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Když Bůh přijímá do své služby, 

slabost a hřích nejsou důvodem 

vyhnout se této službě, 

ale nutností úplně

a navždy se uchýlit 

do svaté a posvěcující 

Ježíšovy blízkosti.

 „ze stolu Božího slova“

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

ŽALM 138    Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
1: Iz 6,1-2A.3-8  2: 1 Kor 15,1-11  Ev.:  Lk 5,1-11 
Ordinárium: Olejníkovo  č. 502  příští neděli  Břízovo  č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
5. února  pondělí  Památka sv. Agáty
6. února  úterý  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

10. února  sobota   Památka sv. Scholastiky

 Tuto neděli 4. února doprovodí liturgii večerní mše svaté Rytmická schola od 
sv. Bartoloměje.                                                                                      Radomír Friedl

 Setkání katechetů bude na faře v Zábřeze druhý čtvrtek v měsíci, to je 8. února 
v 19 hod.                                                                                                  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 při-
pravují k prvnímu svatému přijímání.                                                  P. Pavel Kaška 

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

 SCHOLA PICCOLA. Všichni jste srdečně zváni na koncert SCHOLY 
PICCOLY a jejich hostů s názvem „Skála věků“, který se uskuteční v pá-
tek 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

 POZVÁNÍ. Česká křesťanská akademie - místní skupina Zábřeh 
Vás zve na přednášku Ing. Františka Kopečného Islamizace Evropy,  
která se koná v úterý 6. února 2007 v 17.00 hod. v Galerii Tunklův dvo-
rec, Masarykovo nám. 1 - Zábřeh, vstupné dobrovolné.     

Všichni jste srdečně zváni! Ing. Mgr. František Srovnal

VZDĚLÁVACÍ KURZ
Je beze sporu, že duchovní formace by měla zaujímat přední 
místo v životě každého z nás. Všichni jsme totiž povoláni k to-
mu, abychom stále rostli v důvěrném spojení s Ježíšem Kristem. 
Teologické vzdělání nás laiků se proto dnes ukazuje jako stále 
naléhavější, a to nejen z důvodu přirozeného dynamismu pro-

hlubování naší víry, ale i proto, abychom světu s jeho těžkými a komplexními pro-
blémy mohli dát odpověď na otázku po „naději, kterou máme.“

První přednáška kurzu - „Rozum a víra” se uskuteční v sobotu 10.2. 2007 a začne 
v 8.00 hod. v Katolickém domě. Přednášet bude P. František Petrík, spirituál Ca-
ritas VOŠ sociální v Olomouci na téma  - jde rozum proti víře?   Mgr. Luděk Diblík



Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století
Projekt s podtitulem Svědci krve z řad katolických křesťanů všech národ-podtitulem Svědci krve z řad katolických křesťanů všech národ-podtitulem
ností, který vznikl na půdě České křesťanské akademie (ČKA), byl přijat 
Českou biskupskou konferencí  a sponzorsky zaštítěn Renovabis, tedy dí-
lem solidarity německých katolíků s lidmi ve střední a východní Evropě.
Jeho řešitelem je Česká křesťanská akademie a odbornými garanty Kato-

lickou teologickou fakultou v Praze a Cyrilometodějskou teologickou fakultou v Olo-
mouci.
Vyzýváme všechny, aby sdělili na kontaktní adresu co ví o lidech, kteří v minulých 
režimech trpěli pro víru, ba dokonce položili své životy a dnes o těchto mučednících 
už nikdo neví. Pozornosti by neměl uniknout nikdo z katolických křesťanů, kdo pro 
svou víru, věrnost církvi a svému svědomí zahynul v obdobích perzekuce v uplynu-
lém století – a to především v době nacismu a komunismu, ale i při poválečném odsu-
nu Němců, nebo ve službě v misiích. Kněze a řeholníky snadněji vypátráme než laiky, 
na které chceme zaměřit své úsilí.
Cenné jsou údaje přímo z prostředí, kde žili a působili - rodná obec, rodina, studia, 
farnost, místa perzekuce, fotografie, vlastní texty, poslední dopisy, svědectví pamětní-
ků, údaje z rodinných, farních a obecních kronik.
Svá svědectví, podněty adresujte na koordinátora projektu - PhDr. Jana Stříbrného, 
který měl v Zábřeze přednášku: Historická paměť národa.
Adresa: Česká křesťanská akademie, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, tel. 224 917 210; 
e-mail: cka.stribrny@omadeg.cz

Podrobnější naleznete na webové stránce: www.omadeg.cz/cka  (martyrologium)

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDNÁŠKOU
Díky pozvání místní pobočky České křesťanské akademie 
zavítal do Zábřeha filosof, pedagog a děkan Fakulty huma-
nitních studií UK, prof. Jan Sokol. Zaplněný sál katolického 
domu vyslechl přednášku na téma „mrav, morálka a etika“. 
Hned v úvodu bylo auditorium ujištěno, že neuslyší žádné 
objevy; přednášející se zaměřil na vyjasnění zdánlivě samo-
zřejmých a každému dobře známých pojmů. Sokol v nich 
spatřuje trojí rovinu lidského jednání,  které probíhá buď ze 
zvyku (mrav), nebo podle určitých přijatých pravidel (mo-
rálka), či konečně podle nejvyššího dobra, často proti da-
ným pravidlům (etika). Klíčovým bodem pak bylo podtrže-
ní výjimečnosti křesťanské etiky, která spočívá v možnosti 

lítosti a odpuštění ve chvílích,  kdy při klopýtavé cestě za tímto dobrem selháváme.
Ve druhé, diskusní části Sokolova vystoupení byly vstřícně a s pokorou zodpovídány 
dotazy z nejrůznějších oblastí (Charta 77, prezidentská kampaň, strach z Islámu, Tu-
recko a EU, „český atheismus“ a mnohé jiné).Všichni,  kteří investovali svůj sobotní 
čas, zajisté odcházeli obohaceni o množství podnětných myšlenek.         Ondřej Sikora
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
SBÍRKY Z NEDĚLE 28. ledna: Zábřeh 10.190; Jedlí 8.450 (na opravy),  Klášterec 
800 ; Svébohov 1.580; Maletín 1.300 Kč. 
Dary: Haiti 5.000 Kč.

Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Na chrám sv. Barbory bylo v prosinci vybráno 1.894 Kč. Celková částka od počát-
ku činí 237.288 Kč. Pán Bůh zaplať.                              Jitka Karešová a Marie Hrubá

DARY NA LEPRU:  ze Zábřeha byla dne 28. ledna 2007 předána část-
ka 3.750 Kč a z Rovenska 2.500 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh 
zaplať“.                                                                                    Marie Zíková

NA HAITI DORAZILA PRVNÍ SKUPINA
- první mail  z 2. ledna 2007

Zdravíme Vás všechny z farnosti Romana Musila, kam jsme v po-
řádku dorazili, i když po opravdu šílené cestě. Je to jiný svět, jaký 
jsem si nikdy nedovedl představit ani ve snu, a teď se nacházíme 
přímo v této drsné realitě. Píšu si podrobné zápisky, ale nemám 
momentálně sílu je přepisovat do počítače. Raději budu chodit po 

lidech, dělat, co je potřeba v terénu 
a spisovat můžeme doma. Bude toho 
hodně, na několik pokračování. Mějte se všichni moc 
hezky a myslete na nás a na chudáky v Karibiku. 
Jsme ale všichni v pořádku a doufáme, že naše cesta 
skutečně mnoha lidem prospěje. Už mám jeden vel-
mi konkrétní projekt.   Za všechny zdraví Václav Keprt

NÁVŠTĚVA  Z BAIE DE HENNE
V pátek 9. února  přijedou do Zábřeha řádové sestry Roseline Dorvil a Sandrale 
Thomas z Haiti. V 16.30 hod. budou společně s námi slavit mši svatou v kostele 
sv. Bartoloměje, po které bude následovat beseda o životě mezi nejchudšími.  

PANENKY PRO DĚTI Z BAIE DE HENNE
Máte doma nepotřebnou panenku nebo plyšové hračky? 
Pokud ano a chcete udělat radost jiným, přineste je a spo-
lečně hračky pošleme přes naši charitu do Klokot a pak 
tranzitem na Haiti do Baie de Henne. Barbie nesbíráme.  
Panenky můžete přinést na faru (paní Lexmanové) nebo 
do ZUŠ, budova na farní ulici (paní učitelce Mgr. Marii 
Vinterové, případně slečně Evě Salajkové do kanceláře 
ZUŠ). V ZUŠ na Sušilově ulici můžete nechat panenky 
u mne.                                                       Jana Stejskalová



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

 Od pátku 2.2. je možné začít modlitbu novény k Panně Marii Lurdské, kterou mů-
žeme obětovat zvláště za nemocné.
 Na první sobotu v únoru 3.2. bude v 8.00  hod. v postřelmovském kostele marián-
ská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie.                                        
 Ve středu 7. února bude v budově obecního úřadu  v Lesnici biblická hodina.   Začá-
tek v  18 hod.                                                                                                 P. Vladimír Jah

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 28.1.2007:Sbírky z neděle 28.1.2007:Sbírky  Horní Studénky ,   Štíty , Cotkytle  890 Kč.             
                              Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Stanislav Suchánek

RŮŽENCOVÉ SPOLEČENSTVÍ. 6. února se uskuteční očekávaná návštěva řádových 
sester z Haiti. Jedna z nich je ředitelkou základní školy v Baie de Henne ve farnosti 
P. Romana Musila OMI. Setkání s nimi je v Olomouci a velice se na něj těším. Samo-
zřejmě vás budu o všem informovat. Pokud má někdo zájem jet se mnou, domluví-
me se v neděli. Dostala jsem jednu pozvánku a ještě nevím jak to bude probíhat. Pro-
sím ty, kteří mi ještě nedali příspěvek 217 Kč na adopci, aby mi jej do 11.2. doručili. 
Děkuji.                                                                                                          Eva Pecháčková

FARNÍ KNIHOVNA. 4.2. se po dlouhé době opět otevírá knihovna na štítecké faře. 
Podmínky jsou zatím sice provizorní, ale vše se časem zlepší. Knihovnu obohatí i nové 
svazky. Knihy se budou půjčovat v neděli po mši, můžete zůstat i na čaj a zpříjemnit si 
tak nedělní dopoledne.                                                                               Eva Pecháčková

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 28. ledna 2007:Sbírky z neděle 28. ledna 2007:Sbírky  Lubník 820, Tatenice 1.220, Hoštejn 500 Kč, Kosov 
760 Kč. Dary na opravu kostela 2.000 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 28. ledna 2007:  3.155 Kč + dar na Haiti 2.000 Kč. 
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. P. František Janhuba

Ve středu 7. února v 16 hod. se koná ve Zvoli na faře přednáška paní Marie MléčkoVe středu 7. února v 16 hod. se koná ve Zvoli na faře přednáška paní Marie MléčkoV vé 
„Předávání víry v rodině“. Po přednášce si budete moci zakoupit náboženskou litera-
turu k tématu přednášky. Srdečně zveme rodiče i prarodiče.                 Karla Hrochová

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

Sbírky z neděle 21. ledna 2007: Sbírky z neděle 21. ledna 2007: Sbírky Mohelnice 4.445; Úsov 1.181; Studená Loučka 285 Kč
Sbírky z neděle 28. ledna 2007: Mohelnice 4.066; Úsov 453; Studená Loučka 250 Kč.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara



ROZLOUČENÍ S BRATREM JIŘÍM HÁJKEM
Vážení přátelé, v sobotu 27. ledna jsme se naposledy rozloučili jménem 
KDU-ČSL a Orla s naším členem, funkcionářem a obhájcem víry

panem a bratrem   Jiřím Hájkem. 

Již v útlém mládí se v Jiřím Hájkovi projevil smysl pro právo, pravdu a křes-
ťanskou víru. To vše dosvědčoval zapojením se do společenství ministran-
tů, v pozdějším čase, v poválečných letech do společenství mládeže lidové 
strany a Skauta. Jeho smysl pro pomoc blízkým jej přivedl k sociálním ak-
tivitám právě v těchto organizacích. 
Velice brzy vstoupil do Československé strany lidové a zde se zapojil do 
práce v sociální a později veřejné oblasti. Jeho veřejná činnost nemohla 
uniknout vládnoucí moci, a proto byl zařazen po dobu tří let k Pomocným 
technickým praporům. Nedal se zviklat a odradit a svoje vnitřní přesvěd-
čení nesl dál ve své rodině, na pracovišti i na veřejnosti. Zastupoval lidovou 
stranu nejdříve ve výboru, kde zastával funkci místopředsedy a jednatele, 
později byl pověřen zastupováním ČSL v politických organizacích. 
Mnozí z vás si jistě pamatují jeho velkou aktivitu a organizování zájezdů po 
kulturních i církevních památkách spojené se společenstvím věřících a bo-
hoslužbou. Připomeneme  Příbram, Velehrad, Bratislavu, Cvilín a mnoho 
dalších. 
Poděkování patří i za účast na opravách farního kostela sv. Bartoloměje 
a kostela sv. Barbory, na údržbě zeleně kolem kostelů a hřbitova. 
Dovolte prosím, abychom srdečně a upřímně poděkovali za společenství 
věřících bratru Jiřímu Hájkovi za prezentování KDU-ČSL a Orla, za jeho 
humánní cítění, přátelství a kamarádství. 
Věříme, že všechny jeho skutky a příkladné svědectví křesťanské víry náš 
Pán viděl a budou klíčem k nebeské blaženosti. Kéž Pán přijme bratra Jiří-
ho do společenství svých věrných.                     Pavla Houserková a Jan Zíka.

CESTOVNÍ AGENTURA AWER TOUR S. R. O. ZÁBŘEH
Vás srdečně zve na šestidenní poutní zá-
jezd do Svaté země v termínu od 15. 3. 

do 20. 3. 2007. Cena 9 990,- Kč obsahuje letenku, 5x ubytová-
ní, vstupy ve Sv. zemi, dopravu klimatizovaným autobusem, 
průvodce-kněze.
Více informací spolu s nabídkou dalších poutních zájezdů 
do Svaté země i po Evropě získáte na www.awertour.cz nebo 
v kanceláři CA, Žižkova 15 , Zábřeh (budova Charity), tel. 
583 418 297 nebo 731 626 506.                      

 Lenka Hamplová



KATOLICKÝ DŮM 

 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na tra-
diční maškarní ples, který se uskuteční v pátek 16. února 
od 20 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci 
i poslechu zahraje skupina POSTYLION – staronová hudeb-
ní formace tvořená Láďou Šromem, Zdenou Marešem, Táňou 
Viktorínovou a Ilonou Vařekovou. V průběhu plesu zhlédneme ukázky spo-
lečenských tanců, představí se skupina AKCENT, bude vylosována bohatá tom-
bola, vyhodnotíme nejnápaditější masky…Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 
korun, nezapomeňte si zakoupit místenku v předprodeji u paní Ramertové v pro-
dejně EDITON, Žižkova 43, tel. 583 416 340 a určitě přijďte. Rádi Vás uvítáme. 
A jedna rada na závěr – nezapomeňte si vzít masku, nebo alespoň škrabošku.

 Na sobotu 17. února zveme všechny děti a jejich rodiče na dětský maškarní kar-
neval. Začátek ve 14 hodin.                                                          Vstupné dobrovolné.

 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 u paní Ra-
mertové v prodejně EDITON, Žižkova 43, tel. 583 416 340.

Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

VYPRÁVĚJ MI O JEŽÍŠI. Již dříve avi-
zovanou knihu,  biblickou čítanku pro 
katecheze v rodinách, si můžete za-
koupit na faře v Zábřeze. Úvodním 
slovem knihu doprovodil arcibiskup 
Jan Graubner, autorem textů kateche-
zí (srozumitelných skutečně i dětem 
od začátku školního věku) je biskup 
Josef Hrdlička a krásnými barevnými 
ilustracemi knihy  doprovodil Zdirad 
Čech. Knihu můžeme doporučit kaž-
dé rodině. 
Prožívání radosti z Boha dává zakusit 
ráj už na zemi. Jistou cestou k tomuto 
cíli může být i správná práce s touto skvělou pomůckou, s knížkou „Vyprávěj mi 
o Ježíši“.                                 (z předmluvy Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého)

INFORMACE PRO VARHANÍKY
Na faře v Zábřeze si můžete vyzvednout nabídku publikací pro varhaníky, které 
vydalo nakladatelství MUSICA SACRA Brno. Z nabídky uvádíme: Direktář pro 
varhaníky (pomůcku pro používání Kancionálu při liturgii), Zpěvy mezi čteními, 
Snadný varhanní doprovod ke Kancionulu...                                                 redakce



Ú N O R
v Katolickém domě v Zábřehu

1. 2. Dětský klub Barvínek 9.30
2. 2. Společenský ples CHARITY Zábřeh - Bližší informace na plakátech 20.00
5. 2. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
6. 2. Klub maminek – Výroba škrabošek na karneval 9.00
7. 2. Kondiční cvičení pro ženy a dívky 19.00
8. 2. Dětský klub Barvínek 9.30
9. 2. Hasičský ples - bližší informace na plakátech 20.00
11. 2. Čas pro tebe – Pravidelné setkání pořádané Apoštolskou církví 15.00
12. 2. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00
13. 2. Klub maminek – Čajovna – příprava bylinkových čajů, ochutnávka 9.00
14. 2. Kondiční cvičení pro ženy a dívky 19.00
15. 2. Dětský klub Barvínek 9.30
16. 2. Maškarní ples – hraje POSTYLION. Vstupné 100 Kč. 
  Předprodej v prodejně EDITON, tel. 583 416 340 20.00
17. 2. Dětský maškarní karneval 14.00
19. 2. Eva a Vašek – Růže z Atén, Bílá orchidej a další známe melodie
  v podání populární dvojice z hospůdky U surfu v Kotvrdovicích.
  Vstupné 150 Kč. Předprodej - EDITON, tel. 583 416 340 18.00
20. 2. Klub maminek – Kosmetická poradna 9.00
21. 2. Kondiční cvičení pro ženy a dívky 19.00
22. 2. Dětský klub Barvínek 9.30
23. 2. Společenský ples SON - bližší informace na plakátech 20.00
25. 2. O perníkové chaloupce 15.00
  Pohádkový muzikál pro děti a jejich rodiče v podání
  souboru SVĚTÝLKO. Vstupné 20 Kč. 15.00
26. 2. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 
27. 2. Klub maminek – Beseda s pracovnicí Poradny pro ženy a dívky 9.00
28. 2. Kondiční cvičení pro ženy a dívky 19.00

Na březen připravujeme
3. 3. - VELKÝ POUTNÍ OKRUH – videozáznam z návštěvy významných
   sakrálních památek západní Evropy
13. 3. - ČLOVĚK A PŘÍRODA - přednáška Ing. Vladimíra Hajtmara
18. 3. - O MEŠNÍM VÍNĚ OD A DO Z PODRUHÉ - přednáška
   Mgr. Milana Palkoviče

Více informací najdete na www.katak.cz


