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4. 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

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,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 71

Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti.

1: Jer 1,4-5.17-19

2: 1 Kor 12,31 – 13,13

Ordinárium: latinské č. 509

Ev: Lk 4,21-30

příští neděli latinské Olejníkovo č. 502

...“Zvedli se, vyhnali ho ven z města
a vedli až na sráz hory,
na níž bylo vystavěno jejich město,
aby ho srazili dolů.
On však prošel jejich
středem a ubíral se dál.“ Lk 4,30
Vždy platí, že Ježíš
deﬁnitivně neumírá.
Můžeme ho však odmítnout,
a pak nastává to nejhorší,
že Ježíš odchází – ubírá se dál.
„ze stolu Božího slova“

31. ledna

středa

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Jana Boska, kněze

 V MALETÍNĚ mše svatá opět tuto neděli 28. ledna ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
 Pátek 2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu. Před čtyřiceti dny jsme slavili
Narození Páně. Dnes si připomínáme den, kdy Josef a Maria přinesli Dítě Ježíše
do chrámu, aby ho zasvětili Bohu, aby splnili předpis Mojžíšova Zákona za záchranu prvorozených při odchodu z Egypta. Při dnešním svátku i my děkujeme Bohu
za své děti, které jsou v Boží ochraně.
Mše svaté: Zábřeh 7.00 a 17.30 hod., Jedlí a Svébohov 16 hod.
 Svátost smíření jako každý první pátek v měsíci můžete přijmou ve farním
kostele v Zábřeze 2. února od 15.30 hod.
P. Pavel Kaška
 Setkání katechetů bude na faře v Zábřeze druhý čtvrtek v měsíci, to je
8. února.
P. Pavel Kaška
 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2007 V ZÁBŘEZE
Ve středu 7. února v 17.30 při mši svaté budou představeny děti, které se letos
připravují k prvnímu svatému přijímání.
P. Pavel Kaška
 MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ.
V sobotu 3. února 2007 se uskuteční pouť do Koclířova. Cena 150 Kč, odjezd
v 11.30 z Valové, závazné přihlášky do 28. ledna. Podle počtu 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 Valové.
Ludmila Korgerová tel. 583 414 512
 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 ženský hlas. Účinkují: Jan Riedbauch a Miroslav Matějka příčná ﬂétna a Veronika Riedbauchová umělecký přednes. Srdečně zvou pořadatelé
 SCHOLA PICCOLA.
Všichni jste srdečně zváni na koncert SCHOLY PICCOLY a jejich
hostů s názvem „Skála věků“, který se uskuteční v pátek 16. února 2007
v 18 hod. ve farním kostele ve Štítech a v neděli 18. února v 17 hod.
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově.
Bára Hamplová a Gabriela Tillová

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
– místní skupina Zábřeh připravuje.
Na úterý, 6. února 2007 připravujeme přednášku pana
Ing. Františka Kopečného, který promluví na téma,
které je v poslední době velice frekventované: Zkoumání možnosti zastavení islamizace v Evropě.
Pan inženýr Kopečný pracoval dlouhá léta jako chemik v Chemických závodech v Přerově. Za totality spolu se známým disidentem panem Františkem Adamíkem byl tvůrcem a rozšiřovatelem katolického samizdatu. Nyní je hlavním garantem
v Křesťanské mezinárodní solidaritě / CSI / pro Českou republiku - což je dobrovolné neziskové sdružení lidí, kteří chtějí nenásilným způsobem diplomatickými
prostředky pomáhat hájit právo na vyznání tak, jak je to vyhlášeno ve Všeobecné
deklaraci lidských práv OSN, zvláště ve Článku 18. Toto sdružení vydává časopis
„Křesťanská mezinárodní solidarita“ již 16 rok. Ve světě pracuje toto sdružení 30
let. Viz odkaz na webové stránky www.csi-cr.cz
Přednáška s diskusí proběhne v úterý 6. února 2007 v 17.00 hod. v Galerii
Tunklův dvorec, Zábřeh, Masarykovo nám. 1.
Ing. Mgr.František Srovnal
VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
První přednáška kurzu se uskuteční v sobotu 10. 2. 2007 a začne
v 8.00 hod. v Katolickém domě. Přednášet bude P. František Petrík (Fero), spirituál Caritas VOŠ sociální v Olomouci na téma
ROZUM A VÍRA.
Mgr. Luděk Diblík

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 POZOR ZMĚNA. Pohádkový muzikál O perníkové chaloupce se bohužel z technických důvodů nemůže uskutečnit
v původně ohlášeném 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 zahájen 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

Ohlášky
Svátost manželství přijmou v Zábřehu v sobotu 2. února 2007
Marek Polášek ze Zábřeha a Petra Dubová ze Šumperka.

SBÍRKY Z NEDĚLE 21. ledna: Zábře 8.870; Jedlí 1.700, Drozdov 2.000 Kč (poutní
mše svatá), Klášterec 1.520; Svébohov 3.100; Postřelmůvek 1.690; Pivonín 1.800 Kč.
Dary: Zábřeh na opravy 9.000 Kč, Drozdov na opravy 4.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Tuto neděli 28. ledna bude ve farnosti Jedlí sbírka na opravy
 Společenství Živého růžence v Zábřeze darovalo na misijní farnost na Haiti
1.200 Kč. Dárcům „Pán Bůh zaplať“.
Marie Koutná
Hledal jsem svého Boha – a on mi unikal. Hledal jsem svou duši – a nalézt ji nemohl. Hledal jsem svého bratra – a nalezl jsem všechny tří.
NA HAITI ODLÉTÁ DALŠÍ MISE.

Do satelitní farnosti Baie
de Henne na Haiti míří
další mise. Tentokrát ji
tam vypravila Arcidiecézní charita Olomouc s cílem, mimo jiné, najít spolehlivého partnera pro
rozšíření projektu Adopce na dálku a zhodnotit dosavadní spolupráci. Členy výpravy jsou ředitel arcidiecézní charity Václav Keprt, Martin Strouhal a Pavel Nováček.
1. února 2007 odlétá další skupina s P. Františkem Eliášem a Jiřím Látalem. A s týmem
slovenských lékařů odlétá na Haiti na půlroční pracovní misi také zdravotní sestra
Jana Smyčková.
Pokud máte zbytkové léky, a chcete jimi pomoci, můžete je odevzdat na faře v Zábřeze.
Pamatujme na zdar jejich díla a modleme se za ty, kteří jsou na cestách.
redakce
 VARHANY. Již od minulého týdne probíhá pod vedením
varhanáře Petra Strakoše oprava varhan v kostele sv. Bartoloměje. Děkuji všem, kteří opravě věnují svůj čas i práci rukou,
zvláště pak panu Jiřímu Krňávkovi za demontáž, generální
opravu a znovu nainstalování motoru a ventilátoru pro pohon varhan. Ať jim Pán odplatí svým požehnáním
P. František Eliáš
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

Příští neděle je první v únoru, bude mimořádná sbírka na opravy v Lesnici a také na opravu postřelmovské fary, v Chromči a Sudkově. Minulý měsíc se vybralo
v Lesnici 2459 Kč, v Chromči 2450 Kč, v Sudkově 697 Kč.
Všem dárcům děkujeme - Bůh odplať!
P. Vladimír Jahn
Od pátku 2.2. je možné začít modlitbu novény k Panně Marii Lurdské, kterou můžeme obětovat zvláště za nemocné.
Na první sobotu v únoru 3.2. bude v 8.00 v postřelmovském kostele
mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie. P. Vladimír Jahn
ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 21.1.2007: Horní Studénky 1.100, Štíty 2.550, Cotkytle 740 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 21. ledna 2007: Lubník 1.400, Tatenice 6.900 (na opravu varhan) +
3.000 na opravy kostela, Hoštejn 5.555 (na opravy) Kč, Kosov 500 Kč.
Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl
Páteční vichřice, která se prohnala naším krajem strhla část
střechy na kostele v Tatenici. Do opravy jsme se pustili okamžitě, ale chybí nám ﬁnanční prostředky. Prosím všechny, kteří by
chtěli přispět na opravu kostela, a nemohou mi dar předat osobně, aby jej nechali v kanceláři, na faře v Zábřeze. Předem děkuji, a všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. P. Jaroslav Přibyl
FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 21. ledna 2007: 3.190 Kč + dar na lepru 1.000 Kč.
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba
Ve středu 7. února v 16 hod. se koná ve Zvoli přednáška paní Marie Mléčkové
„Předávání víry v rodině“. Po přednášce si budete moci zakoupit náboženskou literaturu k tématu přednášky. Srdečně zveme rodiče i prarodiče. Pavla Hrochová
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

PLESOVÁ SEZÓNA
 VII. PLES CHARITY ZÁBŘEH
Tradiční, v pořadí již 7. společenský ples Charity Zábřeh, se uskuteční v pátek
2. února 2007 ve 20 hod. v Katolickém domě. Výtěžek letošního plesu zamýšlíme
využít ve prospěch klientů naší organizace. Ze získaných prostředků budou pořízena nová okna pro Centrum Oáza (denní centrum pro mentálně postižené a psychicky nemocné).
Rádi přivítáme i vás. Přejeme vám dobrou zábavu při kvalitní muzice, čekají vás kulinářské speciality šéfa kuchyně Edy Poláška
i pravděpodobná 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
 Orel Rovensko zve na ostatkový maškarní ples s pochováváním basy, který
pořádáme dne 10.2.2007 v místní orlovně. K tanci a poslechu hraje od 20.00 hod.
FOFROVANKA Uničov, budou připraveny speciality domácí kuchyně + překvapení večera. Hlavní výhra tomboly, zahraniční zájezd. Srdečně Vás zvou rovenští Orli

NABÍDKA PRÁCE

Charita Zábřeh hledá pro své pracoviště Chráněnou dílnu Zábřeh švadlenu, šičku. Podmínky pro přijetí: osoby se zdravotním
postižením, praxe v oboru, vyučení v oboru vítáno.
Nabízíme: jednosměnný pracovní provoz, příjemný kolektiv,
zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravu, osobní odměny
apod.), individuálně řešenou pracovní dobu.
Nástup ihned.
Kontaktujte nás: Charita Zábřeh, Chráněná dílna Zábřeh, paní Marie Kozáková
tel. 583 418 296 , 736 509 436 (8-14 hod.).

VELEHRAD 2007

I v letošním roce připravilo Mateřské a rodinné centrum duchovní pobyt na Velehradě. 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 nejdříve přihlásily na tel. 731 626 526, nebo přímo
v Katolickém domě v kanceláři MRC.
Na setkání s Vámi se těší Alena Enterová

