska má směřovat ke spojení těla a ducha man-
želstvím, v němž muž a žena naplňují svůj „hluboký osud“. 
 Druhá část se týká konkrétních skutků lásky k bližnímu. Papež píše o lásce 
k bližnímu, která je zakořeněná v lásce Boha. Skutky lásky se týkají jak každého křes-
ťana, tak celého společenství církve, která ve své charitativní lásce musí odrážet lásku 
Trojice. 
Služba lásky je jedním ze základních úkolů církve. V encyklice papež uvádí, že přiro-
zenost církve se vyjadřuje trojím úkolem: zvěstováním Božího slova, slavením svátostí 
a službou lásky. Jedná se o úkoly, které nemohou být odděleny jeden od druhého. 
 Charitativní činnost má navázat na zkušenosti osobního setkání s Kristem, jehož 
láska se dotkla srdce věřícího a vzbudila v něm lásku k bližnímu. Křesťanská charita-
tivní činnost musí být nezávislá na politických stranách a ideologiích. Křesťanská lás-
ka také nesmí být prostředkem ve službě toho, co dnes bývá označováno jako prose-
lytismus. Láska je zdarma; není konána proto, aby se s ní dosáhlo jiných cílů. Ale to 
neznamená, že by se charitativní činnost musela obejít bez Boha a Krista. 
 Křesťan ví, kdy je čas mluvit o Bohu a kdy je správné o něm mlčet a nechat mluvit 
pouze lásku.  Kateřina Rózsová, 25. 1. 2006 

 BAIE DE HENNE. Koordinátoři pomoci pro misijní farnost na Haiti se sejdou 
ke schůzce v úterý 31. ledna v Olomouci.                                        P. František Eliáš


