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5. 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 Bože,
opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;
a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost,
chraň nás stále svou mocí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

ŽALM 147 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty,
1: Job 7,1-4.6-7
2: 1 Kor 9,16-19.22-23
ordinárium: Ebenovo č. 504
příští neděli latinské č. 509

Bůh má stálý zájem
uzdravovat zraněné.
Kam přichází Ježíš,
tam ustupují
temné mocnosti.
„Uzdrav mě, Hospodine,
a budu zdráv,
spas mě a budu spasen,
neboť ty jsi můj chvalozpěv.“
(Jer 17,13-14)

„ze stolu Božího slova“

jimž puká srdce.
Ev: Mk 1,29-39

pondělí 6. února
pátek 10. února
neděle 12. února

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Památka sv. Scholastiky
ostatky v Postřelmůvku

JEDNÁNÍ EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI ZÁBŘEH. Dne 30. ledna se sešla
ke svému jednání ekonomická rada zábřežské farnosti.
 Výsledky hospodaření farnosti si můžete přečíst na vývěsce v kostele sv. Bartoloměje.
 Ekonomická rada navrhla pro rok 2006 opravu farní kuchyně. V kostele bude
z bezpečnostních důvodů přesunut kotel k vytápění do sklepa. Dále vzala na vědomí pokračování oprav v kostele sv. Bartoloměje, zrestaurování oltáře Svaté Rodiny a kazatelny.
 SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V sobotu 11. února slaví celá církev Světový
den nemocných. V Zábřeze bude mše svatá v 7 hod.
P. František Eliáš
 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v pondělí 13. a 20. února
v 18.30 hod. v Katolickém domě. Hlavním bodem jednání bude březnová návštěva arcibiskupa Jana Graubnera v Zábřeze.
P. František Eliáš
 SETKÁNÍ RODIČŮ dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání
bude ve středu 15. února.
P. Vratislav Kozub
 POZVÁNÍ. Česká křesťanská akademie – místní skupina
Zábřeh upozorňuje na blížící se zajímavou přednášku plzeňského biskupa Mons. RNDr. Františka Radkovského v Zábřeze. Biskup Radkovský má v České biskupské konferenci na starosti ekumenismus, laiky a informatiku. V současné době je
v Římě na setkání zástupců evropského ekumenického hnutí,
které připravuje 3. evropské ekumenické shromáždění v roce
2007 v rumunské Sibiu. Účastnil se ekumenických bohoslužeb
se Svatým otcem Benediktem XVI. V Zábřeze bude 23. února
2006 v Kinu Retro. Ing. Mgr. František Srovnal
 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE. Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele Základní
školy sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 772 00 Olomouc.
Termín nástupu do funkce – srpen 2006. Předpoklady: vysokoškolské vzdělání
s minimální čtyřletou pedagogickou praxí. Přihlášky včetně strukturovaného životopisu, dokladů o dosaženém vzdělání, praxi a zdravotní způsobilosti, výpisu
z trestního rejstříku a návrhu koncepce této školy v rozsahu 3 x A4 zasílejte do
15.3.2006 na adresu: Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, Ostrovní 11, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
red.

 FALEŠNÝ POPLACH KOLEM AUTORSKÝCH PRÁV
Vatikán. Nakladatelství Libreria Editrice Vaticana zveřejnilo odpověď na obvinění
publikovaná na stránkách italského deníku La Stampa ohledně poplatků za publikaci
papežských textů. Prohlášení připomíná, že poplatky za autorská práva nejsou ničím
novým ani tajným. Od roku 1978 se vztahují na díla Karla Wojtyły a loňská nóta kardinála státního sekretáře je jen automaticky rozšířila také na publikace Josepha Ratzingera. Všichni vydavatelé o tom byli informováni na podzim během knižního veletrhu
ve Frankfurtu. Zpráva byla zveřejněna rovněž ve sdělovacích prostředcích.
V prohlášení ze dne 23. ledna se nakladatelství Libreria Editrice Vaticana vyjadřuje
také k falešnému obvinění, že požadovalo 15 tisíc euro za zveřejnění třiceti řádků papežské homilie. Jak uvedlo nakladatelství, ve skutečnosti šlo o vydání 124 stránkové
knížky, jejíž cena dosahovala téměř 10 euro. www.radiovaticana.cz
P.S. Autorská práva jsou v civilizované společnosti něčím normálním a standardním.
I z tak lidové aktivity jako je hudební produkce na farním plese ve Svébohově platí
farnost jako pořadatel každoročně poplatek ve výši 433 Kč ﬁrmě OSA, která je zákonem pověřena k vybírání autorských poplatků.
P. František Eliáš
 ČETBA BIBLE V RODINĚ. Katechetické centrum Královéhradecké diecéze připravilo příručku s názvem „Četba Bible v rodině“, která je koncipována jako program na celý rok.
Program obsahuje dvanáct kapitol, na každý měsíc jednu, což
představuje minimálně jedno setkání nad Biblí během měsíce.
Program má celkem čtyři části. Texty jsou doplněny ilustracemi a omalovánkami pro nejmenší děti, na konci každé kapitoly je tabulka pro výsledky a hodnocení, co jsme o sobě a Bohu objevili a jak jsme přitom spolupracovali i jak nás to bavilo. Cena brožurky je 15 Kč a můžete si ji vzít na
faře v Zábřeze.
red.
 KNIHOVNA STOJANOVA GYMNÁZIA PROSÍ. Vážení přátelé, od 1. září 2004
v areálu bývalého kláštera na Velehradě působí církevní gymnázium nazvané po olomouckém arcibiskupovi Antonínu Cyrilu Stojanovi. Škola je budována úplně od základů a postupně vybavována. Ke každé škole zcela samozřejmě patří i knihovna. Vybudování takové školní knihovny však není ani jednoduchou, ani levnou záležitostí.
Proto se obracíme na všechny příznivce církevního školství s žádostí o dar knih pro
tuto školní knihovnu. Pokud s touto naší prosbou seznámíte i své přátele, o to bude
náš vděk větší. Jménem učitelů a studentů Stojanova gymnázia, Velehrad Vám děkuji
za pomoc.
PhDr. Čeněk Zapletal, ředitel Stojanova gymnázia, Velehrad

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji ženám ze Zábřehu a okolí, které se zapojily do akce „Ušij panenku –
zachráníš dítě“, pořádané org. UNICEF. Panenky jsem poslala do Prahy, kde
se v centrech UNICEF prodávají za 600 Kč – tolik, kolik stojí očkování jednoho dítěte v chudých částech světa. Ozvali se mi i někteří, z těch, kteří panenky koupili.
Jiřina Maternová

SBÍRKY Z NEDĚLE 29. ledna: Zábřeh 8.800; Jedlí 7.750; Zvole 3.670; Klášterec 940;
Svébohov 1.050 Kč. Zábřeh dary na Haiti 11.000; Zvole dar na opravy 1.000; Svébohov
dar na opravy 500 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na chrám sv. Barbory bylo vybráno za prosinec 2.500 Kč, za leden 1.440 Kč. Celková
částka od počátku činí 203.066 Kč. Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová a Marie Hrubá

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE

 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.Bližší informace na 583 412 108, nebo
731 465 717.
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 započítána v ceně pobytu (cca 180 Kč tam a zpět). Zájemkyně se mohou hlásit u Aleny Enterové, mobil: 731 626 526, nebo přímo v Katolickém domě v kanceláři MRC. Podrobnější informace v příštím čísle.

CHOPS

charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba

CHARITA ZÁBŘEH HLEDÁ SPOLUPRACOVNÍKA
NA POZICI VEDOUCÍ/HO PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Požadujeme vzdělání VŠ, VOŠ popř. SŠ sociálního směru
nebo jiné odborné vzdělání v příbuzném oboru, zkušenosti s vedením kolektivu,
orientaci v systému poskytování sociálních služeb, znal. souvisejících právních předpisů,
znal. sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji, znal. práce na PC (MS Word, Excel), řidičský průkaz skupiny B + praxe v řízení, trestní bezúhonnost, samostatnost a smysl pro zodpovědnost, ochotu dále se vzdělávat a zavádět nové postupy a principy do praxe, kladný
přístup k seniorům a zdravotně postiženým lidem, připravenost pracovat v křesťanském
duchu v souladu s etickými principy, komunikativnost.
Motivační dopis, strukturovaný životopis a kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
a absolvovaných odborných kurzech zašlete nebo doručte do 20. února 2006 pod značkou
„Vedoucí pečovatelské služby“ k rukám ředitele Charity Zábřeh. Nástup dle dohody, možný od 1.3.2006. Bližší informace k obsazovanému místu podá současná vedoucí pečovatelské služby Bc. Lenka Zaciosová - tel. 583 412 587, klapka 35; mobil.: 736 509 463.
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.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 SBÍRKA Z NEDĚLE 29. ledna. Postřelmov 2.470 Kč, Lesnice 1.570 Kč, Dlouhomilov 260 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
 V úterý 7. února nebude mše sv. v Postřelmově.
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: Skupinka studujících bude mít setkání v pátek
po mši svaté, tj. asi v 18.15 hodin.
 MO KDU ČSL Leština si Vás dovoluje pozvat na SPOLEČENSKÝ
PLES, který se pořádá v sobotu 18. února 2006 v Sokolovně v Leštině. Hraje hudební skupina Vašek a Petr. Začátek ve 20.00 hodin.
Vstupné 40 Kč.
 ADORAČNÍ DEN farnosti Lesnice prožijeme v sobotu 18. února. Ten den
jsme zváni k modlitbě za naši diecézi a také za naše bohoslovce.
P. Jiří Putala
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 29. ledna 2006: Štíty 1.370; Horní Studénky 1.000; Cotkytle
510 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

 Sbírky z neděle 29. ledna 2006: Hoštejn 580; Kosov 250; Lubník 440; Tatenice 750 Kč. „Pán Bůh zaplať“.
P. Jaroslav Přibyl
 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE. Neděle 12. února je
dnem vzájemných modliteb farnosti a bohoslovců kněžského semináře v Olomouci. Výstav Nejsvětější Svátosti od 14 do 16 hod., bude zakončený svátostným požehnáním. Po dobu adorace můžete přijmout
svátost smíření. Všechny srdečně zvu. Věřím, že najdeme čas k modlitbě za naši diecézi, farnost, za naše rodiny i nová duchovní povolání.
P. Jaroslav Přibyl
MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 Sbírka z neděle 29. ledna 2006: Mohelnice 4.321; Úsov
755; Studená Loučka 269 Kč. „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
 Kurz symptotermální metody přirozeného
plánování rodičovství pro snoubence a manžele pořádá Mateřské centrum v Mohelnici. První setkání bude ve čtvrtek 9. února v 18.15 hod.
na faře v Mohelnici. Všichni jsou srdečně zváni.
Manželé Kolčavovi, tel. 583449284

ÚNOR V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEHU
1. 2.
2. 2.
3. 2.
4. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.
10. 2.

11. 2.
13. 2.
14. 2.
14. 2.

15. 2.
16. 2.
17. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.
28. 2.

Cvičení pro ženy a dívky
Dětský klub Barvínek
Ples CHARITY Zábřeh. Bližší informace na plakátech
Ples SON. Bližší informace na plakátech
Kondiční cvičení pro seniorky
Klub maminek. Barevné dekorace na skle.
Výtvar. materiál zajištěn, skleněnou nádobku s sebou.
Cvičení pro ženy a dívky
Dětský klub Barvínek
Noc karmelitek
Zájezd na premiéru opery F. Poulence do MD Olomouc.
Přihlášky na 583412108, nebo 731465717
Čas pro změnu
Pravidelné setkání pořádané Apoštolskou církví.
Kondiční cvičení pro seniorky
Klub maminek
Volný program.
Zábavné odpoledne s hudbou a tancem
Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Vašek a Petr.
Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
Cvičení pro ženy a dívky
Dětský klub Barvínek
Hasičský ples. Bližší informace na plakátech.
Kondiční cvičení pro seniorky
Klub maminek. Květiny v bytě. Výsev letniček.
Cvičení pro ženy a dívky
Dětský klub Barvínek
Maškarní ples s pochováváním basy
Hraje Veselá kapela a DJ Radek Habáň
– moderátor Rádia PROGLAS. Vstupné 80 Kč. Předprodej
Dětský maškarní karneval
Cyrano z Bergeracu. Zájezd do Národního divadla v Praze.
Přihlášky na 583 412 108, nebo 731 465 717
Kondiční cvičení pro seniorky
Klub maminek. Kosmetická poradna s Evou Winigovou.
Eva a Vašek
Společenský večer s populární dvojicí z hospůdky
U surfu v Kotvrdovicích. Vstupné 90 Kč.
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