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2. neděle v mezidobí
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
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

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

ŽALM 40
1: Iz 49,3.5-6
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: 1 Kor 1,1-3
příště latinské č.509

Ev. Jan 1,29-34

Naplň nás, Bože,
svým Duchem
a dej, ať nás všechny, ...
spojuje vjedno
tvá láska.

Modlitba po přijímání

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM KOSTELE V
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ZÁBŘEZE.

Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek

17. ledna
18. ledna
20. ledna
21. ledna

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Památka sv. Antonína, opata
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
sv. Fabiána a Šebestiána
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Přijměte pozvání na mši svatou, která bude slavena tuto neděli 16. ledna ve 14.30 hod.
v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
P. František Dostál
PATROCINIUM kaple sv. Fabiána a Šebestiána v Drozdově oslavíme v neděli 23. ledna
při mši svaté v 10.30 hod.
P. František Eliáš
PŘEDNÁŠKA ČKA. Milí přátelé, na počátku nového roku si vás dovoluji pozvat na první přednášku pořádanou Českou křesťanskou akademií s názvem
„Řeckokatolická církev v Československu 1918-1992 - vybraná hlediska“, která se uskuteční ve středu 19. ledna v 18.00 Katolickém domě. Přednášejícím
bude Mgr. Michal Glevaňák z Prešova (Slovensko).
Řeckokatolíci jsou východní křesťané v jednotě s Římem, kteří se snaží žít
podle vlastních – byzantsko-slovanských tradic a díky tomu paradoxně umožňují naplňovat skutečnou všeobecnost katolické církve. Za bývalého režimu patřili mezi nejvíce
pronásledovanou křesťanskou společnost.
Jana Nováková

MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ V ROCE 2011

V úterý 18. ledna o památce Panny Marie Matky jednoty křesťanů začíná v katolické církvi týden modliteb za jednotu křesťanů. V tento
den budeme slavit mši svatou v zábřežském kostele v 9.40 hod.
25. ledna o svátku Obrácení sv. Pavla, apoštola, bude slavena mše svatá v 9.40 hod. a společná ekumenická bohoslužba, na kterou zveme
všechny křesťany, začne v 18.00 hod.
P. František Eliáš

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HISTORICKÝCH STAVEB. Firma SARON KAT
s.r.o. připravila odborný seminář o nových technologiích ve statickém zajištění
budov. Sanací historických staveb se firma
zabývá více jak 20 let a seminářem chceme podpořit informovanost odborné veřejnosti o možnostech použití a kombinaci tradičních i nových, méně známých
technologií. V loňském roce provedla zabezpečení kostela sv. Jana a Pavla v Pobučí i na kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27.
ledna v 15 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
P. František Eliáš, děkan
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POUŤ ZA OBNOVU RODIN
A ZA KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

Letošní pouť farností děkanátu Zábřeh na obnovu
rodin a za kněžská povolání bude v Zábřeze. Jelikož
tento termín se periodicky posunuje, loni jsme poutní „sezónu“ uzavírali, letos ji otevíráme.
Pouť děkanátu Zábřeh bude letos směřována do děkanského
kostela v Zábřeze a vychází na sobotu 19. března, tedy na slavnost sv. Josefa a tak bude dostupná pro většinu věřících v děkanátu.
Začíná být pomalu nejvyšší čas na její přípravu. Především pro
ty, kteří se jakkoli zapojí v liturgii: kněží, varhaníci se zpěváky,
katecheté a rodiče s dětmi. A také členové modlitebních společenství, kteří jistě podpoří pouť a setkání s biskupem svými
modlitbami. Připravenému společenství Bůh jistě požehná.

SETKÁNÍ VARHANÍKŮ

Setkání varhaníků v rámci přípravy na pouť děkanátu se uskuteční v pondělí 24. ledna
v 18.30 hod. na faře v Zábřeze. Při tomto setkání předám varhaníkům materiály a společně zkoordinujeme podíl jednotlivých kůrů na společném díle.

SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD

* Setkání pastoračních rad farností bude prostorem pro přípravu jednotlivých farností na pouť. Dalším tématem pastoračního plánu tohoto roku bude příprava farností na celorepublikově podporovanou aktivitu „Noc kostelů“. Bližší informace na www.
nockostelu.cz.
* Pastorační rada v Jedlí se sejde v kostele v Jedlí ve čtvrtek 21.1. po mši svaté před
17. hod.
* Pastorační rada farnosti Zábřeh se sejde v charitní budově v centru Oáza (v přízemí) ve čtvrtek 27. ledna v 18.30 hod.
P. František Eliáš
***
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 19.
ledna ke společné schůzi děkanátní rady a mši svatou spolu s věřícími budou slavit
v 9.40 hod.
P. František Eliáš

Z CENTRA PRO RODINU
LYŽAŘSKÝ DEN TÁTŮ S DĚTMI. Začátkem února plánujeme v sobotu lyžování pro
tatínky s dětmi v lyžařském areálu Kladky. K dispozici budeme mít dětský lyžařský vlek
pro nejmenší a velký vlek pro zkušenější. Výuka pro začátečníky bude zajištěna lyžařskou instruktorkou.
Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 251, e-mail: markovic@arcibol.cz
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UČÍCÍ SE CÍRKEV: NA CESTĚ K BOHU
S odkazem na Žalm 39,10 KKC 27 - 43

Sám Bůh, který stvořil člověka ke svému obrazu, vepsal do
lidského srdce touhu po Bohu. V průběhu dějin až po současnou dobu nacházíme hledání Boha v náboženských představách lidí, v náboženském chování – chrámy, modlitby, oběti,
kulty, meditace...
Člověk svou přirozeností a svým povoláním může být definován jako bytost náboženská, to je bytost schopná vstoupit do
společenství s Bohem. Toto hluboké životní spojení s Bohem je
základem důstojnosti člověka.
Člověk často tuto touhu nebere na vědomí, dokonce ji z různých důvodů výslovně odmítá: jako vzpouru proti přítomnosti zla ve světě, z náboženské neznalosti nebo lhostejnosti, ze zahlcení bohatstvím, ze špatného příkladu, z myšlenkových proudů nepřátelských
vůči náboženství a konečně ze sklonu člověka - hříšníka skrývat se před Bohem jako Adam
a Eva (Gen 3,8-10) nebo jako Jonáš (Jon 1,3). Přesto Bůh nepřestává přitahovat člověka
k sobě, ba chce, aby člověk žil a nacházel v Bohu plnost pravdy a štěstí, po nichž neustále
touží. Člověk je povolán k tomu, aby Boha poznával, miloval jej a sloužil mu.
Hledání Boha vyžaduje od člověka veškeré úsilí jeho rozumového nadání a jeho
dobrou vůli, upřímné srdce a svědectví druhých, kteří ho vedou při hledání Boha. Když
ho upřímně hledá, objeví určité „cesty“, po nichž lze dojít k poznání Boha. Sv. Tomáš
Akvinský jich udává pět: z pohybu, z první příčiny, z nahodilosti, z účelnosti, z řízení
světa. Tyto „cesty“ bývají také nazývány „důkazy Boží existence“, ale ne ve smyslu důkazů, jaké si vyžadují přírodní vědy, nýbrž ve smyslu „sbíhavých a přesvědčivých závěrů“,
které umožňují dosáhnout opravdové jistoty.
Člověk svou otevřeností k pravdě a kráse, svým smyslem pro mravní dobro, svou
svobodou a hlasem svého svědomí, svou touhou po nekonečnu, tím vším se člověk ptá,
zda existuje Bůh. Tím vším vnímá existenci své nehmotné duše, zárodek věčnosti, který
nemůže mít svůj původ, leč v Bohu. Svět i člověk dosvědčují, že mají účast na samém
Bytí, které nemá ani začátek, ani konec a kterou všichni nazývají Bůh.
Svatá církev, naše matka, zastává a učí, že Bůh, počátek a cíl všech věcí, může být
s jistotou poznán ze stvořených věcí světlem rozumu (1. Vat, Koncil). Bez této schopnosti by člověk nemohl přijmout Boží zjevení. Člověk má tuto schopnost, protože je
stvořen k Božímu obrazu. Nicméně v historických podmínkách, v nichž člověk žije, naráží na mnoho obtíží, které mu znesnadňují poznání Boha pouhým světlem rozumu.
Viz výše!
Z těchto důvodů potřebuje člověk být osvícen Božím zjevením nejen v tom, co
převyšuje jeho chápání, ale i v náboženských a mravních pravdách, které samy o sobě
nejsou dostupné rozumu tak, aby je i za současného stavu lidstva, mohli všichni lidé poznat bez obtíží, s pevnou jistotou a bez přimíšení omylu.
Jak je možné mluvit o Bohu? O Bohu je možné mluvit ke všem a se všemi, a to tak,
že se vyjde od dokonalosti člověka a jiných tvorů, kteří jsou odleskem nekonečné Boží
dokonalosti, i když jen omezeným. Je však stále třeba naši řeč očišťovat od všeho, co je
v ní obrazného a omezujícího, neboť dobře víme, že nikdy nelze plně vyjádřit nekoneč4

né tajemství Boha. Nemůžeme pochopit, jaký Bůh je, ale pouze jaký není a v jakém vztahu se k němu nacházejí jiné bytosti.
A jak jinak skončit tuto úvahu než slovy velkého hledače pravdy a štěstí svatého
biskupa Augustina, který, když konečně, asi ve svých třiceti letech nalezl Boha jednoho
a pravého, lituje toho, že se to stalo tak pozdě: „Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná a přece tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval. Tys byl se mnou, ale já jsem s tebou nebyl.“
Volá radostně: „Teď dychtím po tobě. Okusil jsem a nyní lačním a žízním. Ty ses mne dotkl
a já hořím touhou po tvém pokoji. Velký jsi Bože a vší chvály hodný. Velikost tvá je vystižná
a moudrost tvá nemůže být změřena.“ A k vyznání biskupa Augustina je vhodné přidat
slova starozákonního žalmisty: „Ať se raduje srdce těch, kteří hledají Hospodina“ (Žalm
105,3) a kteří jej také nalézají.
P. Antonín Pospíšil

LEDEN - SV. JAN BOSKO - JENÍK KNĚZEM - SLOVÍČKO „HNED“

Ve 26 letech přijal Jan kněžské svěcení. Schopnosti Jana Boska
nabízely nejrůznější uplatnění. Dostal mnoho nabídek. Mohl se stát
vychovatelem v zámožných rodinách, kaplanem s výborným platem
a bydlením nebo se věnovat mnoha dalším aktivitám. Jeho přítel don
Caffaso mu nabídl, aby nějaký čas ještě strávil ve škole pro další vzdělávání kněží. Don Bosko souhlasil.
V turínských ulicích poznával, že bída některých městských čtvrtí je ještě horší a smutnější než ta, kterou viděl doma. Turínská předměstí byla semeništěm násilí a zločinu. Povalovali se zde hoši každého
věku. Byli hrubí, sprostí a schopní všeho. V těchto chlapcích Don Bosko poznával hochy ze svého snu v devíti letech. Dlouholeté působení
Dona Boska začalo nenápadně ráno na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie. Don Bosko se v kostele oblékal ke mši svaté. Kostelník si všiml chlapce,
který stál opodál a zavolal ho, aby šel ministrovat. Ten nechtěl, protože to ještě nikdy
nedělal. Jmenoval se Bartoloměj Garelli. Během krátkého rozhovoru Don Bosko zjistil,
že se chlapec neumí modlit a o Pánu Bohu toho mnoho neví. Zeptal se ho: „Chceš začít
HNED?“ Věděl, že kdyby se dlouho rozmýšlel, Bartoloměj uteče a už se nevrátí. Nabídl
Bartolomějovi, aby za ním každou neděli přicházel a přivedl i své kamarády. Po letech
svým salesiánům řekl, že všechny dary, které jim nebe dalo, jsou ovocem prvního Zdrávas Maria, které se tenkrát modlil vroucně a upřímně. Bartoloměj Garelli se stal prvním mladým přítelem Dona Boska a prvním zprostředkovatelem mezi dalšími mladými dělníky na svém pracovišti. Vyprávěl jim, že se potkal se sympatickým knězem, který
dovede nejen dobře vyprávět, ale také pískat na prsty. Don Bosko nečekal, že mu přízeň
chlapců spadne sama do klína. Chodíval na stavby a do dílen. Tak se chlapci mohli přesvědčit, že našli přítele, který o ně má zájem a chce jim pomoci.
Začátkem vychovatelského díla Dona Boska byla modlitba Zdrávas Maria. Don Bosko se
nepustil do práce proto, že chtěl druhým ukázat, jaký je borec, o kolik kluků se dokáže postarat. Dal se Pánu Bohu k dispozici. Tím nejdůležitějším nebyl Don Bosko, ale Bůh. Don
Bosko věděl, že bez Boha nemůže dělat nic.
A co já? Svěřím Pánu Bohu každou svou práci, nový den, těžký úkol ještě před tím, než ho
začnu? Naučme se všechno svěřovat Pánu Bohu v modlitbě. Pán Ježíš nám v evangeliu říká:
„Beze mě nemůžete činit nic."
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 1/20110

ZPRÁVIČKY Z MINULÝCH AKCÍ LETEM SVĚTEM:

Silvestr na Přístavu v Rajnochovicích (28.12.2010 –
1.1.2011) Přechod do nového roku jsem se rozhodl
prožít spolu s mládeží olomoucké arcidiecéze na faře
v Rajnochovicích. Letošní Silvestr byl inspirován francouzskou komedií RRRrrr! Příjezdem na Přístav se z nás
stali pravěcí lidé, kteří se snaží dostat na vyšší stupeň vývoje. Byli jsme rozřazeni do tlup, které mezi sebou soutěžily o získání šamponu. Učili jsme se rozdělávat oheň,
sbírat nektar a postupně se z nás stávali první zemědělci. Součástí programu byla i celodenní pouť na zasněžený Hostýn. Poslední den se nesl ve znamení příprav na
slavnostní večer a byla možnost získat poslední body do
hry. Každá tlupa měla za úkol vybudovat v přírodě co
nejsmysluplnější stavbu a obhájit před komisí její účel.
A nakonec jsme zkusili své štěstí při hazardních hrách
v pravěkém Casinu. Poslední hodiny starého roku patřily výborné večeři, legračním scénkám
a mši svaté. A nový rok jsme přivítali přípitkem a tancem až do ranních hodin.
(redakce)

CO SE PRO VÁS PŘIPRAVUJE?

Poznej sám sebe na Přístavu (25. 02. 2011 - 27. 02. 2011) „Brány svého vězení si neseme
každý v sobě.“ (Jean-Paul Sartre) Kdo jsem? Proč jsem na světě? Co chci? Kam jdu? Co od
života čekám? Jaké je moje životní povolání? Spousta (nejen) mladých lidí si dnes klade tyto
otázky. Abychom si na ně ale mohli odpovědět, musíme znát sami sebe. Ztišme se, zastavme
se na chvíli a pojďme zapřemýšlet, jaká je vlastně naše cesta. Pojďme odpověď hledat v modlitbě, rozjímání, rozhovorech, hrách, workshopech a přednáškách. Všem, kdo se nebojí nahlédnutí do svého nitra. Cena: studenti: 300 Kč / pracující: 400 Kč, přihlašujte se nejpozději
5 dní předem.
SOUTĚŽ „Na jedné vlně ~ do Madridu“. Do srpna 2011, kdy se mladí lidé
z České republiky vydají do Madridu na Světové dny mládeže, je ještě daleko.
Tým webu www.signaly.cz a Sekce pro mládež ČBK připravily soutěž s názvem
Na jedné ~ vlně do Madridu, která se koná od 1. ledna do 16. dubna 2011 a
bude mít pět kol. Výherci této soutěže bude uhrazena cesta do Madridu. Další vylosovaní pak získají madridské tričko a madridsko-signalácké kloboučky.
První kolo, které začalo 1. ledna 2011, potrvá do 22. ledna. V prvním kole soutěže je úkolem
připojit se k modlitbě novény ke sv. Fruktuosovi, patronu španělské diecéze Tarragona, kterou
mladí lidé z ČR navštíví v rámci tzv. předprogramu SDM s názvem Dny v diecézích (11. - 14.
srpna 2011). Bližší informace (texty novény apod.) jsou na stránkách madrid2011.signaly.cz.
To, že se do modlitby novény zapojí, dají vědět tak, že k akci Novena ke svatému Fruktuosovi vloží „Určitě přijedu“. Druhé kolo bude následovat od 23. ledna do 12. února, třetí kolo ve
dnech 13. února až 5. března, čtvrté kolo od 6. do 26. března a poslední páté kolo proběhne ve
dnech 27. března až 16. dubna. Podmínkou soutěže je zúčastnit se všech pěti kol a být autorizovaným uživatelem webu www.signaly.cz. Jak se můžete autorizovat a co musíte splnit, se dozvíte zde. Zdroj: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/soutez-na-jedne-vlne-do-madridu/
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TÉMA NA ZAMYŠLENÍ

„Rozdělíte-li se s někým o svou radost, zdvojnásobí se,
rozdělíte-li se o smutek, stane se polovičním.“ (Sinclair Lewis)
Už jsme si zvykli, že v tomto slzavém údolí platí jisté neměnné zákony a tak s nimi počítáme. Kámen vždycky bude padat shora dolů a ne
naopak. Těleso vodou vytlačené ani nenapadne vzepřít se zákonu Archimedovu. Rozdělím-li
se o krajíc chleba bratrsky, zbude mi přesně půlka. Stejnými zákony se řídí i smutek. Rozdělím se
o něj a je poloviční. To je víc než skvělé, protože
jinak bychom se v něm za chvíli všichni utopili.
Ale jakže je to s tou radostí? Rozdělím se o ni,
a ona není poloviční, ona je dvojnásobná. Tady
něco nehraje. Kdybychom se o tom tisíckrát na vlastní kůži nepřesvědčili, asi bychom nevěřili. Je to prostě tak. Ale jak si to vysvětlit? Je zcela evidentní, že radost se řídí nějakými jinými zákony, než jsme zvyklí. Rozhodně jinými než smutek. Co je to za zákony? Že by radost
byla veličina, která byla do našeho světa přesazena ze světa jiného? Ze světa, kde platí úplně
jiné zákony? Že by to byl nějaký závdavek na radost věčnou? Ukázka? Reklama, která si nás
chce získat? Anebo je to nezbytná součást výzbroje královského kněžstva, které Král pověřil
zvláštními úkoly? Ať tak či onak, skutečná, pravá radost je něco, co není z tohoto světa. Kdo ji
má, ten ví moc dobře, že ji nemá jenom pro sebe. André Maurois říká: „Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.“ Nemusí tedy hned pršet, stačí, když bude vytrvale kapat.
Nešťastných a smutných lidí máme kolem sebe vždycky dost. Stačí se rozhlédnout v tramvaji
a spočítat si tváře usměvavé, zasmušilé, otrávené, znechucené - a vyjde nám statistika ne zrovna lichotivá pro národ, který rozhodně patří k té bohatší menšině světa.
Kolika sebevraždám mohl zabránit jediný úsměv, jen kdyby byl někdo v té kritické chvíli
ochoten se trochu angažovat. Carmelia Elliottová nepochybně ví o čem mluví: „Když se na někoho usměješ, nebo ho pochválíš, můžeš mu vrátit smysl života.“ Je docela dobře možné, že naše
„bezbožná“ sousedka hladce proklouzne za nebeskou bránu, protože: „Už jsem vůbec nevěděl
kudy kam, a ty ses na mě kousek před tím Nuselským mostem tak hezky usmála“.
		
(z knihy „O naději s Marií Svatošovou“)
„Poezie podstupuje boj, aby svedla dohromady lidi.“ (Paul Eduard)
Velebně plyne ohnivý pták nad krajinou, modrým úpončím vesměrných
snětí v pokoji se snáší, neláme jich, aniž sebe raní, vdechuje mléčná prýštění
jich listů, halí se v ně jako v mlhu osvěžení, v mlhu ticha, v bílý dech dryád-panen. Modrá jest krajina pod ním, temně modrá, lesy na kopcích jsou
jako hřívy gigantických koní, skaliny v nich jako jejich hlavy, moudré hlavy
položené v nespící, a pole na úpatí jejich jako rzivá hříbátka, i černá a plavá.
A vody, vody rybníků v nížinách, tajemné bytosti, jež odpočívají, a vody v řekách, ustavičně
spějící za matkou, vody tisknou si na prsa jeho obraz, darovaný za velikou oddanost a lásku.
Viz to, člověče, a vyjdi z osamělého domu, i když jest ti tam snad milo tuto chvíli. Vyjdi a přijmi požehnání slunce, které plyne nad krajem jako plamenný pták. Ale neklamej se: není to
pták, je to veliký anděl a nese žárlivě v náručí nedotčenou pokladnici odpuštění a milosti
zlým i dobrým. Vyjdi a rozepni ruce do vedra a možná, že vytržen rázem se octneš na letícím
a krouživém kříži děsu, který jest jednou z podob ohnivého vozu Eliášova.
(vira.cz)
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HAITI ROK PO ZEMĚTŘESENÍ.

V úterý 12. ledna 2010 srovnalo mohutné zemětřesení velkou část hlavního města haitské metropole Port-au-Prince se zemí.
Výročí zemětřesení si s obyvateli Haiti připomene také olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner, který je v době od 8. do 15. ledna přítomen na Haiti. Jeho plán cesty obsahuje zejména
setkání s představiteli katolické církve, humanitárními pracovníky místních i mezinárodních Charit
a návštěvu míst, v nichž se soustřeďuje činnost mise Charity ČR. Společně s arcibiskupem
Graubnerem odcestoval na Haiti i ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. Ve středu se arcibiskup zúčastnil slavnostní bohoslužby, při které byly žehnány základní kameny pro novou katedrálu v hlavním městě Port-au-Prince a pro dalších 20 kostelů, které během zemětřesení spadly.

PLÁNY CHARITY NA ROK 2011

V roce 2011 Charita ČR a ACHO plánují soustředit své aktivity na podporu vzdělávání učitelů a dětí, mimoškolní aktivity pro děti a dále na
obnovu zdrojů obživy pro obyvatele v zasažených
oblastech Duval, Logane, Gonaives a v neposlední řadě v hlavním městě Port-au-Prince. Dalším
důležitým tématem, které bude ve svých projektech Charita zohledňovat, je omezování dopadů
dalších přírodních katastrof.
Veřejná sbírka na pomoc Haiti, kterou vyhlásila
Arcidiecézní charita Olomouc, vynesla více než 62 milionů Kč. Částkou téměř 32 milionů
se na jejím výnosu podílela sbírka, která proběhla ve všech českých a moravských kostelích. Do sbírky bylo odesláno také 164 000 DMS. Zdroje jsou v tuto chvíli vyčerpány z jedné třetiny. Veřejná sbírka na pomoc Haiti pokračuje a lze ji podpořit odesláním finančního daru na účet č. 35-1868350237/0100, variabilní symbol 99999 nebo odesláním DMS
HAITI na číslo 87777.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V OLOMOUCI
U příležitosti výročí zemětřesení připravila Arcidiecézní charita Olomouc
(ACHO) výstavu fotografií, která objektivy
humanitárních pracovníků přibližuje situaci na Haiti. Výstavu si lze prohlédnout v
atriu Regionálního centra Olomouc (Jeremenkova 1211/40b, Olomouc-Hodolany),
kde bude umístěna do 20. ledna 2011. Fotografie ilustrují jak dobu před a těsně po zemětřesení, tak další vývoj, včetně projektů
realizovaných Charitou ČR.
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ROK 2011 – ROK KŘTU

Jsme rybky podle ichthys, našeho Ježíše Krista. Jsme zrozeni ve vodě, a pouze pokud v ní
zůstáváme, dojdeme spásy. Tertulián, De Baptismo, 1,3
Rok 2011 je prvním rokem přípravy na 1150. výročí příchodu
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Biskupové našich diecézí nás vybízí, abychom se v letošním roce zaměřili na svátost křtu.

KŘEST JE DAR

Ke slovu křest můžeme přiřadit řadu výrazů, které vyjadřují jeho význam v životě člověka. Postupně se s nimi budeme seznamovat. Začneme ale tím nejdůležitějším
– uvědoměním si závislosti člověka na Bohu. Vše, čím jsme, co vlastníme a máme rádi,
v co věříme a doufáme jsme získali jako dar od Boha – Stvořitele světa a Původce veškerého života. Životním darem židovské dívky Marie byl Ježíš. Osmého dne po jeho narození ho obětovala v chrámě a tak ho darovala zpět Bohu. Křest nám byl darován také
jako výzva (pozvání), abychom svůj život darovali Bohu a ve všem se na něj spoléhali.
		
Převzato z kalendáře královéhradecké diecéze

STŘELNÁ MODLITBA

Střelná modlitba je jako šíp vystřelený k Bohu. Je jako provaz, kterým se při jejím
vyslovení připoutáváme k nebi. Díky jejímu častému používání je naše srdce blízko
u Boha.
Můžeme ji v duchu vyslovovat kdykoli a kdekoli, ve dne a v noci, doma, při práci,
při zábavě, v autě, v kanceláři, v problémech i ve chvílích klidu. Nepotřebujeme na to
zvláštní podmínky nebo místo.
Když říkáme střelné modlitby, vynahradí to ostatní modlitby. Ale bez střelných
modliteb je i velké snažení nedostačující a nedovede nás k cíli.
Jak na to? Stovky let osvědčená metoda je vybrat si pouze jednu střelnou modlitbu,
která vyhovuje naší povaze a životní situaci. V ní oslovit Pána Ježíše nebo Pannu Marii.
Musí být úplně krátká, ale bohatá pro toho, kdo ji používá. Opakovat tu modlitbu tiše,
pomalu a často, mnohokrát za den, na každém místě, v jakékoli situaci.
Otec Pio o střelné modlitbě: „Nikdy nedopusťte, abyste se tak ponořila do nějaké
činnosti, že byste kvůli tomu zapomínala na Boží přítomnost. Je vhodné pronášet občas
střelné modlitby, které jsou jako šípy, jež „zraňují“ Boží srdce a mají Boha k tomu, aby
nám pomohl. Ač je to nezvyklé, což musím podtrhnout, tyto modlitby Boha v jistém
slova smyslu zavazují k tomu, aby nám přispěchal na pomoc svou milostí.“
Dopis otce Pia Raffaelině Cerase ze 17. prosince 1914
(Korespondence se šlechtičnou R. Cerase)

PŘÍKLADY STŘELNÝCH MOLITEB:
*
*

*
*

Pane Ježíši, věřím ti, doufám v tebe, miluji tě! * Panno Maria, přiveď mě k Ježíši.
Ó Maria, počatá bez poskvrny dědičného hříchu, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
Ježíši, důvěřuji ti! * Ježíši, miluji tě! * Ježíši, smiluj se nad námi!
Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle srdce svého.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 9. 1.: Červená Voda 2136; Domov důchodců sv. Zdislavy 293; Mlýnický Dvůr
210; Písařov 605; Jakubovice 980; Dary: Písařov – oprava oltáře 200; Písařov 1000; Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Schůzka ministrantů v Červené Vodě bude v sobotu 22. ledna v 9.15 hod. P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

SETKÁNÍ LOŠTICKÝCH A MORAVIČANSKÝCH KOLEDNÍKŮ
Zveme všechny koledníky, kteří se ve dnech
7. a 8. ledna v našich farnostech obětavě účastnili Tříkrálové sbírky 2011 na malé přátelské
posezení do kavárny Sirkárna ve čtvrtek 20.
ledna 2011 v 16. 00 hod. Přijďte pobejt!
Touto cestou děkujeme Vám všem, kteří
jste letošní sbírku podpořili morálně i finančně.
Ať je Vám odměnou Boží požehnání a příslib
Páně: „Co jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejnepatrnějších bratří, pro mne jste udělali.“
(Mt 25, 40 )
P. Pavel Kavec,CM

MALÉ POVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ. A je to. Stromečky už opadaly, až na ty umělé a kolekce z nich je dávno tatam... V novinách jsme se v rubrice dopisy čtenářů dověděli od pisatelky
katoličky, že „za nostalgii Vánoc, která dnešnímu člověku nemá co říct, může katolická církev,
protože se obrací jen k baroku, koledám a jesličkám...“
Je to nevděčné, protože předvánoční čas je již několik let provázen tzv. „předčasnými komerčními vánocemi“ a církev proti tomu může jen málo co dělat. Chce to léta trpělivé práce,
poučování kněží, katechetů, rodičů. Komerční hydra řádí jako vzteklá saň...
Věřím ale, že většina z nás prožila letos požehnané Vánoční svátky. Vánoce bez nostalgie
s poodhalením pravého tajemství: Bůh se z lásky k nám stal člověkem. Takže máme, co nemají jiní: tiché dary, o kterých svět nemá ponětí anebo nám je skrytě závidí. Mudrce i pastýře naplnila vánoční novina a setkání s Ježíšem nevýslovnou radostí. A tak Vánoce ve smyslu
radostného nazírání na svět – nikdy nekončí. Ze srdce to přejí do všech dnů roku 2011 všem
lidem dobré vůle loštičtí misionáři.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 9. ledna: Mohelnice 4.500; Úsov 300; Studená Loučka 200 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara

OPRAVA S OMLUVOU

V minulém čísle Farních informací jsem mylně uvedl otvírací dobu Mohelnického betlému,
za což se Vám všem moc omlouvám.
Mohelnický betlém bude otevřen pro veřejnost až do svátku Hromnic – 2.2.2011 a to v těchto
termínech: v úterý, čtvrtek a sobotu: 15 – 16 hod.
O nedělích: vždy po mši svaté (mše svaté začínají v 9.30 hod.) a odpoledne od 14 do 17 hod.
		
Pavel Nenkovský – správce mohelnického betlému
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 9. ledna: Štíty 2.230; Cotkytle 710; Horní Studénky 2.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 9. ledna: Lubník 1.710 (včetně koncertu); Tatenice 570; Hoštejn 1.000;
Kosov 600 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

zprávy z ČBK
Tomáš Halík obdrží ve Varšavě čestný titul „Člověk smíření“
V sobotu 15. ledna večer udělí Tomáši Halíkovi polská Rada křesťanů
a židů na svém slavnostním zasedání v hlavní varšavské synagoze v
bývalém varšavském ghettu čestný titul „Člověk smíření 2010“. Tento titul Rada uděluje každoročně jedné významné zahraniční osobnosti za zásluhy o dobré vztahy mezi křesťany a židy. Laudatio na
laureáta pronese židovský filozof prof. Stanislaw Krajewski, Tomáš
Halík přednese v synagoze proslov na téma „Smířená různost“.

ZE ZAHRANIČÍ

Slavení pravoslavných Vánoc se letos neslo ve znamení zvýšených
bezpečnostních opatření a mnohdy i strachu. A to nejen na Blízkém východě a v zemích s islámskou většinou, ale dokonce i v Evropě. O to cennější je svědectví biskupa Mons. Zakaria z Luxoru, které
jsme objevili ve zprávách ČBK:
Koptská katolická církev v Egyptě oslavila podle vyjádření biskupa Mons. Joannes Zakaria vánoční svátky (7. 1. 2011) v atmosféře solidarity ze strany muslimských věřících. „Vysoká účast muslimů jako
projev solidarity a blízkosti,“ tak vzpomíná Mons. Joannes Zakaria,
biskup koptských katolíků v egyptském městě Luxor, na právě prožité
vánoční svátky, poznamenané strachem v důsledku strašného atentátu, ke kterému došlo 31. prosince 2010 v Alexandrii. „Okolo křesťanů se vytvořilo hnutí neuvěřitelné solidarity,“ řekl biskup agentuře FIDES, který se při slavení mše svaté v katedrále
mohl téměř rukama dotknout vysoké účasti obyvatel islámského vyznání i místních veřejných činitelů. Totéž se dělo také ve farnostech diecéze, jak zjistil v telefonických hovorech
s faráři. „Tito naši bratři odmítli násilí a potvrdili, že terorismus není skutečný islám,“ dodal
biskup, „myslím, že výzva Svatého otce k mírovému soužití mezi lidmi různého vyznání přinesla dobré plody.“
P.S. ruku příslušníka koptské církve už od dětství zdobí vytetovaný kříž.

***

KURZ PŘEDÁVÁNÍ VÍRY V RODINĚ. Kurz bude probíhat v Malém sále arcibiskupské kurie v Olomouci. První setkání je ve středu 2. února 2011 od 8.30 do 12.00 hod., následovat
budou ještě další tři setkání v týdenních intervalech. Kursovné činí 200 Kč pro celý kurz, za
poplatek (200 Kč/setkání) nabízíme i hlídání dětí. Pokud by cena kurzu byla překážkou vaší
účasti, dejte vědět, domluva možná.
Bližší informace a přihlášky: Alena Večeřová, tel. 587405250, vecerova@arcibol.cz
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SBÍRKY Z NEDĚLE 9. LEDNA: Zábřeh 10.390; Jedlí 1.500; Svébohov 2.150; Klášterec
1.420; Zvole 2.720; Postřelmůvek 510 Kč. DARY ZÁBŘEH: na Haiti 2.200 (z toho 700 růžencové společenství), na kostel sv. Barbory 500 Kč; DARY ZVOLE: na kostel svaté Barbory 1.000, na likvidaci lepry 1.000 kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
Veliký dík Vám všem, kteří přispíváte na vysílání našich křesťanských médií.
V roce 2009 jsem odeslala Vaše příspěvky pro Radio Proglas ve výši
48.000 Kč a pro TV NOE 20.000 Kč. V roce 2010 pak pro Radio
Proglas částku 47.000 a pro TV NOE 27.000 Kč.
Boží požehnání a vše dobré i v roce 2011 Vám přeje a na další spolupráci se těší Helena Fuchsová.
Red.
Konečné výsledky Tříkrálového koledování jsou již známy!
V FI budou podrobné výsledky uvedeny příště. Zajímá Vás jak
dopadla Vaše skupinka nebo obec? Podrobnosti ke sbírce, která
se i letos uskutečnila v celém děkanátu, najdete na www.charitazabreh.cz
Jiří Karger

Plesová sezóna
KDU ČSL a MKD vás srdečně zvou na OKRESNÍ LIDOVÝ PLES,
který proběhne v pátek 21. ledna 2011 ve 20 hod. v Katolickém
domě v Zábřeze. K poslechu i tanci hraje VELVET. Předtančení, tombola. Vstupné 110 Kč (v ceně místenka, šatna a malé občerstvení). Předprodej: TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, Zábřeh, tel.
739068248.
Dětský maškarní karneval proběhne v sobotu 22. ledna 2011 od
14 hod. v Katolickém domě. Vstupné dobrovolné. Bohatý program
pro děti.
Římskokatolická farnost Svébohov pořádá v sobotu 22. ledna
v místním obecním domě XI. SPOLEČENSKÝ PLES. Začátek ve 20 hod. vstupné 50 Kč.
Hraje skupina Triangl, bohatá tombola a tradiční domácí kuchyně.
NA XI. PLES CHARITY ZÁBŘEH Vás zveme v pátek 4. února 2011 do Katolického
domu. Začátek ve 20.00 hodin, cena 150 Kč (v ceně je šatna, vstupenka, místenka, upomínkové foto z plesu a drobné občerstvení) K tanci bude hrát hudební skupina TRIANGL, můžete se těšit na předtančení, kouzelnickou show, bohatou tombolu i kuchyni.
Předprodej vstupenek od 11.1. na recepci Charity Zábřeh.
***
POUŤ DO KOCLÍŘOVA o první sobotě v měsíci bude v měsíci únoru 5.2.2011. Odjezd jako obvykle v 11.30 hod. z Valové. Je nutné nahlásit se nejpozději do 31. ledna.
Ludmila Korgerová tel. 583 414 512, mobil 732 805 427
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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.
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