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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

Žalm 40

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

1: 1 Sam 3,3b-10.19
Ordinárium: latinské č. 509

2: 1 Kor 6,13c-15a.17-20
příště Olejníkovo č. 502

Ježíš na něj pohlédl a řekl:
„Ty jsi Šimon,
syn Janův.
Budeš se jmenovat
Kéfas,“
to je v překladu
Petr (Skála).
Jan 1,42
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Ev. Jan 1,35-42

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 20. ledna
středa 21. ledna
čtvrtek 22. ledna
sobota 24. ledna

Sv. Fabiána a sv. Šebestiána
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

MALETÍN. Tuto neděli 18. ledna ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš

JEDLÍ: JUBILEUM KNĚZE P. RAIMUNDA HABERHAUERA.

Při nedělní mši svaté 18. ledna vzpomeneme nedožitých 100. narozenin dlouholetého jedelského faráře P. Raimunda Haberhauera. Narodil se v Radiměři 21. 1. 1915, na kněze byl vysvěcen 24. 12. 1939 ve Vratislavi. Poté působil celou dobu na Šumpersku: v Úsově, ve Svébohově a
v Jedlí, kde prožil největší část svého kněžského života, od roku 1949 až
do své smrti. Povolán na věčnost byl 2. června 1996.
DROZDOV: Patrocinium kaple svatých Fabiána a Šebestiána v Drozdově oslavíme při mši
svaté v neděli 25. ledna v 9.00 hod. Slavnostní mši svatou celebruje P. Bohuslav Směšný.
		
P. František Eliáš

AVE MARIA
V OSMDESÁTI PODOBÁCH.

Do Vlastivědného muzea v Šumperku na výstavu osmi desítek soch, obrazů a dalších předmětů zachycujících matku Ježíše Krista, jste
zváni v úterý 20. ledna.
Odjezdy autobusů:
Z Jedlí v úterý 20. ledna v 8.40 hod., návrat
do 12.00 hod.
Ze Zábřeha - Valové ve 14.30 hod., návrat
do 17.30 hod. (zastávka může být u kostela sv.
Barbory, tak abychom se mohli zúčastnit ekumenické bohoslužby).
Hlásit se můžete ve farní kanceláři v Zábřeze. V Jedlí přihlášky u paní Knápkové. Cena za
dopravu a vstupné 60 Kč.
P. František Eliáš

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO

20. ledna 9.30 hod.- Masáže jako upevnění vztahu rodiče a dítěte - Helena Heclová
27. ledna 9.30 hod. - Proč používat v dnešní době látkové pleny? - Ing. Tereza Krieglerová
a Mgr. Markéta Rochovanská
3. února 9.30 hod.- Knihy a vývoj dětí - Mgr. Jana Švehlíková
2

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM V ZÁBŘEZE

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů jste srdečně zváni k následujícím setkáním:
úterý 20. ledna 2015 v 18.00 hod.
filiální kostel svaté Barbory
čtvrtek 22. ledna 2014 v 16.00 hod.
kostel Církve československé
		
husitské
Na konci ledna, v sobotu 31. 1. 2015 bude v 18.00 hod. v kině RETRO v Zábřeze videoprojekce s diskuzí, nazvaná: CHVÁLA PRAMENÍCÍ Z HLOUBKY UZDRAVENÉ BOLESTI. Během dvouhodinového pořadu se budeme moci seznámit s tvorbou a těžkým životním příběhem Jeremyho Campa, křesťanského zpěváka z USA,
který letos vystupoval na CampFestu. Uvidíme pěkné audiovizuální záznamy písniček s hlubokými texty plnými bolesti, ale i naděje
a útěchy, kterou Jeremy našel v Bohu. Všechna videa budou s českými titulky. Mezi videoklipy nás bude náš host P. Pavel Šupol (vícerektor kněžského semináře v Olomouci) seznamovat s bolestným životním příběhem tohoto zpěváka a vírou, kterou našel v Bohu. Vstupné 30 Kč. Více se můžete dozvědět na facebookové stránce: https://
www.facebook.com/events/1516647165285425/
Michael Bucha

FILIPÍNY – KRÁSA I SMŮLA VISAJSKÉHO SOUOSTROVÍ

Filipíny zasahuje každý rok množství
tajfunů. Ten nejsilnější – Hayian – se
zde přehnal v listopadu 2013 a způsobil velké škody na majetku a životech místních lidí. Zábřežská cestovatelka Jana Škubalová ve své přednášce
nabídne nejen očité svědectví o situaci rok poté, ale i cestovatelské zážitky
z návštěvy cukrových plantáží, čokoládových pahorků či ráje v podobě labyrintu ostrůvků, mangrov a malých
pláží. Přednášku spojenou s možností nákupu fairtradových produktů nabídne kino
Retro v pátek 23. ledna od 17 hodin. Akce je součástí Welzlování – festivalu cestovatelů,
dobrodruhů a recesistů, vstupné je dobrovolné.
PhDr. Zdeněk David

ZAPIŠTE SI DO SVÉHO DIÁŘE

Duchovní obnova (nadechnutí) na Velehradě pro kostelníky, akolyty i ty, kteří pečují
o kostely a kapličky.
27. 2. – 1. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty
Mons. Vojtěch Šíma
16. 3. – 18. 3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty
Mons. Vojtěch Šíma
20. 3. – 22. 3. Víkendová duchovní obnova pro všechny,
kteří pečují o kostel (+ praktická část pro aranžéry květin)		
		
Mons. Vojtěch Šíma
16. 8. – 19. 8. Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety
Mons. Aleš Opatrný
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JEŽÍŠ VOLÍ APOŠTOLY

Vstoupili jsme do nového údobí církevního roku. Církevní rok začíná očekáváním a narozením Spasitele. Vánoční doba vrcholí slavností Zjevení Páně a slavností Křtu Páně. Potom poprvé nastává „neutrální“ doba, nazvaná mezidobí. Popeleční středou začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce zvaná Postní
doba. Ta vrcholí Svatým týdnem a Velikonočním triduem – vrcholem celého křesťanského slavení, slavností Zmrtvýchvstání Páně.
Následujících 50 dní trvá Doba velikonoční, která kulminuje slavnostmi Nanebevstoupení
Páně a Seslání Ducha Svatého neboli Letnicemi. Po Letnicích nastává znovu dlouhé mezidobí. To ukončuje opět až začátek Adventu coby začátek dalšího církevního roku.
Každoročně si tak připomínáme dějinné Boží události a necháváme je působit v našem
životě.
Podle příkladu Ježíše máme ztvárňovat svůj život. Jistě, jeho úrovně nikdy nedosáhneme, jemu však stačí naše dobrá vůle a snaha dělat vše jak nám to síly a okolnosti dovolují.
V očích Božích jsme přece takovými, jakými se snažíme být.
K dosažení cíle, který má končit v Boží náruči potřebujeme vedení. Proto Ježíš Kristus hned na počátku svého veřejného působení okolo sebe soustředil velký okruh žáků, jak
mužů, tak i žen. Z nich si vybral dvanáct mužů, aby se podíleli na jeho poslání, čímž jim
dal podíl na své moci, aby posvěcovali věřící a vedli je ke zbožnému životu. Posílá je „hlásat
Boží království a uzdravovat.“ (Lk 9,2) Oni a jejich následovníci pak budou navždy zůstávat
spojeni s Kristovým královstvím a Ježíš pak skrze ně povede církev, své dílo zde na zemi.
Ježíš tuto záležitost bral velmi vážně. „V těch dnech vyšel na horu k modlitbě a celou noc se
tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct,
které také nazval apoštoly.“ (Lk 6,12-13)
Ježíš povolal apoštoly (řecky: apostolos – posel, vyslanec) a ti se stali svědky Ježíšova
zmrtvýchvstání a ručiteli pravosti jeho učení. Po jeho smrti pokračovali v plnění úkolu. Nástupci apoštolů si podnes uvědomují toto plnomocné Ježíšovo pověření; vyučují a konají
bohoslužby. Soudržnost apoštolů se stala základem jednoty církve.
Mezi dvanácti si Ježíš vyvolil Šimona, kterého pověřil zvláštním úkolem a ve jménu tohoto úkolu změnil jeho jméno: „Ty jsi Petr – Skála a na této skále zbuduji svou církev a brány pekelné ji nepřemohou.“ (Mt 16,18)
Z Petrova mimořádného postavení mezi apoštoly vzešel úřad papeže, biskupa římského. Papež Benedikt XVI. se k tomu vyjádřil následovně: „Církev se nikdy nesmí spokojit
zástupem těch, které už si získala, a nesmí tvrdit, že u jiných – u muslimů, budhistů, hinduistů a tak dále – je to stejně dobré. Církev nesmí zpohodlnět a nesmí se stáhnout pouze
na vlastní píseček. Jejím úkolem je péče o všechny.“
Zvlášť potěšující je, že v naší diecézi je stálá služba věřících, modlících se za kněze a
nová kněžská a řeholní povolání.
Je to pokorné následování našeho mistra a Pána, který odešel do samoty a tam se celou
noc modlil za své služebníky, z kterých pak vybral apoštoly. Ano, modlitba je to hlavní a její
účinek můžeme zvýšit pokáním a spravedlivým životem.
Maria, Matko a Královno kněží, děkujeme Ti a dále Tě prosíme…. P. Antonín Pospíšil
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NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ
KONGRES 2015
Prvním lednem začala v naší zemi
příprava na Národní eucharistický
kongres, který se uskuteční 17. října 2015 v Brně.
Tomu předchází příprava v jednotlivých
farnostech.
Cílem kongresu je, aby si jednotliví věřící,
farní, diecézní i národní společenství více
zamilovali Eucharistii, znovu a hlouběji
prožívali jako nekonečný Boží dar.
„Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný
a já ho vzkřísím v poslední den,“
říká Pán Ježíš (Jan 6,54)
Všimněme si, že neříká: „Jednou bude mít
život věčný,“ ale: „Má ho (již nyní).“
A toho, kdo si život věčný zachová,
Pán v poslední den vzkřísí.
Eucharistie je tedy základním pokrmem,
který pro život věčný nezbytně potřebujeme.

Hlavním dnem Národního eucharistického
kongresu v jednotlivých farnostech
bude slavnost Těla a Krve Páně.

PASTORAČNÍ PLÁN PŘÍPRAVY
VE FARNOSTECH
Leden – Eucharistie a jednota
Únor – Eucharistie a společenství
Březen – Eucharistie a solidarita
Duben – Eucharistie a evangelizace
Květen – Maria a Eucharistie
Červen – slavení Eucharistie
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 11. ledna: Domov důchodců sv. Zdislavy 290, Červená Voda 2204, Písařov
850, Jakubovice 677. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Malá???

lošticko

lošticko

lošticko

Loštice:
 Tuto neděli 18. ledna 2015 od 14.30 hod. vás zveme do kulturního domu v Lošticích na Tříkrálový koncert, kterým
vyvrcholí letošní Tříkrálová sbírka.
 Nauka pro biřmovance bude v pátek 23. ledna v 18.00 hod
na faře v Lošticích, adorace
od 16.30 hod.
 V neděli 25. ledna ve mši svaté v 9.30 se budeme v Lošticích modlit za jednotu
křesťanů.
Sbírka z minulé neděle 3.299 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Moravičany:
 Adorace bude ve čtvrtek 22. ledna od 16.30 hod.
 Nauka pro biřmovance bude v pátek 23. ledna v 18.00 hod.
na faře v Lošticích.
 V neděli 25. ledna v 8.00 hod. bude mládežnická mše svatá.
Sbírka z minulé neděle 4.677 Kč. Příští neděli bude sbírka na opravu kostela.
Pán Bůh zaplať za vaše dary.
P. Miroslav Obšivan

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 11. ledna: Štíty 1.470; Cotkytle 730; Horní Studénky 700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
V neděli 25. ledna bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech bohoslužba pro děti.
P. Josef Altman
BLAHOPŘEJEME k 82. narozeninám paní Ludmile Macháčkové.
Hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie přeje společenství živého růžence a farníci z Horních Studének.
Tuto neděli 18. ledna se při mši svaté budeme připravovat na Národní eucharistický kongres - téma EUCHARISTIE A JEDNOTA.
P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z 11. ledna 2015: Lubník 780; Tatenice 1.490, Hoštejn 1.150; Kosov 900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
6

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z 11. ledna 2015: Mohelnice 4.340; Úsov 761; Studená Loučka 1.103 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 20. ledna ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Životní příběh faráře Jana Kostrouna - zakončení

Když Američané 6. dubna 1945 osvobodili Dachau, vrátili se kněží na svobodu. Přežil i pater Kostroun. Působil u patera Kentenicha
jako kaplan pečující o poutníky v klášteře Schönstatt u Vallendar.
Vztah k tomuto místu navázal již v době svého působení v Sudetech.
Jako schönstattský kněz se stal věrným synem nebeské Matky.
Stále však doufal, že se bude moci vrátit do olomoucké diecéze, to se
však nesplnilo.
Pracoval nadále pro schönstattské hnutí, které se po válce nebývale rozvinulo i jeho přispěním. Mariánský dům je těsně svázán s jeho jménem. Roku 1964
jej cášský biskup pozval do mladé církevní obce sv. Karla Boromejského v Krefeldu-Oppum. Tam požehnaně působil až do svého penzionování v roce 1982.
Zlaté jubileum svého kněžského působení mohl oslavit ve farním společenství v Bamberg-Monheim u Düsseldorfu jako farář na odpočinku.
Po roku 1989 se ještě jednou vypravil do své staré vlasti, spolu s bratrem své dlouholeté
spolupracovnice v pastoraci. V tichosti navštívil své někdejší působiště v Mohelnici i rodné
Štíty s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, kde kdysi sloužil svoji první mši svatou. Patrně
navštívil také rodiště své matky Josefy – Crhov.
Pater Jan Kostroun zemřel 10. října 1992 po mozkové příhodě. Na tohoto odvážného
kněze, který nepřesvědčoval jen slovy, ale celým způsobem svého života a svou osobností,
bychom neměli zapomenout. Byl to on, kdo v roce 1942 dovedl z kazatelny říci školnímu
radovi: „ V Rusku umírají naši lidé a ve vlasti se šíří nové pohanství“. „Říkají si sice že jsou
věřící, ale o Bohu nemají ani potuchu.“
Bartoš H.
***

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ZAPLNÍ KOSTEL VE ŠTERNBERKU

Stejně jako každý rok přinesou i letos matky
z celé ČR před sochu Šternberské madony velkou
obětní svíci jako prosbu za ochranu a dar víry
pro své děti a za odvrácení zla od svých rodin.
Hromniční pouti ve Šternberku, která se uskuteční v sobotu 7. února 2015 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie, se každý rok účastní
stovky žen, mezi nimi také členky Hnutí modlitby matek. Modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření bude od 9.30 hod., mši
svatou v 10.00 hod. celebruje P. Vojtěch Kološ,
kanovník Metropolitní kapituly v Olomouci.
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Sbírky z 11. ledna 2015: Zábřeh 9.130; Jedlí 1.500; Svébohov 1.500; Klášterec 1.570; Zvole
3.690; Pobučí 100 Kč. DARY: Zábřeh – na farnost 16.000; dary z Nemile - 1.000 Kč na kostel sv. Barbory, 500 Kč na Proglas a 500 Kč na TV Noe; Zvole – na opravy 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
 MO KDU-ČSL Zábřeh si vás dovoluje srdečně pozvat na
OKRESNÍ LIDOVÝ PLES, který se uskuteční v Katolickém
domě v Zábřeze v pátek dne 23. ledna 2015 od 19.30 hod. se zahájením ve 20.00 hod. K poslechu i tanci hrají Triangl a Junior
BigBand. Vystoupí Centrum stepu a tance PRAHA „Four taps“ a
oddíl moderní gymnastiky TJ Šumperk pod vedením paní Zajícové. Bohatá tombola. Cena 100 Kč. V ceně vstupenky je i místenka a šatna. Předprodej vstupenek od 5. 1. 2015 v recepci Charity Zábřeh.
 Všechny děti zveme na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES, který se uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze v neděli 25. ledna
2015 od 14.00 hod. Pro děti bude připraven bohatý program. Vstupné dobrovolné.
Na 15. SVÉBOHOVSKÝ PLES jste zváni v sobotu 31. ledna do Obecního domu ve Svébohově. Zahájení ve 20 hod. K tanci i poslechu hraje skupina Triangl, na programu bude
předtančení, domácí kuchyně a bohatá tombola. Vstupné 50 Kč.
Srdečně Vás zve pastorační rada farnosti Svébohov

LOŠTICE - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Srdečně vás všechny zveme v neděli 18. ledna 2015 od 14.30 hod. do kulturního domu v Lošticích na Tříkrálový koncert, kterým vyvrcholí letošní Tříkrálová sbírka. Zahrají skupiny Madalen, Vodníci a představí se
také sbor dětí z Duhové školky v Lošticích. Poprvé se dozvíte výsledky
sbírky a další zajímavosti z letošního koledování. Z úspěšných luštitelů tříkrálové tajenky
budou vylosováni výherci poukazů do sportovního areálu Bozéňov. Program pro malé návštěvníky připravuje mateřská školka Sluníčko. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
		
Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V NEJBLIŽŠÍCH MĚSÍCÍCH PŘIPRAVUJE:
3. února (úterý), 18.00, Katolický dům
„Být nablízku“ - vernisáž putovní výstavy a beseda o službě nemocničních
kaplanů
10. března (úterý), 18.00, Katolický dům
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (ředitel Ústavu pro jazyk český AV
ČR ) - Vliv neznamená hrozbu: úvahy o vzájemném obohacování jazyků
9. června (úterý), 18.00, Kino Retro
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR)
Pořádáno ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, s.r.o.
Jana A. Nováková
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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