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4. 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

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Žalm 95 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
1: Dt 18,15-20
2: 1 Kor 7,32-35
Ev. Mk 1,21-28
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

Pojďme, padněme,
klaňme se, – poklekněme
před svým tvůrcem,
Hospodinem!
– Neboť on je náš Bůh
– a my jsme lid, který pase,
stádce vedené jeho rukou.
Žalm 95
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod.
čtvrtek 5. února Památka sv. Agáty, panny a mučednice
pátek 6. února
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučeníků
MALETÍN. Tuto neděli 1. února ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO:
3. února 9.30 hod. – Knihy a vývoj dětí – inspirativní beseda s Mgr. Janou Šmehlíkovou o souvislosti mezi čtením knih a vývojem dětského mozku
10. února 9.30 hod. – Oblíbená pomazánka naší rodiny aneb přineste vzorek i vy –
ochutnávka, výměna receptů a vyhlášení vítěze té nej...
Irena Švédová
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.
V pondělí 2. února o Svátku Uvedení Páně do chrámu, při mši svaté
v 17.30 hod. budou v Zábřeze představeny děti, které letos poprvé
přijmou eucharistického Krista.
První svaté přijímání je významnou událostí pro celé farní společenství. Proto vás prosíme o modlitby, aby se první setkání s Kristem v eucharistii stalo pro děti začátkem hlubšího vztahu s milujícím Bohem.
P. František Eliáš, Martin Rumíšek, jáhen
V ZÁBŘEZE o prvním pátku – 6. února můžete od 15.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje
přijmout svátost smíření.
P. František Eliáš
MARIÁNSKÁ SOBOTA V KOCLÍŘOVĚ 7. ÚNORA. Odjezd z Valové v 11.30 hod.
Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427
19. ÚNORA NAVŠTÍVÍ DĚKANÁT ZÁBŘEH
ARCIBISKUP JAN GRAUBNER A v 18.00 HOD. SE V KATOLICKÉM
DOMĚ V ZÁBŘEZE SETKÁ S PASTORAČNÍMI A EKONOMICKÝMI
RADAMI FARNOSTÍ děkanátu.
POZVÁNÍ NA POUŤ
DO SVATÉ ZEMĚ v roce 2015.
Římskokatolická farnost Zábřeh ve spolupráci s CA AWER TOUR s.r.o. v Zábřeze opět připravuje pouť do Svaté
země.
Poutní zájezd se uskuteční v termínu 9.
3. – 17. 3. 2015 s odletem z Prahy. Více
informací a přihlášky na poutní zájezd
získáte v kanceláři AWER TOUR s.r.o.,
Farní 1, Zábřeh, mob. 731 626 506.
Za farnost P. František Eliáš, za AWER
TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
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CHARITA ZÁBŘEH
v Charitní hospicová poradna. Od 1. února zahajuje Charita na adrese
Farní 1, Zábřeh, provoz Charitní hospicové poradny.
Poradna nabídne podporu a praktické rady pečujícím o své blízké v domácím prostředí; pomůže při orientaci v nabídce zdravotních a inkontinenčních pomůcek; zprostředkuje konzultace léčby bolesti s lékařkou z ambulance bolesti Šumperské nemocnice; zajistí sociální poradenství; zapůjčí literaturu a publikace
k problematice péče o nemocné, umírající, doprovázení nemocných. Součástí bude také
pravidelné setkávání pečujících ve svépomocných skupinách.
Poradna je zřízena v rámci projektu „Domácí hospic – moderní a kvalitní doprovázení nemocných a pečujících“, který byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Poradna bude otevřena vždy v pondělí od 12 do 16 hod. a ve čtvrtek od 8 do 12 hod.
v Ples Charity Zábřeh. Srdečně vás zveme na 15. ples Charity Zábřeh,
který se koná 6. února 2015 od 20.00 hod. v Katolickém domě. K tanci
i poslechu hraje F-Band z Klášterce.
Těšit se můžete na vystoupení taneční skupiny Diamond Dance, světelnou
show Šermířského spolku Šumperk a pravé kubánské delikatesy. V průběhu večera můžete také zhlédnout výstavu fotografií o službě nemocničních kaplanů „Být nablízku“.
Výtěžek večera bude použit na pořízení sušičky na prádlo pro klienty Charity Zábřeh.
Předprodej vstupenek zajišťuje recepce Charity Zábřeh v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
SPOLEK METODĚJ
v Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na tradiční MAŠKARNÍ PLES, který se
uskuteční v pátek 13. února od 20. hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci
i poslechu zahraje populární hudební formace F-BAND. V průběhu plesu bude vylosována
bohatá tombola a vyhodnotíme nejnápaditější masky . . . Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si zakoupit místenku v předprodeji na recepci Charity Zábřeh,
Žižkova 15, ( 739 246 015 a určitě přijďte. Rádi vás uvítáme.
v Na sobotu 14. února připravujeme tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zveme všechny děti a
jejich rodiče na zábavné odpoledne plné her a soutěží,
kterým nás provede klaun Bedřich Voháňka. Nebude
chybět tradiční tombola, promenáda masek a balónková show. Začátek ve 14. hodin. Vstupné 25 Kč
v Nejenom seniory zveme v neděli 15. února na zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie
zahraje populární skupina ALBATROS ze Šumperka.
Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení
zajištěno.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj
se těší Josef Klimek
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BÝT SVĚTLEM.
Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom nechodili ve tmách, ale věrně kráčeli po tvých cestách.
Zítřejší svátek Uvedení Páně do chrámu – lidově Hromnice
uzavírá dobu vánoční.
Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna
40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou
a spravedlivým Simeonem.
Stařeček Simeon nám představuje Ježíše v několika obrazech.
Předně jako světlo k osvícení národů. Světlo rozptyluje temnoty,
kdo kráčí ve světle, jde bezpečně a jistě. Světlo vlévá do duše optimismus a radost. Tím vším je Boží dítě, Kristus, který svým evangeliem, svým učením, svým
příkladem života je opravdu světlem a správným ukazatelem pro všechny, kteří chtějí chodit
v pravdě a bezpečně.
Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od
11. století: v tento den se světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek dávaly zapálené
do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také končila vánoční
doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností.
Svíce požehnaná o Hromnicích se také dávala do blízkosti umírajícího, aby mu jako symbol víry a Krista svítila na cestu do společenství s Bohem. Jaký to příklad pro nás, kteří jsme
„bohatí“ věkem. I my bychom si měli připravovat hromničku, aby nám svítila na cestu do věčnosti. Tomu se říká šťastná smrt: umírat při modlitbě mezi svými blízkými.
Dále nám Simeon ohlašuje, že Ježíš bude rozdělovat lidi a národy. Bude dělicí čarou mezi
lidmi. To je silná výzva pro nás a pro všechny lidi. Nikdo nemůže být vůči Kristu lhostejný, neboť už lhostejnost je nevěra. Každý se musí rozhodnout a to s důsledky pro celou věčnost.
A tak nás bolí, když vidíme, jak lidé umírají náhle, bez víry a bez přípravy na smrt, jakoby
život a jeho zakončení byl jen nějakou dětskou hrou na schovávanou.
Kolik lidí si stěžuje na nemoci, bolesti, utrpení, smrt svých drahých. Ptají se, čím si to zasloužili, co špatného udělali.
Věřící člověk si v takové životní nouzi může vzpomenout na další scénu ze svátku Hromnic. Na Pannu Marii, přesvatou a Bohu přemilou… A přece stařeček Simeon pronáší bolestnou předpověď: „A pro toto dítě tvou vlastní duši pronikne meč bolesti.“ Ona kvůli svému
synu skutečně bude Matkou Sedmibolestnou.
Svým utrpením spolupracovala Marie na vykupitelském díle Syna a věřící ji uctívají jako
matku plnou bolesti. Bolest Mariina zahrnuje nevýslovnou bolest lidského utrpení a duchovní
jednotu. „Ať se mi stane podle tvého slova!“ Jako matka - Marie přijímá a snáší Kristovo utrpení v každém okamžiku svého života.
Protože je tradičně tento svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které
člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života
(tj. řeholníků a řeholnic).
Každý z nás by se měl snažit být druhému aspoň světýlkem. Nemusí zářit jako stowattová
žárovka, stačila by padesátka W, která by osvětlovala správnou cestu a byla ukazatelem na cestě života.
P. Antonín Pospíšil
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KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 11. února 2015 od 9 hod. do
16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti
Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi,
kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další pracovnicí,
která má na starost energie pro domácnost.
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv
s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.
P. František Eliáš, děkan
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.
Z CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT ARCIBISKUPSTVÍ
POUŤ ZAMILOVANÝCH. Láska je dar pro druhého. Proto zveme všechny mladé páry,
snoubence, manžele, mladší či starší, na POUŤ ZAMILOVANÝCH.
Uskuteční se 14. února 2015 od 14.00 hod., během Národního týdne manželství, v chrámě
Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Kromě mše svaté (slaví P. Karel Skočovský)
v poutním kostele (najdete v něm také oltář sv. Valentina...) na vás čeká zajímavý doprovodný program a nebude chybět ani pochoutka z místní skvělé farní kuchyně.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z 25. ledna 2015: Mohelnice 3.289; Úsov 4.305; Studená Loučka 325 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky. LP 1942 Dr. Jaschek - pokračování

Na začátku školního roku se hlásilo 95 % školáků do vyučování katolického náboženství. Vyučování si rozdělili farář s dp. Brunem Neubauerem ze Studené Loučky s expositou Franzem Balaschem z Mírova.
Pouze v učitelském ústavu a župním domově mládeže se náboženství
nevyučovalo. Ve Slavoňově pro málo přihlášek, měli jen dvě hodiny
měsíčně. Všeobecně byla v každé třídě nejméně jedna hodina nábo-

ženství týdně.
V oktávu Dušiček přeložil farář obvyklé dušičkové pobožnosti do kostela sv. Stanislava,
v němž byla denně ráno v šest hodin sloužena mše svatá.
Návštěva rorátů přesáhla očekávání. Jesličky byly postaveny jako obvykle na oltáři sv.
Josefa. (pokračování příště)
Bartoš H.
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 25. ledna: Červená Voda 2.000, Písařov 780, Domov důchodců sv. Zdislavy 202, Jakubovice 284, Janoušov 220 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
Pán Bůh zaplať všem, kteří v minulém roce přispěli peněžní částkou našim adoptovaným
dětem na Haiti.
Jaroslava Knápková
* V pondělí 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) budou mše svaté
v Písařově v 16.00 a v Červené Vodě v 18.00 hod.
* Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 5. února ve 14 hod.
* Pastorační rada farnosti Červená Voda se setká v neděli 8. února v 18.00 na faře v Červené Vodě.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

Svátek Uvedení Páně do chrámu oslavíme v pondělí 2. února a to v Lesnici v 16.30 hodin a v Postřelmově v 18.00 hodin. Prosím nezapomeňte si vzít svíce. Na závěr bohoslužby
bude svatoblažejské požehnání.
Tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření před prvním pátkem bude ve čtvrtek
v Chromči od 16.00 hodin a v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
O první sobotě v únoru od 8.00 hodin bude v Postřelmově mariánská pobožnost a mše
svatá ke cti Panny Marie.
Ve středu 28. ledna v 19 hod. bude v Postřelmově biblická hodina. Všichni jsou zváni
V neděli 1. února bude mimořádná sbírka na opravy kostela: v Postřelmově (minule
2.882 Kč) a v Chromči (minule 2.000 Kč) a Sudkově (minule 870 Kč) na farní kostel v Postřelmově.
P. Vladimír Jahn
POZVÁNÍ DO DLOUHOMILOVA. V sobotu 7. února v 15.30 hod., u příležitosti mše
svaté za zemřelé členy Řádu sv. Huberta, bude v kostele Všech svatých v Dlouhomilově
zpívána mužským sborem ŘSH ze Zábřehu, Svatohubertská mše Es-dur a Velehradské ordinarium.
v v v

BENEDIKT XVI. - RADOST Z VÍRY

* Existuje jen jeden Bůh, jenž je Stvořitelem nebe a země, a proto je také Bohem všech
lidí.
* Bůh je skutečně Stvořitelem, může nám dát život navěky. Radost ze stvoření, vděčnost
za stvoření a odpovědnost za ně kráčejí společně ruku v ruce.
* Čím více člověk roste v pravdě o Bohu, tím zřetelněji setrvává v jeho lásce, tím více je
schopen být s Ježíšem, tím jasněji je opravdový a také štědřejší vůči ostatním.
* Pokud by byl člověk jen nahodilým produktem evoluce na nějakém odlehlém místě
v kosmu, pak by jeho život neměl žádný smysl.
* Člověk má napodobovat Mariinu prostotu, pokornou a odvážnou víru, díky níž se stává „Božím příbytkem“.
6

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 25. ledna: Štíty 2.670; Cotkytle 440; Horní Studénky 800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
* V pondělí 2. února na Svátek Uvedení Páně do chrámu, bude mše svatá ve Štítech
v 8.00 hod.
* Ve středu 4. února ve Štítech, při mši svaté v 17.00 hod., bude udělováno svatoblažejské
požehnání.
* Příští neděli 8. února při mši svaté se budeme ve farnostech věnovat tématu SPOLEČENSTVÍ k přípravě Národního eucharistického kongresu.
P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z 25. ledna 2015: Lubník 850; Tatenice 730, Hoštejn 850; Kosov 400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Změna mše svaté v Tatenici. V pátek 6. února bude mše svatá již v 16.00 hod.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE připadá na čtvrtek 12. února. S tím budou
souviset i změny mší svatých ve farnostech během týdne.
Srdečně zveme do Tatenice na MAŠKARNÍ LIDOVÝ PLES, který se uskuteční v pátek 6. února na zámku. K tanci a poslechu hraje skupina Triangl, začátek ve 20.00
hod., vstupné 60 Kč je možno rezervovat od
26. ledna na tel. 777 869 418. Rezervace končí v den plesu v 21.00 hod. Kapacita sálu
omezena!!! Nejhezčí masky budou oceněny.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL V  HOŠTEJNĚ se uskuteční
v neděli 8. února od 14.00 hod. v sále Globus (u koupaliště). Srdečně zvou pořadatelé.
***
KORSIKA 2015. Po třech letech se opět s otcem Petrem vydáme na ostrov pirátů alias na
„Horu v moři“. Termín je 2. - 14. 8. Jedeme opět auty a na základě minulých zkušenosti
předpokládáme cenu mezi 7-10 tis. Kč na osobu.
Nízká cena vychází z včasné objednávky trajektu, spaní převážně v kempech či „pod
širákem“ (většina jídel z polotovarů či zhotovená na místě). Z předběžně přihlášených zájemců jsem nejstarší; většina je mezi 20-45 lety. Zatím je nás do dvou aut devět; bylo by
třeba, v případě zájmu více než jednoho dalšího účastníka, ještě další auto. Počítám, že nás
budou 3 (max. 4) auta, tj. do 20 účastníků.
Co se přírody týká, je Korsika velmi pestrá; koupání sladké i slané, turistika pohodová
i drsnější, orientace v terénu neobvyklá. Ostatní najdete na Googlu. Přihlášky nejlépe mailem do 5. 2. (do naplnění aut).
otec Radomír Šidleja, 731 626 515, rasid@antiochia.cz
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Sbírky z neděle 25. ledna 2015: Zábřeh 10.290; Jedlí 2.700; Drozdov- pouť 1.320; Svébohov 1.200; Klášterec 940; Pobučí 120 Kč; Zvole 7.020 Kč.
DARY: Zábřeh – růžencové společenství na opravu fary 500; Svébohov – na Svatou Zemi
1.500; Jedlí – na opravy 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci lednu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory
částkou 1.554 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
„BÝT NABLÍZKU“
	V úterý 3. února 2015 v 18 hod. v Katolickém domě v Zábřehu pořádá
Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Fakultní nemocnicí Olomouc vernisáž putovní výstavy fotografií Filipa Fojtíka o službě nemocničních kaplanů s názvem „Být
nablízku“, na kterou naváže beseda o této službě. Záštity nad výstavou se ujala
Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice.
Výstavu je dále možné zhlédnout např. v pátek 6. února během konání společenského plesu
Charity Zábřeh, případně jindy po domluvě na tel. 731 465 717 (Josef Klimek).
ZEMÍ POTOMKŮ ČINGISCHÁNA
Ve čtvrtek 5. února nabídne kino Retro další audiovizuální pořad z cyklu Welzlování. Tentokrát přednášku Vítězslava Vursta s názvem „Zemí
potomků Čingischána“ o putování po Mongolsku.
Vítězslav Vurst působil jako duchovní, prošel persekucí, byl předsedou správní rady nadace ADRA a nyní působí jako nemocniční kaplan
v Olomouci. „Cestování je pro mě smysluplným způsobem seberealizace a příležitostí poznávat podstatné a učit se rozlišovat důležité věcí od
těch méně důležitých, vnímat různorodost a pomíjivost života a pokorně přijímat každý den jako zázrak,“ uvedl Vurst. Vstupné na jeho přednášku se začátkem
v 17 hodin je dobrovolné.
PhDr. Zdeněk David
VLIV NEZNAMENÁ HROZBU: ÚVAHY O VZÁJEMNÉM OBOHACOVÁNÍ JAZYKŮ.
Česká křesťanská akademie připravila přednášku, která se
koná v úterý 10. března v 18.00 hod. v Katolickém domě.
Přednášející: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR.
Čím obohatila čeština ostatní jazyky a čím ostatní jazyky
obohatily češtinu? Co dělá jazyk světovým? Jaká slova se
v cizích jazycích zabydlují nejrychleji a jak dlouho jsou
vnímána jako cizí? O vzájemném vlivu češtiny a ostatních jazyků v historii i současnosti
vtipně pohovoří doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., kterého mnozí nazývají „ředitelem češtiny”.
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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