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DRUHÁ 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,
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,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 96 Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech
1: Iz 62,1-5
2: 1 Kor 12,4-11
Ev: Jan 2,1-12
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příští neděli latinské č. 509

V Káně galilejské proměnil
Ježíš vodu ve víno.
Když přišla jeho hodina,
podal svým učedníkům
kalich s „dobrým vínem“.
Láska a věrnost, odpuštění a smíření,
všechno je voda, dokud se nepromění
Kristovou blízkostí a jasem
na „dobré víno“.
„ze stolu Božího slova“

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
17. ledna středa
Památka sv. Antonína, opata
18. ledna čtvrtek
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
TÝDEN ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Týden od 18. do 25. ledna je týdnem za jednotu křesťanů. Začíná
památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a končí 25. ledna svátkem Obrácení sv. Pavla. Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů svádí dohromady dvě témata, dvě výzvy pro křesťanské církve a věřící: Za
prvé společně usilovat a modlit se za jednotu křesťanů a za druhé spojit své síly v boji
s lidským utrpením. Tyto dva úkoly spolu úzce souvisejí. Oba se totiž týkají uzdravení
Těla Kristova. Také v Zábřeze se letos v lednu na různých místech setkají křesťané, aby
se společně modlili za svět a spolupráci mezi církvemi. Všichni jsou srdečně zváni.
Pondělí 22. ledna od 17 hodin
Českobratrská církev evangelická, sborový dům U Vodárny 2,
Úterý 23. ledna od 16 hodin
Církev československá husitská, kostel u bývalých kasáren,
Čtvrtek 25. ledna od 17 hodin
Římskokatolická církev, kostel sv. Bartoloměje
 ZMĚNA BOHOSLUŽEB. Pravidelná mše svatá v kostele sv. Bartoloměje bude v pátek 26. ledna mimořádně v 16.30 hod. a v 17.30 hod. bude zahájení vzdělávacího kurzu.

VZDĚLÁVACÍ KURZ
Na setkání děkanátů olomoucké arcidiecéze ve Zlíně, které proběhlo na podzim loňského roku, vyhlásil otec arcibiskup Jan program
diecéze na rok 2007. Jedním ze tří základních bodů tohoto programu je vzdělávání věřících. V našem děkanátu reagujeme na tuto výzvu uspořádáním vzdělávacího kurzu, který si klade za cíl seznámit
nás se základy víry, liturgie, biblistiky,…. Kurz bude zahájen v měsíci
únoru, a prvním tématem bude víra. K setkávání jsou zváni všichni, kdo mají zájem
o osobní růst ve věcech víry a zároveň cítí povinnost zareagovat na výzvu svého pastýře. Vzdělávání se bude možno účastnit dvěma způsoby: 1) nepravidelně, dle zájmu
o přednášené téma; 2) pravidelně, určeno pro ty, kteří pojmou toto vzdělávání jako
závazné pro svoji další službu v církvi (podávání sv. přijímání, katecheté,…). Tito budou mít možnost na závěr celého kurzu složit závěrečnou zkoušku a obdrží diplom.
Pravidelní účastníci vzdělávání, kteří zkoušku skládat nebudou si odnesou osvědčení
o absolvování kurzu. Přednášet nám budou otcové Milan Palkovič, Lev Eliáš, a další.
Přesné termíny a jména přednášejících budou upřesněna.
Rok vzdělávání v našem děkanátu zahájíme v pátek 26.1.2007 mší svatou v 16.30
hod. V 17.30 hod. se pak uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze úvodní seznamovací
setkání, kde budou představena jednotlivá témata, struktura kurzu a jeho časový rozsah. Prosím všechny, kteří mají zájem (či alespoň „pokušení“) se tohoto kurzu účastnit,
aby na toto setkání přišli. Seznámíme se s osnovou kurzu, popřípadě ji ještě (dle zájmu
a možností) upravíme a domluvíme se na čase setkávání. S přáním pokoje a dobra
Mgr. L. Diblík

Začíná plesová sezóna
Z
V PÁTEK 19. LEDNA 2007 VE 20 hod. JSTE ZVÁNI NA TRADIČNÍ LIDOVÝ
PLES, který začíná v Katolickém domě v Zábřeze ve 20 hod. Hraje GAMA Šternberk, předprodej vstupenek s místenkou (90 Kč) v knihkupectví „Barborka“ (budova Charity) tel. 777 823 952.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES, pořádaný KDU-ČSL a MKD Zábřeh bude v Katolickém domě netradičně až v neděli 21. ledna
od 14 hod. Zvou pořadatelé
VII. SPOLEČENSKÝ PLES VE SVÉBOHOVĚ. Římskokatolická farnost Vás v pátek (v minulých FI bylo mylně uvedeno v sobotu) 19. ledna srdečně zve do obecního domu ve Svébohově
na společenský ples. Zahájení ve 20 hodin. K tanci i poslechu hraje skupina Triangl. K občerstvení bude připravena domácí kuchyně. V bohaté tombole můžete
jako zvláštní cenu vyhrát i vyhlídkový let. Zvou pořadatelé
 SENIOŘI se sejdou ve Svébohově ve středu 24. ledna v 17 hod. Marie Šanovcová
Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh zve všechny
na přednášku, která nese název: Mrav, morálka a etika. Po přednášce bude následovat diskuze a autogramiáda. Prof. Jan Sokol
bude přednášet v sobotu 20. ledna 2007 ve 14.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze, Sušilova 38. Vstupné dobrovolné.
Ing. Mgr. František Srovnal

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 Nejenom seniory a příznivce zábřežské dvojice Vašek
a Petr zveme na úterý 23. ledna na tradiční ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Začátek tradičně ve 14
hodin. Vstupné 30 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Především děti, jejich rodiče a kamarády zveme na neděli 28. ledna na pohádkový muzikál O perníkové chaloupce. Pod režijním vedením Hany a Zdeňka Jarmarových hrají členové souboru SVĚTÝLKO. Začátek v 15 hodin, vstupné 20 Kč.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
 PÁTEČNÍ VEČER S INGMAREM BERGMANEM
Mladí Křesťanští demokraté pořádají v pátek 26. ledna v 19:30 v malém sále
Katolického domu v Zábřeze první z cyklu pátečních setkání. Hlavním bodem večera bude promítání ﬁlmu Sedmá pečeť švédského režiséra Ingmara Bergmana.
V prostředí středověkého Švédska zasaženého morovou ranou se hrdina ﬁlmu zamýšlí nad tématem smrti a hledáním Boha. Zváni jsou především mladí lidé, ale i
jejich rodiče.
Za MKD Zábřeh Petr Krňávek

SBÍRKY Z NEDĚLE 7. ledna: Zábřeh 11.830; Jedlí 2.500; Klášterec 1.500; Svébohov
1.750; Postřelmůvek 1.760, Vyšehoří 570 Kč. Dary Zábřeh: 22.000 Kč a 2.500 Kč na
Haiti. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 ODPOLEDNE PRO RODINU. Duchovní otcové farnosti Loštice Vás srdečně zvou
tuto neděli 14. ledna do kulturního domu v Lošticích. Od 15 hod. začíná přednáškové
odpoledne na téma „Rodina v srdci církve a společnosti“ (přednáší Mgr. Karel Kočovský) a „Úloha a poslání rodiny“ (přednáší David Prentis, prezident LPP).
PODĚKOVÁNÍ

Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří ať už pravidelně, nebo
příležitostně podporujete svými příspěvky vysílání Radia Proglas.
V průběhu roku jsem odeslala částku 44.000 Kč. Na další spolupráci se stávajícími i novými členy klubu přátel Radia Proglas se těší a
případné dotazy ráda zodpoví Helena Fuchsová, KaPr.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a realizaci Tříkrálové sbírky 2007. Především chci poděkovat všem malým, ale také „velkým“ koledníkům, bez jejichž
pomoci by nebylo možné toto velké charitní dílo uskutečnit.
Děkuji také všem dárcům, kteří otevřeli své srdce a dlaň a přispěli na pomoc těm, kteří naši pomoc potřebují. Ať Vám všem
Pán žehná.
S pozdravem asistent TS – Miroslav Krejčí

Blahopřání

Dne 15. ledna se dožívá 85 roků dlouholetý předseda MO KDU ČSL
a starosta ORLA, obětavý organizátor akcí lidové strany, ORLA a zájmových organizací v Dubicku, bratr Vratislav Hampl. Za celoživotní
obětavou činnost děkujeme a do dalších roků přejeme hojnost darů,
zdraví, duševní pohodu. Vyprošujeme mu Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
Členové MO KDU ČSL, ORLA, přátelé a známí z farnosti Dubicko.

 Varhanář Petr Strakoš zdraví své spolupracovníky, kteří mu pomáhali na podzim loňského roku při čistění varhan. Od pondělí 22. ledna ráno v 8 hod. budou pokračovat práce na čištění píšťal. Rád přivítám každou pomoc a těším se na vaši spolupráci. V neděli 21.
ledna při ohláškách, bude začátek prací připomenut, případně upřesněn.
Petr Strakoš
 POKRAČOVÁNÍ ZKOUŠEK PĚVECKÉHO SBORU CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili nácviku a provedení Rybovy mše vánoční. Zároveň všechny zpěváky zveme na pokračování zkoušek pěveckého sboru chrámu sv. Bartoloměje pod
vedením Karola a Lenky Ozorovských, které začne 9. ledna 2007 v 17 hod. v ZUŠ. Máme
pro vás krásné překvapení a moc se těšíme.
Kája a Lenka Ozorovští
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.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V PRAZE.
V pondělí 22. ledna 2007 se v Praze při ekumenické bohoslužbě slova uskuteční setkání představitelů jednotlivých církví sdružených v ERC v ČR a katolických biskupů. Při této bohoslužbě podepíší představitelé církví
Chartu Oecumenicu. Bohoslužba se uskuteční v ústředí Církve bratrské od 18 hodin. Následně bude v kostele ŘKC (sv. Jiljí, Jilská ulice), ČCE (u Salvátora, Salvátorská ulice) a CČSH (kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí) pro širokou
veřejnost během „večera otevřených kostelů“ představen proces EEA3, dokument
Charta Oecumenica, plánovaná je i prezentace zemí přistupujících v lednu 2007
k EU (Rumunsko, Bulharsko).
 ARCIDIECÉZNÍ FÓRUM MLÁDEŽE. Na začátku roku,
23.-25. února se v Kroměříži na Arcibiskupském gymnáziu
uskuteční již druhé setkání zástupců mládeže z farností naší
arcidiecéze na Fóru mládeže. Tématem tohoto ročníku je
SOLIDARITA VE FARNOSTI. Cílem setkání bude objevovat
cesty k pomoci mezi nejrůznějšími skupinami patřícími do
farnosti a také ke vzájemné pomoci mezi farnostmi.
P. Pavel Kaška, kaplan pro mládež
 CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE se letos uskuteční ve dnech 13.-19.8.2007
v Táboře-Klokotech. Toto setkání se má uskutečnit jako slavnost celé církve, protože v mladých lidech je naděje pro budoucnost církve i společnosti. Motto celého
setkání je totéž, jaké nabídl Svatý otec Benedikt XVI. na rok 2007: „Jako jsem já
miloval vás, tak se vy milujte navzájem“ (Jan 13,34)
Připravuje se bohatý duchovní i zábavný program, včetně beneﬁčního koncertu pro Haiti. Zváni jsou všichni mladí lidé ve věku od 14 let.
P. Pavel Kaška, kaplan pro mládež

K ZAMYŠLENÍ

Právě teď mezi minulostí a budoucností (Mon Calepin)
Když říkáme: „Čas je drahý, zlatem se proplatit nedá“, nemluvíme o minulosti,
ani o budoucnu, ale o přítomném okamžiku. O okamžiku, ve kterém se budoucnost vlévá do minulosti. Kdo tyto unikající okamžiky zachytí, kdo je naplní dobrem, ten dokonale využívá čas, ten žije naplno.Kdo se ale příliš přehrabává v minulosti nebo vypočítavě zkoumá budoucnost, nedělá dobře. Zatím mu totiž navždycky unikají z dosahu cenné atomy času – nevyužité, prázdné.
Pro tebe je rozhodující jenom ta chvilička, kterou právě nyní žiješ.Právě teď...
Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?
Nedělejte si starost o zítřek. (Bible - Mt 6,27.34)

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 Ve středu 17. ledna bude v Postřelmově na faře biblická hodina.
Srdečně zve P. Vladimír Jahn
 V sobotu 20. ledna bude v postřelmovském farním kostele sv. Matouše mše svatá ke cti Ducha Svatého. Srdečně zvu ke společným modlitbám. P. Vladimír Jahn
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 7. 1. 2007: Horní Studénky 1.150 (sbírka z 1. ledna 1.500), Štíty
1.984, Cotkytle 1.120 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 7. ledna 2007: Lubník 640, Tatenice 740, Hoštejn 800 + dar na
Haiti 7.750 Kč z prodeje adventních oveček, Kosov 900Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

Ohlášky

Svátost manželství přijmou v Lubníku v sobotu 27. ledna
Vladimír ŠUBRT z Lubníka a Petra KNOPOVÁ ze Svobodných Heřmanic.
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 7. ledna 2007 byla ve výši 3.410 Kč. Dar na lepru 1.000 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba
 Pravidelná nedělní mše svatá ve farním kostele ve Zvoli začíná v 10.15 hod.
Střídavě mše svaté v kaplích Lukavice a Jestřebí v neděli v 8.30 hod. Tuto neděli
14.1. bude mše svatá v 8.30 hod. v Lukavici.
P. František Janhuba
MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 7. ledna 2007: Mohelnice 6.290; Úsov 642; Studená Loučka 664 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
 SETKÁNÍ SENIORŮ bude na faře v Mohelnici v úterý 23. ledna ve 14 hod.

INZERCE

 V Matici cyrilometodějské vychází kniha VYPRÁVĚJ MI O JEŽÍŠI (biblická čítanka pro katecheze v rodinách). Úvodní slovo arcibiskup Jan Graubner, texty katechezí
biskup Josef Hrdlička, 90 barevných ilustrací Zdirad J.K.Čech. Kniha je zaměřena na
předávání víry v rodinách. Prodejní cena je 249 Kč, možno objednat i e-mailem: knihy@maticecm.cz. Od příštího týdne bude kniha k dostání i na faře v Zábřeze.
 Prodám starší klavír černé barvy Gebrüder Hansmann, značka levně.
Tel. 608 130 994

