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číslo 3
druhá neděle v mezidobí

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

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 40   hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
1: Iz 49,3.5-6        2: 1 Kor. 1,1-3      Ev: Jan 1,29-34
   

Ordinárium: Ebenovo  č. 504      
příště latinské č. 509

Jan Křtitel vydává svědectví 

o služebníkovi Páně, 

o Božím Beránkovi, 

o Duchu svatém, 

který sestoupil na Ježíše, 

zůstal na něm a posvětil ho. 



SváTKY A PAmáTKY TÝdne
Pondělí 21. ledna Památka sv. Anežky, panny a mučednice
Čtvrtek 24. ledna Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek 25. ledna Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota 26. ledna  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

uČíCí Se CírKev – CírKev Je SvATá
 Skončilo krásné údobí vánoční a nastalo rozvíjení dějin 
naší spásy. Betlémské Dítě začalo ve světě své dějinné poslání. 
Bůh se stal člověkem, aby padlé lidstvo došlo svého původního 
stavu a cíle: přátelství s Bohem a jako odměnu dosáhlo spásy 
věčné. Toto se bude v našich kostelích rozvíjet po celý zbýva-
jící rok. Zelená barva rouch kněze je toho symbolem. Zname-
ním růstu, naděje, bohaté úrody – té hmotné i té duchovní. 
 Dnes nám „Učící se Církev“ dává za úkol osvětlit v homilii 
Církev ve trojí tvářnosti: jako Boží lid, jako Kristovo tělo a jako chrám Ducha svatého. 
 Co znamená Církev jako Boží lid? Bůh je láska a celé dílo stvoření - hmotného vesmíru i 
lidských generací - je dílem Boží lásky.Bůh chtěl, aby člověk v radosti a štěstí žil svůj pozem-
ský život a po jeho skončení aby obdržel v blaženosti věčné nebe. Ale přišel pád našich praro-
dičů v ráji. Boží láska k lidem i k těm padlým však zůstala. Nápravu měl uskutečnit sám Bůh, 
který se měl stát člověkem. K tomu bylo třeba, aby se narodil v některém národě. 
 Bůh navazuje styk s Abrahamem (kolem roku 1.800 před Kristem). Vybízí ho, aby opus-
til svou rodnou zem a odešel do země Kanaan, dnešního Izraele, s příslibem, že tuto zemi 
dostane on a jeho potomci do vlastnictví. Z nich vytvoří svůj Boží lid a jeden z jeho potom-
ků přinese požehnání všem národům světa. Je to první, přímá smlouva mezi Bohem a člo-
věkem!
 Staletí plynula a z potomků Abrahamových se vytvořil národ židovský, zvláštní to Boží 
lid. S ním pak kolem roku 1.200 před Kristem uzavřel Bůh novou smlouvu prostřednictvím 
jejich vůdce Mojžíše na hoře Sinaj. V Desateru svých přikázání dal jim pravidla pro život. 
Bůh se zavazuje svou ochranou a požehnáním - lid slibuje věrnost a plnění přikázání. Bůh 
tuto smlouvu dodržuje dodnes a bude tak činit do konce světa, i když vyvolený národ ji 
mnohokrát porušil, ba Krista jako Mesiáše odmítl. 
 A přichází třetí smlouva. Božím lidem se stává každý z kteréhokoliv národa, kdo svá-
tostným křtem přijal Krista a jeho zákon, tedy – zrozením z vody a z Ducha svatého“ (Jan 
3,3) . Hlavou tohoto nového Božího lidu je Ježíš Kristus, jeho základem je důstojnost a svo-
boda Božích dětí, zákonem nové přikázání lásky, jejich posláním být solí země a světlem 
světa a cílem Boží království, které začalo na zemi. 
 Ježíš mluví často o těsném spojení mezi sebou a těmi, kdo ho budou následovat. O ta-
jemném, ale skutečném společenství mezi vlastním a našim tělem:“Kdo jí mé tělo a pije 
mou krev, zůstává ve mně a já v něm“ (Jan 6,36). Eucharistie je tedy nejtěsnějším sjednoce-
ním s Kristem. Díky ní jsme my věřící mezi sebou spojeni v lásce a vytváříme jediné tělo, 
Církev, jejíž jednota se uskutečňuje v rozmanitosti údů s funkcí. „Zůstaňte ve mně a já zů-
stanu ve vás. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti.“ (Jan 15,4-5)
 Církev je nazývána „chrámem Ducha svatého“, protože Duch svatý přebývá v těle, jímž 
je Církev. V její hlavě a v jejich údech. Kromě toho právě Duch svatý buduje církev v lásce 
Božím slovem, svátostmi, ctnostmi a charismaty. 

 P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově



neděle 20. lednA.
	PATroCinium (PouŤ) v drozdově. Tuto neděli oslaví drozdovští svátek 
svých patronů svatých Fabiána a Šebestiána při mši svaté v 9 hod. Celebruje rodák, 
P. Anastáz Polášek. 
	V Postřelmůvku budou slavit „ostatky“. Mše svatá bude v 10.30 hod. v kapli sv. Mi-
chala.                                              P. František Eliáš

modliTbY zA JednoTu KŘeSŤAnŮ 
Týden mezi 18. lednem, kdy slaví katolíci památku Panny marie, matky jednoty 
křesťanů a svátkem obrácení sv. Pavla, který slavíme 25. ledna, je týden modliteb za 
jednotu křesťanů.
 v úterý 22. ledna v 17 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje modlitební shromáždě-
ní za jednotu křesťanů. Výtěžek dobrovolné sbírky bude předán České biblické spo-
lečnosti.                         P. František Eliáš

KAToliCKÝ dŮm.
	Nejenom seniory zveme na úterý 22. ledna na zábavné odpoledne s hudbou a tancem. 
Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 
40 Kč. Občerstvení zajištěno.

 Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

	Cvičení v kaťáku pro ženy a dívky. Zvu zájemkyně bez omezení věku na hodinové cvi-
čení do Katolického domu v Zábřeze. Scházíme se každou středu v19.30. Vezměte s sebou 
pohodlné oblečení, CD s oblíbenou hudbou, šátek, příspěvek 30 Kč.              Kája Karešová

hnízdo vás v lednu zve: 
	do mamince (úterý 9-11 hod.)
  22. ledna - Kosmetika Mary Kay, líčení zdarma 
  29. ledna - Přineste ochutnat zdravou pomazánku
	na Tvořivá odpoledne (středa 16-18 hod.)
  Vyrábíme náušnice s Aničkou Hohnovou
	na Cvičení pro rodiče s dětmi (úterý 16-17 hod.) 
	a do Barvínku (čtvrtek 9-11 hod.).
	Cvičení na balonech (čtvrtek 18-19 hod.) je již plně obsazeno, 
 připojit se můžete pouze  s vlastním balonem.

V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN OD 4. DO 8. ÚNORA BUDE HNÍZDO UZAVŘENO.
Děkujeme za vaši přízeň, Markéta Kroulová 604 650 880 a Irena Švédová 603 891 571.

Česká křesťanská akademie – místní skupina v zábřehu
V pondělí 4. února přivítáme v Zábřehu vojenského kaplana majora 
mgr. Pavla rumla. Pavel Ruml je českobratrským evangelickým duchov-
ním. Od roku 1999 působí v Armádě České republiky – zprvu u 4. brigády 
rychlého nasazení, nyní v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Absolvoval 
zahraniční mise na Balkáně, v Kuvajtu a Iráku. O svých zkušenostech pro-
mluví 4. 2. 2008 v Katolickém domě od 18.00 v přednášce nazvané Vojenský kaplan: 
Duchovní služba v mimořádných situacích. Po přednášce bude příležitost k rozhovoru. 
Vstupné dobrovolné.                                                                                            Jiří Tengler



SbírKY z neděle 13. lednA: Zábřeh 9.890; Jedlí 1.000; Svébohov 2.000; Kláš-
terec 960 Kč. Dary: Zábřeh - kostel. Sv. Barbory 10.200; na potřeby farnosti 4.000; 
na Haiti 200 Kč; 
Svébohov – na potřeby farnosti 500; Jedlí – na opravy 1.000 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                        P. František Eliáš
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 27. LEDNA BUDE V JEDLÍ SBÍRKA NA OPRAVY. 

AKTivní ÚČAST nA mŠi SvATÉ – zPěvem. V úterý 22. ledna 
2008 opět začne zkoušet v 17.30 hod. na ZUŠ Komorní chrámový 
sbor sv. Bartoloměje. Bude nacvičovat mši od Z. Lukáše MISA BRE-
VIS. Věříme, že se zapojí co nejvíce zpěváků naší farnosti. Dotazy 
na tel. 608 444 943.            MgA. Mgr.Karel Ozorovský 

PleSová SezÓnA 2008
	Charita Vás zve na vii. PleS ChAriTY zábŘeh, který pořádá 
v pátek 25. ledna od 20 hod. K tanci bude hrát skupina Primátor z Čes-
ké Třebové. Čeká vás bohotá tombola, předtančení a výběr z několika 
druhů jídel šéfa kuchyně Edy Poláška. Večer zpestří skupina VEŠ (veselí 
šašci z Leštiny). Výtěžek z plesu bude použit na nákup polohovacích po-
stelí používaných v rámci charitní půjčovny kompenzačních pomůcek. 
Předporodej vstupenek (vstupenka + místenka 100 Kč) od 14.1.2008 na 
Charitě Zábřeh, Žižkova 15, tel. 583 412 587. 

Junáci z Lesnice Vás srdečně zvou na TrAdiČní JunáCKÝ PleS v sobotu 
26. ledna 2008 do Společenského domu v Lesnici. K tanci a poslechu hraje 
COUNTRY BESEDA z Uherského Brodu. Začátek v 20 hod., Vstupné 50 Kč.  
Srdečně zvou pořadatelé

	Orli z Rovenska Vás srdečně zvou do Orlovny na oSTATKovÝ mAŠKArní 
PleS s pochováváním basy, který pořádáme 26.1.2008 ve 20.00 hodin. K tanci a posle-
chu hraje STYL. V průběhu večera připravena překvapení + tombola s jistou výhrou 
nejistého zájezdu. Vstupné 69,-Kč, masky sleva!                Za pořadatele Josef Šincl

	Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na TrAdiČní mAŠ-
KArní PleS, který se uskuteční v pátek 1. února od 20 hodin v Katolic-
kém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje populární hudeb-
ní formace POSTYLION. V průběhu plesu se představí taneční skupina 
AKCENT, bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější 
masky…….Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si 
zakoupit místenku v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, 
Žižkova 43, ( 583 416 340 a určitě přijďte. Rádi Vás uvítáme. A jedna rada 
na závěr – nezapomeňte si vzít masku, nebo alespoň škrabošku.

	Na sobotu 2. února zveme všechny děti a jejich rodiče na děTSKÝ mAŠKArní 
KArnevAl. Začátek ve 14. hodin. Vstupné dobrovolné.

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 z neděle 13. 1. 2008: Lubník 620; Tatenice 890; Hoštejn 850; Kosov 520 Kč. 
U „betlému“ na adopci dítěte na dálku bylo vybráno: Lubník 2.000; Tatenice 1.800; 
Hoštejn 3.919; Kosov 807 Kč Všem dárcům ať odplatí Pán.           P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko    postřelmovsko    postřelmovsko 

	V sobotu 26. ledna bude od 8.00 hodin v Postřelmově bohoslužba a mše svatá 
ke cti Ducha svatého. Všichni jsou srdečně zváni.
	Před svátkem Dona Boska 31. ledna zvu k modlitbě novény k Panně Marii Po-
mocnici křesťanů za naši mládež a školy. Novéna začíná v úterý 22.ledna. 

P. Vladimír Jahn

Uzávěrka soutěže a příspěvků do Farníčku je 22.ledna 2008. Příspěvky házejte do 
krabičky u bočního vchodu do kostela sv. Matouše v Postřelmově, nebo posílejte 
na email: viktoria@post.cz. Děkuji.                 Za redakci Farníčku Alena Viktorinová

farnost zvole      farnost zvole      farnost zvole

Sbírka z neděle 13. 1. 2008: 3.260 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. 
 P. František Janhuba 

mohelnicko         mohelnicko         mohelnicko

SbírKY z 13. ledna 2008: Mohelnice 4.637; Úsov 671; Studená Loučka 493 Kč
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“                              P. Petr Šimara

	V úterý 22.ledna 2008 ve 14.00 hod. se koná setkání seniorů na faře v Mo-
helnici.

  štítecko       štítecko       štítecko       štítecko

Sbírky z neděle 13. 1. 2008: Štíty 1.570; Cotkytle 520; Horní Studénky 900 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. Stanislav Suchánek

červenovodsko    červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 13. ledna: Červená Voda 1.003,50 (+ z betléma 1.223,50); Mlýnic-
ký Dvůr 170 (+ z betléma 145); Jakubovice 267 (+ z betléma 160); 
Písařov 735 (+ z betléma 511,50) Kč.      Stojanovské „Pán Bůh zaplať“

	Ve středu 23. ledna bude na faře v Červené Vodě v 18,30 hod. biblická ho-
dina.                                                          P. Pavel Vágner

	Skauti a skautky Vás zvou na 10. Skautský ples v pátek 25. ledna 2008 od 20 
hodin, který se koná v sále za nemocnicí v Červené Vodě. K tanci a poslechu hraje 
MONITOR. Občerstvení a tombola zajištěna. Vstupné 70 Kč. Předprodej vstupe-
nek u p. Marie Jahnové, Červená Voda 562.                                        Marie Jahnová



PASTorAČní Plán ArCidieCÉze 2008.
V závěru minulého liturgického roku mně měly farní rady poslat do-
pis s vlastním hodnocením plnění tří úkolů: vzdělávání, zapojování no-
vých lidí do činnosti v církvi a pozornost dětem. Kdo nesplnil, měl by to 
udělat nyní. Tento pastorační rok věnujeme zvláštní pozornost Písmu 
svatému. Využijeme minulých úkolů a ve vzdělávání budeme pokra-
čovat poznáváním Bible. Katechetické středisko nabízí nové pomůcky 

pro biblické hodiny. Školské středisko nabídne program oslovení dětí ve všech ško-
lách prvního stupně a dodá Bibli pro děti. Kurie nabízí ještě mnoho dalších programů, 
o nichž bude informace v ACO. Všechny tyto akce dají příležitost k využití třetí zkuše-
nosti: zapojit nové lidi a umět lidi pozvat na připravené akce. 
 Při všem budeme sledovat hlavní myšlenku roku: boží slovo nejen poznávat, ale 
nechat vtělovat do vlastních skutků. Z rozhodnutí ČBK od Adventu začínáme dělat 
nedělní homilie podle společného programu Učící se církev. 
 Kéž dobře prožitý liturgický rok je pro nás skutečným rokem spásy. 

Arcibiskup Jan

v úterý 5. února před Popeleční středou se sejde pastorační a ekonomická rada far-
nosti zábřeh v Katolickém domě – v „metodějce“.                                P. František Eliáš 

Charita zábřeh hledá z důvodu rozšíření terénních služeb nové spolupra-
covníky na tyto pozice:
 pečovatelka na zpočátku zkrácený (5 hodinový) úvazek pro Štítecko
 pečovatelka na zpočátku zkrácený (4 hodinový) úvazek pro Mohelnic-
ko
 osobní asistentka s místem výkonu práce Červená Voda (zřízení tohoto pracovního 
místa je ještě podmíněné potvrzením objednávky péče)
Požadavky na uchazeče:
 nejlépe střední odborné vzdělání se sociálním zaměřením (absolvovaný akreditova-
ný kurz pro pracovníky v sociálních službách vítán)
 komunikativnost, pozitivní a empatický vztah k lidem
 zdravotní způsobilost (zdravotní průkaz pro rozvoz stravy)
 řidičský průkaz skupiny B, praxe v řízení motorového vozidla
 bezúhonnost, smysl pro odpovědnost a práci v kolektivu
Zájemci se mohou v týdnu od 21. do 25. ledna 2008 hlásit osobně nebo dopisem na 
Charitě Zábřeh, Žižkova 15, 78901 Zábřeh. Svoji žádost prosím vyznačte i názvem po-
zice, o kterou máte zájem. Bližší informace o obsazovaných pracovních místech podá 
Miloslava Šotolová, tel.: 736509440, email: miloslava.sotolova@charitazabreh.cz 

Blahopřání
Tuto neděli 20. ledna oslaví své 75 narozeniny dlouholetá členka „živého růžence“

paní Marie Malá. 
Všechno dobré přejí a od Pána vyprošují pevné zdraví, Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie farní společenství, „živý růženec“ a společenství sester boromejek.


