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6. 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
Bože, ty přebýváš v těch,
kdo mají čisté a upřímné srdce;
dej nám svou milost, ať žijeme tak,
abychom byli tvým důstojným příbytkem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

ŽALM 32 Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany
1: Lv 13,1-2.45-46
2: 1 Kor 10,31 – 11,1
Ev: Mk 1,40-45
ordinárium: latinské č. 509
příští neděli Olejníkovo č. 502

Ježíš má moc a má soucit.
Přicházejí k němu lidé,
kteří se svou bídou
nemají ke komu jít.
Mohou i za námi
přijít lidé,
kteří se nacházejí v bídě?
„ze stolu Božího slova“

neděle 12. února
neděle 19. února

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
ostatky v Postřelmůvku
koná se sbírka Haléř sv. Petra

 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
 SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU ve středu 15. února bude
tentokrát ve farnosti Mohelnice. Mše svatá v Zábřeze bude jako každou středu
v 9.40 hod. Celebrantem mše svaté bude P. Milan Paľkovič.
P. František Eliáš
 SENIOŘI ve Svébohově jsou zváni na další setkání v pondělí 20. února v 17
hod. v klubovně obecního domu.
Marie Šanovcová
 PŘEDNÁŠKA PLZEŇSKÉHO BISKUPA. Česká křesťanská
akademie – místní skupina Zábřeh Vás všechny zve na přednášku
Mons. RNDr. Františka Radkovského na téma „Nové kroky v ekumenismu u nás a ve světě“, doplněnou promítáním. Přednáška se
koná ve čtvrtek 23. února v 17 hod. v kině Retro Zábřeh, Farní ulice č. 6. Vstupné jako obvykle dobrovolné.
Ing. Mgr. František Srovnal
 Orel Rovensko srdečně zve na ostatkový maškarní ples s pochováváním basy, který pořádáme dne 18. 2.
2006 ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje Nová Olšanka, vstupné 50 Kč, masky 25 Kč. Budou připraveny
speciality z domácí kuchyně a domácí bufet. V průběhu večera ukázky společenských tanců trošku jinak.
Josef Šincl
 CHARITA ZÁBŘEH HLEDÁ OCHOTNÉHO ČLOVĚKA, který
by chtěl pomoci zábřežské klientce Charitní pečovatelské služby při
štípání dřeva na skolky. Dále by nám velmi pomohlo, kdyby někdo
daroval špalek na štípání dřeva.
Bc. Lenka Zaciosová, vedoucí CHPS
INZERÁTY O BYDLENÍ.
 Pronajmu za výhodných podmínek zařízený byt 1+1 v rodinném domku v Zábřeze starší osamělé osobě, nejraději ženě. Tel. 607 577 054.
 Mladá rodina koupí rodinný dům v Zábřeze nebo okolí. Tel: 732 241 845. Adresa v redakci FI.

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE

 Nejenom seniory zveme na úterý 14. února na Zábavné odpoledne s hudbou
a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14.
hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na tradiční MAŠKARNÍ PLES S POCHOVÁVÁNÍM BASY, který se uskuteční v pátek
24. února od 20 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje Veselá kapela a namixuje moderátor rádia Proglas Radek Habáň. V průběhu plesu bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější masky… Zkrátka
a dobře, pokud vám zbývá 80 korun, nezapomeňte si zakoupit
místenku a přijďte.
 Na sobotu 25. února zveme všechny děti a jejich rodiče na
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Začátek ve 14. hodin. Vstupné dobrovolné. 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).
Téma víkendových přednášek: První encyklika nového papeže. Zájemkyně se
mohou hlásit u Aleny Enterové, mobil: 731 626 526, nebo přímo v Katolickém
domě v kanceláři MRC.
 KLUB MAMINEK připravuje a zároveň zve všechny maminky na:
úterý 7.3. přednáška na téma: Rozdílné prožívání (očekávání) muže a ženy v manželství. Úterý 14.3. přednáška na téma: Asertivita - jak se dobře prosadit a jak si
nenechat ublížit.
Alena Entrová

INFORMACE KATECHETICKÉHO CENTRA

Postní rekolekce pro katechety. Ve dnech 24.–26. 3. 2006 se uskuteční v exercičním domě Stojanov na Velehradě postní rekolekce pro katechety, kterou povede
otec arcibiskup Jan Graubner. Začátek bude v pátek v 17 hodin, konec v neděli
obědem. Cena pobytu je od 560 Kč do 700 Kč. Přihlášky zasílejte na adresu: Poutní a exerciční dům „Stojanov„“ Salašská 62, 687 06 Velehrad, tel.: 572 571 531, e-mail: velehrad@stojanov.cz .

 SBÍRKY Z NEDĚLE 5. února: Zábřeh 7.980; Jedlí 1.600; Zvole 3.060; Klášterec 640;
Svébohov 1.850; Postřelmůvek 560 Kč. Svébohov dary na opravy 1.000 Kč Zvole na Haiti:
2.000, na opravy kostela 1.000Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

Dary na lepru: z Rovenska byla dne 5.2.2006 předána částka 2.000 Kč. Dárcům upřímné
„Pán Bůh zaplať“.
Marie Zíková

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ

Drazí bratři a sestry, příští týden, v neděli 19. února, se uskuteční každoroční sbírka nazvaná „Svatopetrský haléř“. V roce
2005 se při ní v České republice vybralo více než 10 milionů
korun. Za tuto štědrost Vám patří dík nejen od Svatého otce,
ale i od nás, biskupů.
Prostředky získané v rámci sbírky „Svatopetrský haléř“ jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke
zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konﬂiktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Takové gesto hluboké solidarity církve, a zároveň účinné pomoci
„Petr našich dnů“
rychlého ﬁnančního daru, jsme mohli sami zažít při ničivých povodních v naší zemi v minulých letech. Svatý otec si Vaší pomoci velmi váží. Považuje ji
za účast na jeho apoštolské práci a současně ve vašem daru vidí konkrétní projev odpovědnosti za potřeby univerzální církve.
Vybrané prostředky proto opět poskytneme do zodpovědných a milosrdných rukou
papeže. Svůj dar věnujeme s vědomím křehkosti naší vlastní existence a s přáním preventivně poskytnout pomoc těm, kteří ji budou akutně potřebovat – neboť stále platí:
„Kdo rychle dává, dvakrát dává!“
Dovolte nám vyjádřit také naší upřímnou vděčnost za veškeré příspěvky během celého roku! Pán Bůh vám zaplať!
Vaši čeští a moravští biskupové

„Z PRVNÍ ENCYKLIKY PAPEŽE BENEDIKTA XVI.”

Biskupské struktuře církve odpovídá, že biskupové nesou v místních církvích odpovědnost za to, aby i dnes byl
program Skutků apoštolů uskutečňován (srov.2,42-44).
I sv. Pavel nás ve svém hymnu na lásku (1. Kor 13) učí, že
láska je vždy více než pouhá aktivita: „ A kdybych rozdal
všechno co mám a pro druhého do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje“. Tento hymnus musí být
Magna charta veškeré služby Církve, o které jsem pojednával během této encykliky o lásce. Praktická činnost je
příliš málo, není-li v ní cítit lásku k samému člověku, která se živí ze setkání s Kristem.
Aby dar druhého neponižoval, nemohu mu dát jenom
něco ze svých věcí, nýbrž ze sebe samého, musím v tom
Rodinka z Baie de Henne - Haiti
být přítomen jako osoba.
Ze zatím neautorizovaného překladu encykliky Deus caritas est.
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 5. února: Postřelmov 2.160 Kč, Sudkov 2.420 Kč (na opravu fary), Lesnice 3.280 Kč (sbírka na opravu kostela), Dlouhomilov 270 Kč, Hrabišín 200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Příští neděli je sbírka na opravy v Postřelmově a v Dlouhomilově.
 Příprava na biřmování. V úterý po mši sv. se sejde skupinka pracujících, v pátek
skupinka studujících. Příští neděli večer bude adorace, na níž jsou zváni především biřmovanci.
 Ve středu 15. února jste zváni do Lesnice k další Biblické hodině. Začne po mši sv.,
která bude v 17 hodin a v zasedací místnosti OÚ se sejdeme nad knihou Jozue.
 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI LESNICE prožijeme v pátek 17. února. Příležitost k
tiché modlitbě před Nejsvětější svátostí bude ve farním kostele od 15 do 17 hodin. Stejně jako v minulých letech budou hlavním úmyslem prosby za naši diecézi a také za bohoslovce semináře v Olomouci. V 17 hodin bude mše sv. a po ní společné ukončení a
svátostné požehnání.
 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.
 Den otevřených dveří na faře v Postřelmově plánujeme na sobotu 25. února odpoledne. Jste zváni k malému posezení a k seznámení s postupem oprav fary. P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

 Sbírky z neděle 5. února: Štíty 1.530; Horní Studénky 1.300; Cotkytle 550 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

 Sbírky z neděle 5. února: Hoštejn 610; Kosov 320; Lubník 330; Tatenice 1220 Kč
Kosov dary na křížovou cestu za leden 9.700 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

 V neděli 26. února ve 14.00 proběhne na faře v Tatenici setkání pastoračních rad
farností Lubník, Tatenice, Hoštejn. Jste srdečně zváni.
MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírka z neděle 5. února 2006: Mohelnice 4.376; Úsov 787; Studená Loučka 444 Kč.
„Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

ZE ZPRÁV TISKOVÉHO STŘEDISKA ČBK

 Praha: Státní sekretariát Svatého stolce informoval prostřednictvím Apoštolské
nunciatury v Praze českého primase kardinála Miloslava Vlka, že návštěva papeže
v České republice se z organizačních důvodů v tomto roce neuskuteční. Kardinál Vlk
pozval Benedikta XVI. při listopadové návštěvě „Ad limina apostolorum“ v Římě. Svatý otec přijal pozvání velmi pozitivně a možnosti cesty Benedikta XVI. do Česka byly
projednávány. Papežova agenda však neumožní vykonat tuto návštěvu letos. Svatý
otec přesto doufá, že se jeho návštěva České republiky bude moci uskutečnit v budoucnosti.
 Londýn (GB)/KAP: Podle britského institutu Christian Research za posledních pět
let vzrostl počet křesťanů o 1,3%, zatímco obyvatelstvo na světě se zvýšilo o 1,2%. Přibylo tedy 140 miliónů křesťanů, z nichž zhruba polovina se hlásí ke katolické církvi.
Podle britských vědců se o to nejvíc zasloužily křesťanské komunity v Asii a Africe.
Náboženstvím s druhým nejvyšším počtem věřících je islám - ve světě žije přibližně
miliarda a 200 miliónů muslimů.
 Slovensko. Prohlášení předsedy KBS a spišského biskupa Františka Tondry bylo zveřejněno v pondělí 6. 2. 2006.
Počas týchto dní sme svedkami uverejňovania hanlivých karikatúr, ktoré sa bezprostredne dotýkajú všetkých veriacich moslimov. Sloboda slova nie je absolútnou hodnotou. V jej mene nie je nikomu dovolené dotýkať sa symbolov a vyjadrení, ktoré sú
veľkej časti obyvateľov našej planéty najposvätnejšie. Ak si chceme nárokovať tolerantný prístup iných, mali by sme byť schopní toleranciu preukázať i my. Byť kultúrnym znamená poznať kultúru druhého a vedieť, čo je pre neho dôležité a posvätné.
V tomto duchu odsudzujem všetky podobné prejavy netolerantnosti a urážky, k akým
sa uchýlili viaceré denníky sveta, Slovensko nevynímajúc.
Zároveň však pripomínam, že protest by nemal nikdy prerásť do násilných akcií, ktorých sme žiaľ vo svete svedkami.

Poděkování

Děkuji všem věrným zákazníkům, kteří po dlouho dobu trvání prodejny
Ledňáček podporovali svými návštěvami a pravidelnými nákupy tuto charitní prodejnu. Je mi líto, že děti přicházejí o možnost sladké odměny a my
o jejich návštěvu. Přeji všem zákazníkům všechno dobré.
Za „Ledňáčka“ Ludmila Macáková
NA POMOC MISIÍM SBÍRÁNÍM ZNÁMEK A POHLEDNIC

Pokud chcete pomoci misijním oblastem, můžete tak učinit darováním použitých poštovních známek (odstřižených minimálně půl
centimetru od okraje známky). Nově můžete pro stejný účel darovat
i místopisné pohlednice známých míst, měst i památek, použité i nepopsané. Oboje
můžete dávat do označené pokladničky v zábřežském kostele naproti poličce s tiskovinami. Větší množství můžete předat přímo na faře v Zábřeze.
Petr Krňávek

