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TŘETÍ 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
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Ježíš ohlašuje 
radostnou zvěst 
až do konce časů. 
Jeho slovo je pravda, 
jeho tělo je chlebem 
pro život světa. 

 „ze stolu Božího slova“

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, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 19   Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život
1: Neh 8,2-4a.5-6.8-10                2: 1 Kor 12,12-30              Ev: Lk 1,1-4; 4,14-21

Ordinárium: Ebenovo č. 504
příští neděli latinské č. 509



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
24. ledna  středa Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25. ledna  čtvrtek  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

CENA ČLOVĚKA. V Božích očích se neměří cena člověka jeho slabostí v pokušeních, 
ani počtem jeho poklesků, by ani počtem jeho těžkých hříchů, nýbrž především jeho bez-
meznou důvěrou ve všemohoucnost Vykupitele, jeho láskou a jeho vůlí pokoušet se stále 
znova začínat ve snaze o dokonalost.                                                                 M.Quist

 Tuto neděli bude v Drozdově  mše svatá v 9 hod. u příležitosti svátku patronů 
kaple sv. Fabiána a Šebestiána. Celebruje rodák P. Anastáz Polášek OFMCap.

P. František Eliáš

 V MALETÍNĚ mše svatá opět v neděli 28. ledna ve 14.30 hod.        P. František Eliáš   

 TÝDEN ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
Také v Zábřeze se letos v lednu na různých místech setka-
jí křesťané, aby se společně modlili za svět a spolupráci mezi 
církvemi. Všichni jsou srdečně zváni.

PROGRAM BOHOSLUŽEB
Pondělí 22. ledna od 17 hodin - Českobratrská církev evangelická, 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

 MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ. V neděli 4. úno-
ra 2007 se uskuteční pouť do Koclířova. Cena 150 Kč, odjezd 
v 11.30 z Valové, závazné přihlášky do 28. ledna. Podle po-
čtu přihlášených bude objednán autobus, proto nebude brán 
zřetel k pozdním přihláškám. Pokud se naplní velký autobus, 
bude cena nižší.

 Ludmila Korgerová tel. 583 414 512

 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK bude při příznivém počasí  
v neděli 11. února 2007. Přihlášky do 5. února, cena 80 Kč, odjezd ve 13 hod. z Valo-
vé.                                                                           Ludmila Korgerová tel. 583 414 512

Varhanář Petr Strakoš zdraví své spolupracovníky, kteří mu po-
máhali na podzim loňského roku při čistění varhan. Od pondělí 
22. ledna ráno v 8 hod. budeme pokračovat  s čištěním píšťal. Rád 
přivítám každou pomoc a těším se na spolupráci s vámi.                               

Petr Strakoš



VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
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 úvodní seznamovací setkání, těch, kteří 
se chtějí dále vzdělávat ve věcech víry či se alespoň blíže se-
známit s tématem, které je zajímá, nebo ve kterém třeba cítí 
potřebu doplnit si vědomosti. Představena budou jednotlivá té-
mata, struktura kurzu a jeho časový rozsah. Zváni jsou všichni 
– mladí, ti starší i ti nejstarší. Celý vzdělávací kurz nebo jen vybra-
ná témata jsou také vhodným doplněním pro ty, kteří se připravu-
jí k přijetí svátostí (zvláště křtu, biřmování, manželství). Důležitá 
je také účast zástupců pastoračních rad z celého děkanátu. Rok 
vzdělávání, jak ho pojal otec arcibiskup Jan, by se u nás neměl soustředit jen na 
kurz v Zábřehu. Již nyní některé farnosti pořádají biblické hodiny nebo se společ-
ně setkávají nad vybranými tématy. Při setkání bude snahou nabídnout některé 
z plánovaných přednášek kurzu jako „výjezdní“. To znamená, že by se přednáška 
opakovala i ve farnosti, která by o ni projevila zájem. Přijďte se seznámit s osno-
vou vzdělávacího kurzu, se jmény přednášejících a pomozte nám nastavit nejen 
jeho průběh, ale také průběh vzdělávání v celém našem děkanátu.
První přednáška se uskuteční v sobotu 10.2. 2007 a začne v 8.00 hod. v Katolic-
kém domě. Přednášejícím bude P. František Petrík (Fero), spirituál Caritas VOŠ 
sociální v Olomouci. Přednáška na téma rozum a víra je vhodná nejen pro ty, 
kteří aktivně žijí ve farním společenství, ale také pro všechny, kteří svoji identitu 
teprve hledají. Jedním ze tří pilířů křesťanství je evangelizace a na nás všech zá-
leží, jak je tato Kristova výzva realizována v praxi. Známe-li tedy někoho ve svém 
okolí koho by otázka zdánlivého protikladu – rozum a víra – zajímala, nebojme se 
mu zprostředkovat informace o přednášeném tématu. Prosím také nás všechny 
z okolí Zábřeha, a to včetně kněží v děkanátu, abychom se v případě, že se roz-
hodneme přednášku navštívit, nebáli nabídnout volná místa v autě někomu ze 
svého okolí, kdo nemá možnost se na ni dopravit sám. 

 S přáním pokoje a dobra  Mgr. Luděk Diblík 

FARNOST SVÉBOHOV           FARNOST SVÉBOHOV

 SENIOŘI se sejdou ve Svébohově ve středu 24. ledna v 17 hod.
Marie Šanovcová

 POZVÁNKA NA KONCERT. KPH Svébohov uvádí v sobotu 3. února 2007 ve 
14 hodin v obecním domě pořad „Zaříkávání a rozmlouvání“ pro dvě flétny a žen-
ský hlas. Účinkují: Jan Riedbauch a Miroslav Matějka příčná flétna a Veronika 
Riedbauchová umělecký přednes.                                         Srdečně zvou pořadatelé 
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SBÍRKY Z NEDĚLE 14. ledna: Zábřeh 10.330; Jedlí 2.050, Klášterec 1.200; Svébohov  
2.000 Kč. Dary:  Zábřeh na Haiti 10.000 Kč, Jedlí anonymní dar na opravy 12.000 Kč, 
a 4.000 dar na Haiti, Svébohov 1.000 Kč Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Příští neděli 28. ledna bude ve farnosti Jedlí sbírka na opravy

Plesová sezóna
 Na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES zve všechny děti KDU-ČSL a MKD 
Zábřeh tuto neděli 21. ledna od 14 hod. do Katolického  domu.                 

Zvou pořadatelé

 VII. PLES CHARITY ZÁBŘEH
Tradiční, v pořadí již 7. společenský večer Charity Zábřeh se usku 
teční v pátek 2. února 2007 ve 20 hod. v Katolickém domě. Výtě-

žek letošního plesu zamýšlíme využít ve prospěch klientů naší or-
ganizace. Ze získaných prostředků budou pořízena nová okna pro 

Centrum Oáza (denní centrum pro mentálně postižené a psychic-
ky nemocné). Rádi přivítáme i vás. Přejeme vám dobrou zábavu 

při kvalitní muzice, čekají vás kulinářské speciality šéfa kuchyně Edy Poláška i prav-
děpodobná výhra v tombole. 
Předprodej vstupenek je zajištěn od 15. ledna přímo na Charitě Zábřeh, Žižkova 15 
v kanceláři účtárny. Tel: 583 412 587, e-mail: zabreh@caritas.cz       Zvou pořadatelé

 Junáci z Lesnice  zvou všechny na TRADIČNÍ JUNÁCKÝ PLES do Společenského 
domu v Lesnici v sobotu 27. ledna 2007. Začátek ve 20:00 hod, vstupné 50 Kč. K tan-
ci a poslechu hraje COUNTRY BESEDA z Uherského Brodu. Návštěvníci se mohou 
těšit na předtančení, tombolu a bohaté občerstvení. Děkuji.  Miloslav Bartoš, Lesnice

Blahopřání
Srdečně blahopřejeme k pětašedesátinám

našemu světícímu biskupovi
Mons. Josefu Hrdličkovi.

Děkujeme za jeho vytrvalou a obětavou službu církvi. 
Pro jeho osobní život a službu církvi vyprošujeme, ať 

mu Bůh žehná a naplňuje ho radostí z práce na vi-
nici Páně.                Farníci zábřežského děkanátu

Nejenom chlebem živ jest člověk! Avšak jíst se musí a vaří-li se s láskou, o to víc 
chutná. K významnému životnímu jubileu gratulujeme

paní Miladě Melicharové,
dlouholeté kuchařce na faře v Zábřeze. Přejeme mnoho sil do 
dalších let, dostatek kulinářských nápadů a vyprošujeme Boží 
požehnání na jejích cestách.    Osazenstvo fary a zábřežští farníci



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 Blíží se setkání KAPRŮ radia PROGLAS v Brně, kterého bych se ráda zúčastni-
la a předala osobně finanční dary od členů a přátel radia Proglas. Finanční dary mi
můžete předat do 1.2.2007. Za loňský rok jsem předala částku 18.750 Kč. Pán Bůh 
zaplať.                                                                                               Ludmila Hajdíková

 31. ledna má svátek sv. Jan Bosco, patron mládeže a vychovatelů. Je možné za-
čít se modlit   od pondělí 22. ledna  devítidenní modlitbu (novénu) za naši mládež, 
školy a vychovatele. 
Svatý Jan Bosco se obracel k Panně Marii Pomocnici křesťanů, můžeme se tedy ja-
koukoliv modlitbou k Panně Marii či Donu Boscovi připojit.          P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 14.1.2007: Horní Studénky 1.300 + dar 2.000 na Haiti a 2.000 na 
lepru, Štíty 1.820, Cotkytle  940 Kč.

Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 14. ledna 2007: Lubník 690, Tatenice 1.750, Hoštejn 850 Kč, Kosov 
430Kč.                                                                       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.

Mimořádná změna mší svatých v neděli 28. ledna 2007: Kosov 7.20; Hoštejn 8.30; 
Tatenice 9.45; Lubník 11.00 hod.                                                      P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 14. ledna 2007 byla ve výši 3.080 + dar 1.000 Kč. 
          Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.                       P. František Janhuba
 Na faře jsme zřídili místnost pro zpěváky a hudebníky. Předem si vás dovolí-
me informovat, že zde budeme pořádat přednášky, na které vás budeme srdečně 
zvát.                                                                                                P. František Janhuba

Nabízíme pronájem farního domu ve Zvoli (bývalé farní kino) k pořádání různých akcí 
(besídek, přednášek....). Informovat se můžete u správce farnosti nebo na faře v Zábřeze.  
                                                                                                        P. František Janhuba

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 14. ledna 2007: Mohelnice 6.244; Úsov 1.846; Studená Loučka 350 
Kč.                                                            Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara

 SETKÁNÍ SENIORŮ bude na faře v Mohelnici v úterý 23. ledna ve 14 hod. 



KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 Nejenom seniory zveme na úterý 23. ledna do Ka-
tolického domu na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUD-
BOU A TANCEM. Začátek tradičně ve 14. hodin. 
Vstupné 30 Kč.                                Občerstvení zajištěno.

 POZOR ZMĚNA. Pohádkový muzikál O perníkové 
chaloupce se bohužel z technických důvodů nemůže uskutečnit v původně ohlá-
šeném termínu. Jako náhradní termín byla stanovena neděle 25. února.

 V pondělí 19. února v Katolickém domě opět přivítáme populární dvojici Eva 
a Vašek z Kotvrdovic a v jejich podání si poslechneme písně Bílá orchidej, Růže 
z Atén a mnohé další. Začátek v 18. hodin, vstupné 150 Kč. Předprodej bude za-
hájen ve středu 24. ledna u paní Ramertové v prodejně EDITON, Žižkova 43,  
 583 416 340.                 Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

 KLUB MAMINEK  v úterý 23. ledna
Mateřské a rodinné centrum zve všechny maminky s dětmi (i bez dětí) na pří-
jemné povídání s pracovnicemi Fondu ohrožených dětí o jejich zajímavé činnos-
ti a náplni. O děti je postaráno prostřednictvím dvou ochotných babiček v herně. 
Přijďte se dozvědět zajímavé informace o činnosti tohoto občanského sdružení.

                       Alena Enterová

 PÁTEČNÍ VEČER S INGMAREM BERGMANEM
Mladí Křesťanští demokraté pořádají v pátek 26. ledna v 19.30 hod. v malém sále 
Katolického domu v Zábřeze první z cyklu pátečních setkání. Hlavním bodem ve-
čera bude promítání filmu Sedmá pečeť švédského režiséra Ingmara Bergmana.
V prostředí středověkého Švédska zasaženého morovou ranou se hrdina filmu za-
mýšlí nad tématem smrti a hledáním Boha. Zváni jsou především mladí lidé, ale 
i jejich rodiče.                                                                 Za MKD Zábřeh Petr Krňávek

VELEHRAD  2007
I v letošním roce připravilo Mateřské a rodinné centrum  duchovní pobyt na Ve-
lehradě. Exercicie  pro ženy  proběhnou v termínu od  9. – 16. března 2006   pod 
duchovním vedením P. Lva Eliáše. 
Vzhledem k navýšení ceny za pobyt a stravu činí :
 cena týdenního pobytu:    2 200,-  Kč (pá – pá)
 cena zkráceného pobytu:  1 810,-  Kč (pá – st) 
 Doprava na Velehrad bude individuální.
Prosím zájemkyně, aby se co nejdří-
ve přihlásily  na tel. 731 626 526, nebo 
přímo v Katolickém domě v kanceláři 
MRC.

Na setkání s Vámi se těší Alena Enterová



ZHODNOCENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
2007

Podle staré tradice vždy po Novém roce vycházejí 
do ulic měst a obcí České republiky tříkráloví ko-
ledníci, které vyslala koledovat Charita Česká re-

publika. Nejinak tomu bylo i letos, v období kolem svátku Tří 
králů, od  5.- 7. ledna.
Charitě Zábřeh se v oblasti děkanátu Zábřeh podařilo sestavit celkem 259 tříkrálových 
skupinek. Tyto koledovaly v celkem 94 obcích, městech a obecních částech a v jejich 
pokladničkách se shromáždil úctyhodný 1.002.190 Kč. Výtěžek sbírky je jako každo-
ročně určen na podporu charitního díla a pomoc lidem a rodinám v nouzi. 
Pokud výtěžek porovnáváme s rokem 2006 (jedná se přibližně o 85 tis. korunový ná-
růst), můžeme být spokojeni a také velice vděčni dárcům za projevenou důvěru a fi-
nanční podporu. 
Kromě již spočteného výtěžku z koledování čekáme na stanovení podílu z darů, jež 
přišly složenkou, z bankomatů České spořitelny či dárcovskou SMS. DMS byla pro 
Tříkrálovou sbírku letos použita vůbec poprvé, bylo možné ji použít všude tam, kde se 
lidé nedočkali tříkrálové návštěvy - k 11. lednu se tímto způsobem v celé ČR shromáž-
dilo téměř půl milionu korun.
Mirek Krejčí (asistent Tříkrálové sbírky): „Omlouváme se všem, kdo Tři krále letos vyhlí-
želi marně, nebo byli zklamáni. Potýkali jsme se s poměrně velkou nemocností vedou-
cích skupinek, a tak se mnohdy hledala náhrada až na poslední chvíli (ne však vždy 
zcela připravená na toto zodpovědné poslání)“.     
„Na závěr chceme poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a dokázali, že jim není 
lhostejný osud bližních v nouzi. Poděkování patří také firmám a společnostem, které
se podílely na odměnění koledníčků v podobě sponzorských darů. V neposlední řadě 
naše vděčnost směřuje k mnoha lidem dobrého srdce, kteří skupinku koledníků přija-
li a obdarovali ji jakoukoliv částkou.“ 

 Miroslav Krejčí – koordinátor TS 2007, Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh

VÝZVA OBČANŮM: POMOZTE VZNIKNOUT CHRÁNĚNÉMU BYDLENÍ! 
Chcete-li svým dětem nebo blízkým trpícím mentálním postižením či psychickým 
onemocněním pomoci žít samostatně důstojným životem ve vhodném bydlení, obrať-
te se prosím na níže uvedenou kontaktní adresu!  
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně du-
ševního, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Šanci ovlivnit vznik chráněného bydlení pro potřebné lidi máme především v tomto 
období v souvislosti s právě probíhajícím procesem komunitního plánování sociálních 
služeb. Vaše názory a ohlasy nám mohou pomoci při prosazování uvedeného typu 
bydlení na Zábřežsku.

Vlasta Škrabalová, Veronika Florianová
členky Pracovní skupiny pro lidi s postižením KPSS Zábřežska

Kontaktní adresa: Josef Zika, koordinátor projektu KPSS Zábřežska tel. 739 524 393  
info@kp-zabrezsko.cz , www.kp-zabrezsko.cz 



VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2007
OBEC   CELKEM KČ OBEC    CELKEM KČ
Benkov 790,00 Lupěné 1 477,50
Bezděkov 2 980,00 Mírov 6 627,50
Bohuslavice 10 392,50 Mitrovice 8 030,00
Brníčko 7 946,00 Mlýn. Dvůr 2 531,50
Březná 3 131,50 Mohelnice 75 104,00
Bukovice 3 919,00 Moravičany 37 923,00
Cotkytle 4 238,00 Mor. Karlov 2 293,00
Crhov 5 550,00 Nemile 10 558,50
Červená Voda 31 800,00 Obectov 2 749,50
Dlouhomilov 7 418,00 Palonín 4  880,50
Doubravice 3 035,00 Pavlov a Lechovice 2 987,00
Drozdov 6 970,00 Písařov 9 021,00
Dubicko 23 431,00 Pivonín 4 605,00
Herbortice 1 400,00 Pobučí 1 956,00
Heroltice 3 385,00 Police  3 207,00
Hněvkov 5 082,50 Postřelmov 56 286,50
Horní Studénky 10 320,00 Postřelmůvek 6 160,00
Hoštejn 10 626,00 Radnice, Zavadilka 1 330,50
Hrabišín 8 368,00 Rájec 17 803,00
Hrabová 11 999,00 Rohle a Nedvězí 8 911,00
Hynčina 2 720,00 Rovensko 18 820,00
Chromeč 15 541,50 Řepová 1 008,00
Jakubovice 2 456,00 Slavoňov 4 574,00
Janoslavice 2 877,50 Stavenice 2 001,00
Janoušov 1 600,00 Strážná 2 332,50
Janoušov u Cotkytle 1 584,50 Stud. Loučka, Buková 6 107,00
Jedlí 23 721,50 Sudkov 14 192,00
Jestřebí 13 174,00 Svébohov 14 897,50
Kamenná 7 213,00 Šanov 3 939,00
Klášterec 4 743,50 Štíty 22 767,50
Kolšov 13 843,50 Tatenice  17 538,00
Koruna 1 552,50 Třeština 6 758,50
Kosov 7 837,50 Újezd  2 384,00
Krasíkov 5 030,00 Úsov 18 613,50
Krchleby 2 110,50 Václavov  6 963,50
Křemačov 2 112,50 Veleboř 4 860,00
Křižanov a Dl.Ves 906,00 Vlachov 1 807,50
Květín 3 322,00 Vlčice 3 117,50
Lesnice  9 504,00 Vyšehorky 4 268,50
Leština 27 926,00 Vyšehoří 5 479,00
Libivá 4 714,00 Zábřeh 139 311,50
Líšnice 7 454,00 Zborov 4 458,00
Loštice 66 919,00 Zvole 12 428,50
Lubník 9 497,50 Žádlovice 7 813,00
Lukavice 10 166,50
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