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Ročník X.
číslo 1
slavnost zjevení páně

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy,
k poznání tvého jednorozeného Syna; doveď i nás,
kteří tě poznáváme světlem víry,
k blaženému patření na tvou slávu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 72 Budou se ti, Hospodine, klanět všechny
1: Iz 60,1-6
2: Ef 3,2-3a.5-6
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Žádný anděl nepromlouval
k mudrcům, ale vzešlo jim
pravé světlo, které osvěcuje
každého člověka.
Vydali se na dlouhou cestu.
Hledali a našli Pána, Krále.

národy.
Ev: Mt 2,1-12

Neděle 6. ledna - SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ.

Zjevení Páně – misijní ráz církve. První důvod misií je třeba hledat v hlubinách samého božství TŘÍ BOŽSKÝCH OSOB. Tam
byla od počátku láska k člověku. K člověku rajské nevinnosti i
k člověku padlému. Ten potřebuje Boží vykoupení. Pro tento důvod stává se druhá Boží osoba v Ježíši Kristu člověkem.
První příkaz k misijní práci jeho apoštolů a tím církvi byl dán
před Ježíšovým nanebevstoupením: „Jděte, získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je... a učte je zachovávat všechno, co
jsem vám přikázal!“ (Mat 28,19)
Misijní práce je v síle Ducha svatého dějinné pokračování
a rozvíjení poslání samého Krista, který byl poslán hlásat radostnou zvěst chudým. Proto i církev musí jít stejnou cestou, cestou
chudoby, poslušnosti, služby a sebeobětování až k smrti, nad kterou Pán zvítězil svým zmrtvýchvstáním, v čemž ho budou následovat i misionáři všech dob.
Z toho vyplývá, že každý křesťan má misie alespoň duchovně a hmotně podporovat,
aby měl na nich účast!
Předpokladem misijního snažení je vzdělávání se ve víře, objasňování si pravd víry a jejich upevňování. Mít radost z toho, jak Bůh očišťuje od omylů a zla a rozsévá pravdu a dobro k Boží slávě, k zahanbení zlého ducha a ke štěstí člověka.
Při svém tisíciletém putování dějinami přináší církev lidem jasné a krásné poselství
evangelia, ale bohužel, někdy i mnohé slabosti a chyby u svých nositelů. Nejbolestnější
ranou na tváři církve a tím Krista je rozdělení křesťanů, nejednota víry a hříchy věřících.
V minulosti toto bylo provázeno i přímým nepřátelstvím, i válečnými boji.
V současnosti katolická církev se snaží vést dialog k porozumění i s těmi, kteří nepřijímají evangelium kvůli své jiné víře, ano i s nevěřícími. Tím může církev lépe poznat, jak
Duch svatý tajemně působí i mimo církev katolickou ve všech národech.
Církev se snažila vždy o vkořenění (inkulturaci) křesťanské víry do národnostních společenství a jejich tradic. Viz rozmáhající se současné křesťanství zvláště v Japonsku, Jižní
Koreji, Číně, Latinské Americe.
Nelze ale zapomínat na misijní práci v národě a vůbec v Evropě. Jsou to misijní území.
Slovy P. Tomáše Halíka: „Žijeme v pohanském světě, s křesťanskou minulostí a křesťanskými
zbytky“. Jak je důležité mít osobní vztah k Ježíši Kristu jako Bohočlověku, k jeho nauce a životu, mít smysl pro obětavost a zapojení do života farností. Být dobrým příkladem a druhé
P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově
vést k časnému i věčnému dobru.

LEDEN, MĚSÍC MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Společné modlitby v Zábřeze 2008. Každoročně se v lednu scházejí lidé z různých církví,
aby se společně modlili za svou zemi i za současné svědectví a službu křesťanů. Letos Vás
zábřežské církve zvou na tato setkání:
Pondělí 7. ledna Českobratrská církev evangelická ve sborovém domě v ulici U Vodárny
Úterý 8. ledna
Apoštolská církev v Katolickém domě
Čtvrtek 10. ledna Církev československá husitská v červeném kostele
Úterý 22. ledna Římskokatolická církev v kostele sv. Bartoloměje
Bohoslužebná shromáždění začínají vždy v 17 hodin a vykonáme při nich sbírku ve prospěch České biblické společnosti.

OPOŽDĚNÉ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Z BAIE DE HENNE

Milí přátelé a dobrodinci.
Vánoce, dny svátků a míru jsou tady, a tak Vám chci za celou
farnost Baie-de-Henne popřát mnoho radosti a lásky.
Tady na Haiti prožili lidé rok naplněný mnoha událostmi.
Neklidná politická situace se pomalu zklidnila, ale zato nás navštívilo několik přírodních pohrom. Asi proto, aby nám připomněly úryvek z evangelia o boháči a stodolách (Lk 12,13-21).
Uvědomili jsme si, jak křehké je všechno, co nás obklopuje, a
nakonec, jak křehcí jsme i my sami: „Poklad víry máme v nádobě hliněné“ (2Kor 4,7) – jak veliká je to pravda.
Přesto všechno, co se tu nelehkého událo, chceme všichni
společně o Vánocích děkovat za velikou Boží lásku a náklonnost,
kterou nám denně prokazuje a kterou nám dává pocítit v těch
nejnepatrnějších a nejvšednějších lidských okamžicích.
A tak, ať nás Bůh stále nechává žasnout nad tou ohromující událostí, kdy se „Slovo stalo
tělem a přebývalo mezi námi“ (J 1,14), a v okamžiku, kdy se nám bude zdát, že to k úžasu
nikoho nepřivádí, ať nám do srdce vnesou jistotu jeho slova: „Velebím tě, Otče, Pane nebe
i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.“ (Lk
10,21)
P. Roman Musil OMI

VZDĚLÁVACÍ KURZ

První přednáška v novém roce a zároveň první přednáška pátého tématického celku, který
bude pojednávat o morálce, se uskuteční v sobotu 12.1. 2008 v Katolickém domě v Zářeze.
Přednáška s názvem – ÚVOD DO MORÁLNÍ
TEOLOGIE – začne ráno v 8.00 hod. Vysvětlím v ní základní pojmy (mravnost, morálka,
etika…), dále budu hovořit o lidské svobodě,
o hříchu, morálním svědomí a ctnostech. Ve
druhé části přednášky se seznámíme s historií vzniku a se smyslem dekalogu (desatera).
V této přednášce si kladu za cíl stručně seznámit posluchače se základy morální teologie
(křesťanské etiky). Tento základ bude důležitý pro pochopení následujících přednášek, které se budou dotýkat vybraných témat etiky úcty k životu (abort, eutanázie, teorie spravedlivé války), základů lékařské etiky a sociální nauky církve.
V sobotu 19.1. 2008 následuje přednáška – ETIKA ÚCTY K ŽIVOTU. Přednášet bude
Mgr. M. Mičo Th.D., který vyučuje morální teologii na CMTF v Olomouci.
S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík

Prosíme ty, kteří plánují letošní pouť na La Salette (14. až
22. 8.), aby se co nejdříve přihlásili na faře v Zábřeze u paní
H. Lexmanové. Tel. 583 414 531, mobil 731 626 509,
mail: rkfzab@rps.cz

SBÍRKY 1. LEDNA 2008: Zábřeh 16.150 (na kostel sv. Barbory); Jedlí 2.400,- Svébohov
2.500; Klášterec 990; Maletín 1.520 Kč.
Dary Zábřeh: na Haiti 1.000,- na potřeby farnosti 500,- na kostel sv. Barbory 1.000.,z Rovenska na opravy 20.000.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 Další pracovní SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ za mládež našeho děkanátu se uskuteční
v pátek 11. ledna 2008 v Zábřeze na faře po mši svaté v 19 hod.
P. Martin Vévoda
 Všechny katechety zvu na setkání ve čtvrtek 10. ledna 2008 v Zábřeze na faře od
19 hod.
P. Martin Vévoda
 MINISTRANTSKÁ SOUTĚŽ VE ZNALOSTECH PÍSMA SVATÉHO VYHLÁŠENÁ PRO ROK BIBLE. Farní kolo (z 1.-3. kapitoly knihy Skutků apoštolů) se v Zábřeze
na faře uskuteční v rámci ministrantské schůzky v sobotu 12.1.2008 v 8.30 (jsou zvaní
všichni ministranti, i ti, kteří se neúčastní ministrantských schůzek). Soutěž proběhne
ve třech věkových kategoriích: 6-9 let, 9-12 let, 13 a víc.
P. Martin Vévoda

HNÍZDO

Těšíme se na vás opět v pravidelním programu
Úterý
9 - 11 hod. Maminec,
16 - 17 hod. Cvičení rodičů s dětmi (začínáme 8.1.2008)
Středa 16 - 18 hod. Tvořivé odpoledne
(od 16. 1. vyrábíme náušnice s A. Hohnovou)
Čtvrtek 9 – 11 hod. Barvínek,
18 - 19 hod. Cvičení na balonech s M. Rýznarovou (začínáme 10. 1.)
INFORMACE Markéta Kroulová 604650880, Irena Švédová 603 891 571

farnost svébohov

farnost svébohov

 Tuto neděli 6. ledna ve 14 hod. jste všichni zváni do obecního domu
na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT pěveckého kvarteta „Q VOX“. Dobrovolné
vstupné bude použito na Tříkrálovou sbírku 2008.
 Farnost Svébohov připravuje sobotu na 19. leden 2008 v pořadí už osmý
SPOLEČENSKÝ PLES. Všechny Vás srdečně zvou pořadatelé.
STATISTIKY ZA ROK 2007 VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA
V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2006
V roce 2007 bylo 35 nově pokřtěných: v Zábřeze 32 (31), v Jedlí 1 (1), ve Svébohově 2
(1) v Maletíně 0 (5), v Klášterci 0 (0)
Věrnost si slíbilo 12 manželských párů: v Zábřeze 9 (11), v Jedlí 0 (1), ve Svébohově 0
(1) v Maletíně 2 (1) a v Klášterci 1 (0)
Na věčnost jsme vyprovodili 81 bratří a sester: v Zábřeze 59 (46), v Jedlí 9 (4), ve Svébohově 5 (3) v Klášterci 5 (1) a v Maletíně 3 (1)
INZERÁT. Prodám elektrické klávesy. Ceny dle dohody. Číslo mobilního tel.
737310203
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.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky od 23.prosince 2007 do 1. ledna 2008: Lubník 5.220; Tatenice 9.970; Hoštejn 7.600
( + dar 15.000); Kosov 3.050 Kč.
Dary od „betlému“ věnované na adopci dítěte na dálku budou uveřejněny až na závěr doby
vánoční.
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl

farnost zvole

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z 1. ledna 4.150 Kč (dary 20.000,-).
Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
P. František Janhuba
V neděli 6. ledna na SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ budou slaveny mše svaté takto:
ve Zvoli v 10.15 hod. a v Jestřebí v 8.30 hod.
Mše svaté v 8.30 hod. se pravidelně střídají. Tuto neděli je v Jestřebí, příští v Lukavici.
Požehnaný nový rok. Ať kouzelná slovíčka „děkuji a prosím“ otevírají lidská srdce.
		
P. František Janhuba

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

SBÍRKY z 23. prosince: Mohelnice 4.340; Úsov 686; Studená Loučka 5.990 Kč.
SBÍRKY z 24. prosince: Mohelnice 5.634; Úsov 1.040 Kč
SBÍRKY z 25. prosince: Mohelnice 3.979; Úsov 1.034; Studená Loučka 650 Kč
SBÍRKY z 26. prosince: Mohelnice 3.100; Úsov 802; Studená Loučka 660 Kč
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

Mohelnický betlém - otvírací doba

Neděle 6. ledna 2008 po mši svaté do 12 hod.(začíná v 9,30 hod.)
a odpoledne od 13 do 18 hod. Dále již jen každé úterý, čtvrtek a sobotu od 15 - 16 hod.
O nedělích před a po mši svaté (začínají v 9,30 hod.) a odpoledne od 14 do 17 hod.
Betlém bude přístupný veřejnosti až do svátku Hromnic - tzn. do 2. února 2008
Správce Mohelnického betlému Pavel Nenkovský

štítecko

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky: Štíty z 1. ledna 2.380; Cotkytle z 30. prosince 980, Horní Studénky z l. ledna 2.100 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
Srdečně Vás zveme na tradiční FARNÍ TŘÍKRÁLOVÝ PLES do Horních Studének, který se
koná v sobotu 5. ledna 2008 od 20 hod. v sokolovně v Horních Studénkách. K tanci i poslechu nám bude již tradičně hrát hudební skupina MENHET. Samozřejmostí je velká tombola a bohaté občerstvení s neméně bohatým a zajímavým programem. Srdečně Vás zve a na
setkání s Vámi se těší mládež ze Studének a okolí. Vstupné 50 Kč.
www:trikralovyples.unas.cz

postřelmovsko

postřelmovsko

postřelmovsko

KDU-ČSL Leština si Vás dovoluje pozvat na společenský ples, který se koná v Sokolovně
v Leštině v sobotu 12. ledna 2008 ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Vašek a Petr. V průběhu plesu vystoupí „Taneční skupina Lesnice“. Občerstvení je zajištěno. Vstupné 40 Kč.
Vstupenky možno zajistit předem u paní Dany Ruprechtrové mobil 737 610 889.

červenovodsko

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 23. prosince: Červená Voda 1.193; Mlýnický Dvůr 200; Jakubovice 460; Písařov 1.019 Kč
Sbírky na půlnoční: Červená Voda 3.382; Jakubovice 610; Písařov 2.270 Kč
Sbírky na Hod Boží: Červená Voda 1.944,50; Mlýnický Dvůr 280 Kč
Sbírky na sv. Štěpána: Červená Voda 1.240; Jakubovice 327; Písařov 612 Kč
Sbírky z neděle 30. prosince: Červená Voda 1.571; Mlýnický Dvůr 95; Jakubovice
278; Písařov 830 Kč
Sbírky na konec roku: Písařov 410 Kč
Sbírky z pokladniček FI: Červená Voda 189; Mlýnický Dvůr 375,50; Moravský
Karlov 225,50; Jakubovice 196,50; Písařov 2.504 Kč
Sbírky na biblický apoštolát: Červená Voda 2.427; Mlýnický Dvůr 173; Moravský
Karlov 410; Jakubovice 200; Písařov 450 Kč
Sbírky na Haiti za prosinec: Červená Voda 1.965,50; Mlýnický Dvůr 121; Jakubovice 703; Písařov 491 Kč
Sbírka na lepru ze “živého betléma“ v Červené Vodě 7.200 Kč
Výtěžek z vánočních pohledů na misie 1.000 Kč
Výtěžek z vánočního koncertu: Jakubovice 2.075; Červená Voda 4.710 Kč
Dar: Červená Voda 5.000 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“ P. Pavel Vágner
 Ve středu 9. ledna bude v Červené Vodě v 18,30 hod. na faře biblická hodina.
 Vzkaz pro členy Živého růžence: k jednotlivým desátkům, které se modlíte
daný měsíc za farnost přidejte ještě úmysl za nenarozené děti a misie (celkem 3
úmysly).
Děkuji všem pastoračním, ekonomickým radám a všem dobrodincům farností za jakoukoliv službu v uplynulém roce a těším se na další v tomto novém roce 2008, do
kterého všem přeji hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie a vše dobré.
P. Pavel Vágner
FARNOST ŠTERNBERK A HNUTÍ MODLITBY MATEK vás společně zvou na
Hromniční pouť matek ve farním kostele Zvěstování Páně ve Šternberku v sobotu 2. 2. 2008
PROGRAM POUTI:
9.30 hod. - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření
10.00 hod. - mše sv. s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře, hlavní celebrant otec biskup Msgre. Josef Hrdlička
12.00 hod. - společný oběd, po něm duchovní program a beseda se sestrou Veronikou Barátovou z Komunity Blahoslavenství v Dolanech
15.00 hod. - adorace a odevzdání jmen dětí do košíčku
Srdečně zveme naše maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti.
Kdo se zúčastníte celého programu i s obědem, přihlašujte se prosím nejpozději
do 30. ledna 2008 na adresu: Římskokatolická farnost Šternberk, Farní 3, 785 01.
tel: 585 013 714, email: farasternberk@seznam.cz

2007

Sv. B A R B O R A

2008

Přinášíme Vám první ucelenou informaci o záměrech
občanského sdružení „Sv. Barbora“ a o stavu příprav na
rekonstrukci a opravu kostela sv. Barbory v Zábřeze.
Občanské sdružení podepsalo s farností Zábřeh
smlouvu o výpůjčce, na základě které převzalo kostel
sv. Barbory a zavázalo se jej opravit a rekonstruovat, vybavit mobiliářem a následně vrátit zpět. Smlouvu spolupodepsal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který
si ponechal kompetenci vyjadřovat se ke klíčovým otázkám jako je např. konečné řešení interiéru.
Stojíme na začátku velice náročné cesty. Postupně
jsme vyřešili celou řadu administrativních úkonů tak,
abychom mohli začít s vlastní realizací rekonstrukce. Na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně jsou pod vedením profesora Ing. arch. Jiljího
Šindlara připravovány tři na sobě nezávislé interiérové studie.Vlastní návrh připravuje také Ing.arch. Valert
a z dřívější doby jsou zpracovány studie Ing. Fabiána a Ing. Indry. Šumperská firma Stavoprojekt pracuje na zaměřovací dokumentaci současného stavu pro následné projektové
práce všech řemesel nutných pro opravu kostela. Součástí této dokumentace je také posouzení statiky krovů a střešních konstrukcí. Ve spolupráci s Památkovým úřadem v Olomouci
se připravuje rovněž následná rekonstrukce parku navazujícího na kostel sv. Barbory.
Jak vypadá věcný, časový a finanční plán obnovy kostela Sv. Barbory.
Plán na rok 2008
- přístavba sakristie
- oprava stropních konstrukcí
- oprava nosných konstrukcí kůru a podlahy
- inženýrské sítě
- výměna a oprava oken
- plynový kotel, podlahové vytápění
Plán na rok 2009
- elektrické rozvody silnoproudu a slaboproudu
- vnitřní malby
- nové dlažby
- dokončení opravy kůru
- osvětlení interiéru
- rekonstrukce a oprava varhan
- výroba a instalace nových dveří(hlavní, boční)
- restaurování hlavního a bočních oltářů
- restaurování hlavního oltářního obrazu Sv.Barbory
- instalace zabezpečovacího zařízení
- zřizovací předměty/zpovědnice,vybavení sakristie/
Celkové rozpočtové náklady jsou ve výši 8 450 000 Kč.

350 000
1 550 000
300 000
200 000
400 000
500 000
350 000
550 000
470 000
330 000
350 000
350 000
220 000
350 000
150 000
80 000
200 000

Jsme si plně vědomi především finanční náročnosti realizace opravy.
Plán počítá s rozložením prací na období dvou let. Vše je ale podmíněno dostatečnými
finančními zdroji. Prodlužování délky rekonstrukce znamená prodražení vlastních nákladů minimálně o 10% za každý rok zpoždění.
FINANČNÍ ZDROJE A EKONOMIKA PROJEKTU.
 Občanské sdružení se obrátilo s žádostí o finanční dotaci na rok 2008 na Městský úřad
Zábřeh. Proběhlo jednání se starostou města Ing. Zdeňkem Kolářem. Na naši žádost o dotaci ve výši 700 000 Kč schválila rada města dotaci ve výši 500 000 Kč s podmínkou, že do
30.6.2008 občanské sdružení prokáže, že disponuje částkou 70% z rozpočtu na rok 2008.
 Proběhlo jednání na krajském úřadu v Olomouci – odbor Památkové péče. Jsou vypsány granty na rok 2008 na opravu chráněných památek. Žádost je nutné podat do 31.1.2008
– je předpoklad získat dotaci ve výši 500 000 Kč za podmínky, že občanské sdružení bude
disponovat stejnou částkou tj. 500 000 Kč.
 Jako další zdroj financování je připravena veřejná sbírka, kterou povolil a schválil Finanční odbor olomouckého kraje. Sbírku zahajujeme prvním lednem roku 2008 a věříme,
že osloví nejenom občany Zábřeha, ale také celou řadu podnikatelských subjektů.
Stav finančních prostředků občanského sdružení k 31. 12. 2007.
- běžný účet č.215364717 / 0300
- pokladní hotovost
- sbírkový účet č. 216307757 / 0300
Výdaje v roce 2007:
- oprava okapů a svodů
- poplatek za vedení účtů u ČSOB
- ostatní drobné výdaje

376.612 Kč
10.761 Kč
694 Kč
1 252 Kč
1 357 Kč
897 Kč

Z výše uvedeného vyplývá, že nás čeká nelehký úkol. Věříme ale, že započaté dílo dokončíme a vytvoříme prostor nejen pro liturgii, ale také komorní prostředí pro soukromou
meditaci. Obracíme se na všechny, kteří chtějí pomoci ať již radou nebo jiným způsobem.
Přihlásit se můžete přímo v sídle sdružení – tj. v Katolickém domě, nebo tel na čísle 731
465 717.
Děkujeme Všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem podílejí na našem společném díle. Děkujeme za práci, podporu a v neposlední řadě za finanční
pomoc, bez které by nebylo možné
toto dílo začít uskutečňovat.
František John za řídící výbor
a Josef Klimek za dozorčí radu
V prosinci jste do kasičky na opravu kostela sv. Barbory věnovali celkem 6.450 Kč. Osobní dary na tento účel pak činily 35.000 Kč. Všem
známým i anonymním dárců nechť
odplatí Pán svým požehnáním.

