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7. 1. 2017
Ročník XXV. číslo 1

svátek křtu páně
Zábřeh

Zvole, Maletín
klášterec, Jedlí, Svébohov

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, tys slavnostně prohlásil, 
že Kristus je tvůj milovaný Syn, 
když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; 
dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život 
z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce. 
Skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista, neboť
on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.    Amen

Žalm 29    pán dá požehnání a pokoj svému lidu
1: Iz 42,1-4.6-7                                            2: Sk 10,34-38                                  Ev. Mk 1,6b-11 
Ordinárium: latinské č. 509                      příště Olejníkovo č. 502

A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“
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kOnCeRtY tutO neDěLI
V neděli 7. ledna 2018 v 15.00 hodin jste srdečně zváni do kostela sv. Barbory na kon-
cert VÁNOČNÍ DOZNÍVÁNÍ kapely CLASSIC BAND, která zahraje pod vedením Iva-
na Zely. 

na třÍkRáLOvÝ kOnCeRt jste zváni v neděli 7. ledna 2018 ve 
14.00 hod. do Sokolovny v DUBICKU. Účinkuje Zábřežský komor-
ní orchestr pod vedením Milana Plodka. Sólisté: Johana Kolčavová-
klavír, Hana Johnová-soprán, Vojtěch Poštulka-baryton, Julie Suchá 
-recitace.  
 Za KPH Dubicko L+M Kolčavovi

* * *
MAteřskÉ A RODInnÉ CentRuM – Masarykovo nám. Zábřeh 
vás zve na své lednové akce. 
  Na úterý 9. ledna jsme připravili přednášku s praktickými ukázka-

mi ŠÁTKOVÁNÍ – NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU. Začátek v 9.30 hod., 
přednáší Adéla Reichlová 

  V úterý 16. ledna od 9.30 hod. představí Mgr. Karla Hrochová a Len-
ka Hamplová kurzy Alfa, které budou v Zábřeze probíhat od 1. února roku 2018 

  23. ledna od 9.30 hod. jste zváni na přednášku AGRESE JAKO SOUČÁST ŽIVOTA, 
JAK S NÍ PRACOVAT? Mgr. Zuzany Staroštíkové

  V úterý 30. ledna od 9.30 přednáší Ing. Marie Jílková na téma ODPOJENÍ MUŽI - 
ŽENSKÝ A MUŽSKÝ PRINCIP  http://www.hnizdozabreh.cz/

svAtOJAkuBská CestA Z HORnÍ kRupÉ DO COMpOsteLY
Poutník Jan Votava se s námi podělí o „nějaké fotky s trochu povídáním“ 
na téma své (2900 kilometrové) pěší poutě na „konec světa“. 
Setkání s Janem Votavou se uskuteční v úterý 9. ledna v 17.00 hod. 
v Katolickém domě v Zábřeze.  
 Za Spolek Metoděj Krňávek Jiří a Josef Klimek, ředitel 

MO KDU-ČSL Zábřeh a animátoři děkanátu Zábřeh vás srdečně 
zvou na LIDOvÝ pLes v pátek dne 19. ledna 2018 od 19.30, za-
hájení ve 20.00 v Katolickém domě v Zábřeze. K poslechu i tanci 
hraje KMČ a Méďa Band. Na programu vystoupení skupiny MO-
TION, fotokoutek a jiná překvapení. 
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč. V ceně vstupenky 
je i místenka a šatna. Předprodej vstupenek v recepci Charity Zá-
břeh. Hosté s puntíkovaným módním doplňkem získají vynikající 
„welcome drink“. 
Všechny děti zveme na MAŠkARnÍ kARnevAL, který se usku-
teční v sobotu 20. ledna 2018 od 14.00. Bohatý program pro děti. 
Vstupné dobrovolné.

František John
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kostýmy tříkrálových koledníků obléknou děti i dospělí. 
s novým rokem začíná tradiční sbírka.

Tříkráloví koledníci se na své putování vypravili již 2. ledna. Potkávat 
se s nimi můžete až do neděle 14. ledna 2018. Poznáte je podle králov-
ského oděvu, s keramickou hvězdičkou na krku; ponesou zapečetěnou 
pokladničku s logem Charity; doprovází je vedoucí s průkazkou koled-
níka a totožnost prokáže občanským průkazem. 
V letošním roce se do sbírky zapojí bezmála 1530 lidí v 380 skupin-
kách, což je zhruba o třicet více než v loňském roce. Do koledování se 

zapojují lidé, pro které je sbírka téměř tradicí, ale máme i úplné nováčky. Co nás však 
hřeje, je zjištění, že došlo k určitému generačnímu posunu. Koledníci, kteří začínali jako 
malí králové, jsou dnes sami vedoucími a do královských plášťů mnohdy oblékají už i 
své děti.
Záměrem na využití letošní sbírky je podpořit domácí zdravotní a paliativní péči (Charita 
buduje mobilní hospic pro ty, kdo chtějí důstojně zemřít doma mezi svými), bezprostřed-
ně pomoci potřebným lidem a rodinám v nouzi, přispět chudším ve složité životní a soci-
ální situaci se zvláštním zaměřením na děti a zafinancovat rozvoj projektu SOREHA, který 
se zaměřuje na podporu lidí s psychickým (duševním) onemocněním.
Tříkrálovou sbírku je možné podpořit také zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS KOLE-
DA 30 na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 29 Kč), nebo 
příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny s variabil-
ním symbolem 777. Konání tříkrálové (veřejné) sbírky je povoleno na celém území ČR 
magistrátem hl. města Prahy.

třÍkRáLOvÝ kOnCeRt. Vyvrcho-
lením letošní sbírky bude již po čtvrté 
Tříkrálový koncert, který se uskuteční v 
neděli 21. ledna 2018 v sokolovně v Du-
bicku, kde koledníkům, dárcům a všem 
návštěvníků zahraje zábřežská folková 
kapela Madalen a zazpívá sbor dětí míst-
ní základní školy Dubínek.

 Děkujeme za věnované prostředky a 
důvěru pomáhat našim prostřednictvím 
těm nejpotřebnějším z nás.

Aktuální informace o přípravách sbírky a 
následně i výsledcích koledování najdete 
na www.charitazabreh.cz 

Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, 
email: propagace@charitazabreh.cz
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nALÉHAvÝ úMYsL ApOŠtOLátu MODLItBY pApeže FRAntIŠkA 
nA MěsÍC LeDen 2018

Za koptské pravoslavné bratry v egyptě, kteří se stali obětí dvou atentátů.
– modleme se, kéž Pán přijme duše zemřelých, je oporou raněným, příbuzným a celé ko-
munitě, a obrátí srdce násilníků.

Papež František při nedělní modlitbě Anděl 
Páně (31. 12. 2017) připomněl Egypt, zvláš-
tě vzpomněl na koptské pravoslavné křesťa-
ny, které nazval bratry. V pátek 29. prosince 
2017 se stali cílem dvou atentátů. Křesťané 
na dvou místech v kostele a v obchodě na 
periferii Káhiry byli zasaženi střelbou ko-
manda, které se hlásí k terorismu. V loň-
ském roce padlo za oběť atentátníků více 
než sto koptských křesťanů. Egyptský pre-
zident Abdel Fatah al-Sisi útoky odsoudil a 
hlavní imán Ahmed El-Tayyeb vyslovil nad 
atentátníky kletbu. 
„Radost Vánoc je větší než jakékoli nási-
lí!“ Takto komentoval koptský patriarcha 
Tawadros dva útoky džihádistů. „Boj proti terorismu je možný jen dialogem za předpo-
kladu, že budou izolováni ti, kteří se usilují zakrýt své hrůzné činy pomýlenými nábožen-
skými myšlenkami“, pokračoval dále. Můžeme se mnoho učit od koptských křesťanů, co 
to znamená být připraven k mučednictví. Ochotou položit i život pro Krista dávají křesťa-
né nejživější znamení světu o podstatě své víry, když i v tak tíživé chvíli rozliší, jak odpo-
vídat na zlobu těch, jež jsou zatemněni zlobou. 
A nepřehlížejí ani ty, kteří přesto, že jsou věřícími muslimy, chtějí uchovat lásku mezi růz-
nými skupinami věřících. Nezapomínejme, že největší počet obětí džihádistů jsou musli-
mové. Ale nezapomínejme ani na ty, kteří se vrátili z odporných hybridních válek a nemo-
hou se zbavit děsu, který v sobě nosí. I terorista jednou zestárne a bude stát před Božím 
soudem. Kdo má v sobě účast na Božím životě přivádí mrtvé na těle i na duchu k jediné-
mu prameni nového života. Modlíme se za sebe, aby trýznivá touha po překonání zla v nás 
nikdy nebyla umlčena lhostejností. Projevem nového života je i praktická služba postiže-
ným. Kdo z těch pomýlených mladíků je vůbec schopen účinně pomoci? Jen ten, pro koho 
je nový život v Kristu projevem toho, že tam, kde se rozmohl hřích, v míře neskonale větší 
se rozhostila milost. (Řím 5,20)

ADORACe ZA pReZIDentskÉ vOLBY bude ve farnosti Zábřeh ve čtvrtek 11. led-
na od 15 do 17.30 hod.
Prosme i za ty, kteří budou zvoleni, aby svůj úřad chápali jako službu lidem a veřejné mu 
dobru a aby věděli, že se budou za svou službu zodpovídat nejen voličům a před dějinami, 
ale i před Bohem.  P. Radek Maláč
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červenovodsko        červenovodsko

sbírky z doby vánoční: Jakubovice 913; Písařov 3.629; Červená Voda 8.687 Domov dů-
chodců sv. Zdislavy 206 Kč. 

sbírky ze začátku roku 2018: Domov důchodců sv. Zdislavy 599; Janoušov 520; Jakubo-
vice 371; Písařov 828; Šanov 1.708; Červená Voda 5.159 Kč 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

lošticko    lošticko    lošticko

vánoční sbírky – Loštice: 24. 12. půlnoční 5.398; Narození Páně 4.508;
ze silvestrovské neděle 3.394; z 1. 1. 2018 ze svátku Matky Boží: 2.682 Kč

vánoční sbírky – Moravičany: půlnoční 2.560; Narození Páně 6.993;  z 26. prosince 1.730; 
silvestrovská neděle 1.368; a z 1. 1. 2018 ze svátku Matky Boží: 2.000 Kč
Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti.  Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
   P. Kristián Libant, CM

vÝukA náBOženstvÍ. Tento týden – 1. ročník v úterý ve 13.30 hod. na faře v Lošti-
cích a v Moravičanech 4.- 7. ročník v 17.00 hod. 
Změna pro 3. a 4. ročník. V rámci přípravy na první svaté přijímání budeme mít každou 
druhou středu místo vyučování ve škole, přípravu na faře v Lošticích. Přípravy se zúčastní 
i některý z rodičů. Začínáme tuto středu 10. ledna v 18.00 hod.

Věříme, že všichni, kteří vládnou, mají moc 
od Boha. Proto otec arcibiskup prosí, aby se 
před prezidentskými volbami, a v budouc-
nosti před každými volbami, ve všech far-
nostech konala hodinová adorace s prosba-
mi za voliče i za ty, kteří budou zvoleni, aby 
svůj úřad chápali jako službu lidem a veřej-
nému dobru. Aby věděli, že se budou za svou 
službu zodpovídat nejen voličům a před dě-
jinami, ale i před Bohem. 
u nás budeme mít adoraci v Moravičanech 
ve čtvrtek a v Lošticích v pátek od 16.00 do 
17.00 hod.
Od lidových misií putuje dřevěná kaplička 
se sochou Panny Marie po domech a rodi-
nách v Moravičanech. Po svátcích se přesu-
ne do loštické farnosti. Rodiny nebo jednot-
livci se mohou zapsat do seznamu na stolku. 
Naleznete tam i letáčky s modlitbami a více 
informacemi o Sdružení zázračné medaile.                        
                                        P. Kristián Libant, CM
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farnosti  spravované  z  tatenice

sbírky z vánočního období: Lubník 4.070 + dar 3.000; Tatenice 11.650; Hoštejn 9.750 + 
dary 4.000 a 5.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY CHLAPŮ se sejde tuto neděli 7. ledna v 18.00 v Tatenici.
BIŘMOVANCI se sejdou v neděli 14. ledna v 15.30 na faře v Tatenici.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V LUBNÍKU. 
Srdečně zveme tuto neděli 7. ledna v 15.00 hodin do kostela sv. Petra 
a Pavla v Lubníku na koncert pod vedením pana Josefa Hrocha. Vstup-
né dobrovolné. Výtěžek bude věnován na podporu léčby Valerie Petrové 
z Tatenice.

PLES V TATENICI SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 19. LEDNA OPĚT 
V MAŠKARNÍM LADĚNÍ. Srdečně Vás na něj zvou pořadatelé Farnost 
Tatenice a KDU-ČSL. Výtěžek bude věnován na podporu léčby Valerie 
Petrové z Tatenice.

Chci touto cestou opět poděkovat všem, kteří si i letos zakoupili vánoční hvězdu. Prodalo 
se 123 ks - na konto Dětské hematologie a onkologie v Olomouci jsme poslali 12 300 Kč. 
Jedná se o farnosti Tatenice, Lubník, ZŚ Tatenice, ZUŠ Lanškroun, KOMFI Lanškroun, 
Lahůdky Lanškroun, Konzum Tatenice, pí Jarmila Thunová Tatenice. 
 Všem upřímné Pán Bůh zaplať.    Ludmila Poláková

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 31. prosince a 1. ledna: Štíty 2.270 a 2.010; Horní Studénky 940 a 1.080 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

 Nová pastorační a ekonomická rada farnosti Štíty se sejde v sobotu 20.1.2018 v 18 hod. 
na faře ve Štítech.
 Nová pastorační a ekonomická rada farnosti Horní Studénky se sejde ve čtvrtek 18. 1. 
v 16.30 hod. po mši svaté (mše sv. v 16.00)  na faře v Horních Studénkách.
 Nová pastorační a ekonomická rada farnosti Cotkytle se sejde v pondělí 22. 1. v 16.30 
hod. po mši svaté (mše sv. v 16.00) na faře v Cotkytli.  P. Jacek Brończyk

BLAHOpřánÍ. 
Dne 12. ledna se dožívá 75 roků hornostudénský rodák a farář 
ve Velkém Týnci 
P. Václav Haltmar. 
Letos také oslaví výročí 40 roků od svého kněžského svěcení.

  Zdraví a Boží požehnání mu přejí přátelé a známí
z Horních Studének
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farnost zvole       farnost zvole

Tuto neděli 7. ledna ve 14.30 hod. bude slavena v kostele sv. Mikuláše v Maletíně mše sva-
tá. Pravidelně jsou slaveny mše svaté v Maletíně každou 1. a 3. neděli v měsíci. 
  P. František Eliáš 

farnosti spravované z klášterce

sbírky z doby vánoční (24. – 31. 12.): Jedlí 7.676; Klášterec 8.700; Svébohov13.500; Vy-
šehoří z 25. prosince 850 Kč. 
sbírky z 1. ledna: Klášterec 800; Vyšehoří 1.120 Kč (sbírky z Jedlí a Svébohova uvedeme 
příště). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
Dary: Jedlí - na osvětlení 10.000 Kč; Svébohov - na opravu fary 4.000 Kč

Kruh přátel hudby Svébohov za podpory Nadace Českého hudebního fondu uvádí tuto 
neděli 7. ledna ve 14.00 hod. v sále obecního domu ve Svébohově cembalový koncert 
MARtInA HROCHA. Vstupné dobrovolné. 

OZvěnA vánOC. Vánoce máme už jen ve vzpomín-
kách. My se na ně ale můžeme podívat „shora“, z výše 
dvou tisíc let. Víme, jak to s Ježíšem dopadlo, víme, 
jak to s Ježíšem dopadá dnes. Je tam hodně shodného. 
Tehdy ho většina lidí zavrhla; chtěli IHNED vytouže-
né království. A co dnes? Nic nového, opět lidé chtě-
jí ráj na zemi IHNED. Mezi námi křesťany pak jsou 
zase lidé, kteří pochybují. Ať je jim útěchou Jan Křtitel. 
Před smrtí se nechává ptát u Ježíše, zda on je očekávaný 
Král, nebo mají očekávat někoho jiného? 
U Křtitele otázka takřka neodpustitelná! Jenže Ježíš na 
to odpovídá: Veliký muž je ten Jan! Nemějte proto strach, vy pochybovači! 
Jan trpí; sedí ukován v řetězech o hladu a žízni ve vlastních výkalech… On, kterého po-
slouchaly zástupy. Ani jako učedníka si ho Ježíš nevyvolil! Teď ho čeká poprava. Proč 
mocný Ježíš nezakročí, proč nepomůže? Kolik je i mezi námi trpících tělesně i duševně?! 
Kolik lidí proto ztratí víru? 
Z Vánoc pak zůstávají ještě Josef a Maria. On říká PROČ, ona JAK...? Oba ale vytuší, že 
koná sám Bůh, že oni nemusí všechno pochopit, že je to všechno náročné, leč úžasné, nic 
IHNED. Kéž to vytušíme i my! 
   Jan Rybář (převzato z www.jesuit.cz) 

* * *
*  Dobrý správce si je vědom, jaké dary a jaké poklady má k dispozici. Uvědomuje si, že 

z nich musí neustále čerpat. My jsme správcové, a je snad vzácnější dar v zásobách na-
šeho nitra než víra?

*  Ve víře nic není nemožné a slova jako úzkost, strach a nebezpečí ztrácejí význam, tak-
že věřící člověk kráčí životem v klidu a pokojně, s hlubokou radostí.

                                                 Timothy Dolan
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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. 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

sbírky Zábřeh
sbírka na betlém nenarozených 13.689 Kč; sbírky z 24. – 31. prosince 48.480 Kč;
sbírka z 1. ledna 11.281 Kč; dar na potřeby farnosti 1.600 Kč. 
postřelmůvek: 25. – 26. prosince 2.160; 1. ledna 1.450 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  . Radek Maláč
Dary na likvidaci lepry. Dne 22. 12. 2017 byla ze Zábřeha odeslaná částka 2.000 Kč. 
Dárci upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
Za rok 2017 byla ze Zábřehu odeslaná částka 49.700 Kč. Z toho 35.780 ze Zábřeha, 9.000 
z Rovenska a 5.000 z farnosti Jedlí. Do této částky nejsou započítané dary, které posíláte 
přes farní úřad.
Přehled celkové částky, kterou jste od roku 1993 darovali je 1.147.920 Kč. 
 Všem ještě jednou upřímné „Pán Bůh zaplať“.  Marie Zíková 

V průběhu roku 2017 byly odeslány finanční příspěvky na podporu rádia Proglas 4.300 Kč 
a na televizi Noe 6.500 Kč. Děkuji všem dárcům a přeji vše dobré v novém roce.  
  Anna Krňávková

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří rodinám, které se sešly o Vánocích v kostele sv. Bartoloměje 
u betlému, aby poděkovaly koledou za narození Spasitele a svou přítomností umožnily i 
ostatním návštěvníkům potěšit se u „jesliček“.  P. Radek Maláč

VELKÉ DÍKY také náleží panu Pavlu Doubravovi za přípravu Rybovy mše vánoční, která 
už neodmyslitelně patří nejenom k zábřežské „půlnoční“, ale v koncertním provedením 
přináší radost také všem návštěvníkům kostela sv. Bartoloměje v den Slavnosti Narození 
Páně.   Za pěvecký sbor Jarka Titzlová a Miluška Šrotová 
 

PODĚKOVÁNÍ patří otci Bohuslavovi za hluboký zážitek ze svatoštěpánské mše svaté, 
slavené na zábřežské interně dne 26. 12. 2017 pro klienty i návštěvníky našeho zařízení. 
Za úžasnou vánoční atmosféru děkujeme také mládeži, která liturgii doprovodila zpěvem 
a hudbou.  Marcela Doleželová 

Dne 10. ledna by se dožil 100 let dlouholetý zábřežský varhaník pan Antonín Pastrnek. 
Prosíme o vzpomínku a tichou modlitbu. 

STATISTIKY ZA ROK 2017, v závorce jsou uvedeny údaje z roku 2016
V roce 2017 bylo v Zábřeze 22 (29) nově pokřtěných; věrnost si slíbilo 10 (7) manželských 
párů; na věčnost jsme vyprovodili 32 (36) zábřežských farníků. 

ekuMenICkÉ BOHOsLužBY
V aliančním týdnu od 7. do 14. ledna budou modlitby v pondělí 8. 1. v 18.00 hod. v modli-
tebně Českobratrské církve evangelické (u vodárny) a ve středu 10. 1. v 17.00 hod. v Křes-
ťanském centru Apoštolské církve.


