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14. 1. 2018
Ročník XXV. číslo 2

2. neděle v mezidobí
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, 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 našeho Pána 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                       2: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 Ev. Jan 1,35-42 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příště Břízovo č. 503 

Naplň nás, Bože, 
svým Duchem a dej, 
ať nás všechny, 
kdo jsme jedli 
z jednoho chleba, 
spojuje vjedno tvá láska. 
Skrze Krista, 
našeho Pána.

Modlitba po přijímání
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Středa 17. ledna  památka sv. Antonína, opata 
Čtvrtek 18. ledna  památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

SeTKÁní vŠeCH bUněK proběhne v neděli 21. ledna od 15.00 hod. Začínáme v kostele 
sv. Barbory chválami a katechezí O. Radka, následuje posezení na Devítce. Na setkání jsou 
srdečně zváni také všichni, jejichž buňky teprve vzniknou, i všichni další, kdo ještě svoji 
buňku hledají.  Karla Hrochová 

PozvÁní nA eKUmeniCKoU boHoSlUŽbU do KoSTelA Sv. bARboRY. 
V kostele sv. Barbory se sejdeme ke společným modlitbám za jednotu křesťanů v pondělí 
22. ledna v 18.00 hod. Liturgii doprovodí sbor Carmen.  Zve otec Radek

PŘíPRAvA nA biŘmovÁní ve FARnoSTi zÁbŘeH začne v pátek 2. února. Zá-
jemci se mohou nahlásit přímo otci Radkovi, případně v kanceláři paní Lexmanové 
(731 626 509).

MO KDU-ČSL Zábřeh a animátoři děkanátu Zábřeh vás srdečně 
zvou v pátek dne 19. ledna 2018 od 19.30 na lidovÝ PleS. Za-
hájení ve 20.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. 
K poslechu i tanci hraje KMČ a Méďa Band. Na programu 
bude vystoupení skupiny MOTION, fotokoutek a jiná překva-
pení. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč. V ceně 
vstupenky je i místenka a šatna. Předprodej vstupenek v recepci 
Charity Zábřeh. Hosté s puntíkovaným módním doplňkem zís-
kají 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

Televize noe – Televize dobRÝCH zPRÁv
Ve spolupráci s místní pobočkou Moravsko-slezské křesťanské akade-
mie připravujeme možnost seznámení se s tvůrci výjimečné televize, 
která vysílá bez reklam a žije pouze z dobrovolných darů svých divá-
ků. Vysílání Televize NOE začal nedávno šířit i vysílač Praděd a tuto 
televizi lze bez větších technických obtíží a překážek naladit i na na-
šem území. Přijďte proto v úterý 30. ledna do Katolického domu za-
kusit nadšení tvůrců televize a jejich odhodlání šířit dobré zprávy. Ne-
jen to, ale třeba i televizi, jako novou formu evangelizace, nebo nové 

možnosti příjmu televize představí Ing. Petr Kudela – předseda správní rady nadačního 
fondu televize. začátek v 17.00 hodin, vstupné dobrovolné.

SeTKÁní RodiČŮ PRvoKomUniKAnTŮ. Rodiče dětí, které letos poprvé přijmou 
svátost Eucharistie zvu ve čtvrtek 25. ledna po mši svaté (přibližně v 18.30 hod.) do sálu 
Devítky.                                                        P. Radek Maláč 
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FARní evAnGelizAČní bUŇKY
Kdo by se chtěl více dozvědět, případně se ještě zapojit, je srdečně zván v pátek 26. ledna 
po večerní mši svaté (cca 19.00) do sálu Devítky.               P. Radek Maláč

modliTební TRidUUm HnUTí modliTbY mATeK
Srdečně vás zveme na modlitební triduum, které se bude konat v zábřeze ve dnech 26. 
1.-28. 1. 2018 vždy v 16.30 hodin v kostele sv. barbory.

Chtěly bychom tímto pozvat všechny maminky z jednotlivých skupinek 
MM, ale také i vás ostatní, bratři a sestry, ke společenství modlitby.
Během uvedených tří dnů se spojíme v modlitbě s mnoha dalšími spo-
lečenstvími, která budou toto Triduum pořádat jak v naší zemi, tak po 
celém světě. Každý den Tridua je zaměřen na jiný úmysl:
v pátek jsme pozváni činit pokání za naše hříchy a selhání (pokud bu-

deme chtít, můžeme v tento den připojit i půst nebo přistoupit ke svátosti smíření).
v sobotu budeme v roli přímluvců, kteří prosí o dar odpuštění. Zejména prosíme za ty, 
kteří ublížili nám či našim dětem.
v neděli pak budeme chválit Pána a děkovat mu za všechno co činí v našich životech.
Každé setkání bude trvat přibližně hodinu, nicméně modlitba na uvedené úmysly by nás 
měla provázet celým dnem. Těšíme se na setkání s Vámi!
Za Hnutí Modlitby matek Petra Krejčí, Veronika Rohlíková, Lucie Velzlová a další

PozvÁní nA KURz AlFA
Od čtvrtka 1. února bude po 13 týdnů na Devítce probíhat kurz Alfa. 
Setkání začínají vždy v 18.30. Na kurz zveme farníky, i ty, kteří se 
chtějí více dozvědět o křesťanství a jeho praktickém prožívání, kteří 
si pokládají otázky o smyslu života nebo hledají víru či její prohlou-
bení.
Přihlášení není bezpodmínečně nutné, ale pokud se přihlásíte, velmi 
nám tím usnadníte přípravu kurzu.                                                                 
                                                                                      Karla Hrochová 
Více informací a přihlašování na: http://rkfzabreh.rps.cz; alfa.za-
breh@seznam.cz; tel. 737 295 087

dUCHovní obnovA PRo mAnŽele
Hnízdo Mateřské a rodinné centrum, z. s. vás srdečně zve na duchovní 
obnovu pro manžele na téma - MANŽELSTVÍ OBYČEJNÁ SVÁTOST? 
Duchovní obnova proběhne v sobotu 3. 2. od 9 hod. do 16.30 hod. na 
Devítce (Farní ul. 9, Zábřeh) a provázet nás bude  P. Ján Jakubovič.
Součástí duchovního programu bude mše svatá a adorace. Během dne 
budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření nebo duchovnímu 

rozhovoru s knězem.
Prosíme zájemce, aby se přihlásili na emailu: svedova.irena@seznam.cz, nebo na tel. 603 
891 571. Těšíme se na setkání s vámi.    Irena Švédová a Kája Hrochová
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boŽí dílo Je nezniČiTelnÉ 
 Dějiny církve jsou podivuhodnými dějinami Božího díla, 
lidsky až nepochopitelného – zkrátka tajemství Boží činnosti. 
 Cožpak mohlo vůbec apoštolům, těm dvanácti mužům, na-
víc zcela neučeným, neznámým, žijících při jezerech a řekách 
nebo v pustinách napadnout, že se dají do tak velkého díla – že 
obnoví svět Duchem a Pravdou jejich Mistra Ježíše Krista, který 
svůj pozemský život končí na potupném kříži mezi dvěma zlo-
činci?
 A že se oni sami, kteří se snad nikdy předtím nedostali do 
velkého města a před veřejnost, postaví proti celému světu? Oni, 
bázliví a malodušní? 
Jak to tedy, že ti, kteří za života Kristova neodolali ani náporu 
Židů, se poté, co Kristus zemřel a byl pohřben, postavili proti velikosti celého světa! 
 Pokud by údajně nevstal z mrtvých a tudíž s nimi ani nemluvil, ani jim nedodal odva-
hy? Cožpak by si sami neřekli: „Co teď? Sám si za života nepodrobil ani jediný národ, ba 
ani nepřekročil hranice své malé země a my bychom měli hlásáním jeho jména získat celý 
svět?“ Nejen se o to pokusit, ale dokonce na to i pomyslet by přece bylo nesmyslné!
 To, co dokázali s Boží milostí opovrhovaní celníci a rybáři, nedovedli si mudrcové, 
vládcové a vůbec celý svět se vším svým snažením ani představit. Takže je zřejmé, že kdy-
by neviděli Ježíše zmrtvýchvstalého, a kdyby se jim nedostalo přesvědčivého důkazu, že 
jejich Mistr a Pán je někdo více než jen člověk, že je Bůh – tedy s mocí nekonečnou, bož-
skou, nebyli by se rozhodli pro tak veliké dílo. 
 Svatý Jan Zlatoústý prohlásil: „Kdybychom chtěli pravdy o Bohu zodpovědět vnější 
moudrostí, bylo by to k smíchu nikoliv pro nedostupnost věci, ale pro nerozumnost člově-
ka. Žádné slovo nemůže vysvětlit nadpřirozené věci.“ 
 O tajemství kříže řekl, že „překračuje smysl rozumu a přesto má nadpřirozenou 
moc“. 
 Dotírají na nás přívaly a hrozivé bouře. Ale nebojíme se, že nás zaplaví, protože stojí-
me na skále. Ať sebevíc zuří moře, skálu neroztříští, ať sebevíc se zdvihá vlnobití, Ježíšovu 
lodičku nezatopí. A tak se ptám: Čeho bychom se báli?
 Snad smrti? Pro mě život je Kristus a smrt ziskem. (Flp 1,21)
 Nebo snad vyhnanství? Nu řekni! Hospodinu náleží země i to, co je na ní. (Žl 24 /23,1) 
Nebo že nám propadne majetek? Nic jsme si na svět nepřinesli a určitě si odtud také nic 
nebudeme moci odnést. (Srov. 1 Tim 6,7)
 Takže nic nedbáme toho, čím hrozí tento svět, a co mi nabízí, je mi k smíchu. 
 Co však má počátek v Bohu, to nemůže žádná moc zničit. To se stoprocentně potvr-
dilo na díle Ježíše Krista skrze službu apoštolů a tato pravda trvá 2.000 let a bude trvat do 
konce světa.                                                      P. Antonín Pospíšil 

S novým rokem jsme od otce Antonína Pospíšila dostali zásilku nových homilií. Pro-
mluvy vlastním nákladem vydává každý rok. 
zadarmo jsme dostali – zadarmo dáváme. Pokud máte zájem, můžete si pro knihu při-
jít do farní kanceláře v zábřeze.                   Hana Lexmanová

P. Antonín Pospíšil 
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 7. ledna: Jakubovice 600; Písařov 496; Červená Voda 2.454; Domov dů-
chodců sv. Zdislavy 297 Kč. 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky – vánoční svátky: Mohelnice 17.339; Úsov 2.669; Studená Loučka 1.684 Kč. 
Sbírky z neděle 7. ledna: Mohelnice 7.509; Úsov 1.120; Studená Loučka 712 Kč 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                P. Petr Souček                                                                         

AŽ do ÚnoRA mŮŽeme obdivovAT moHelniCKÝ beTlÉm
Mohelnický betlém, dílo řezbářů Josefa a František Nedomlela, se neustále rozšiřuje. Letos 
přibylo bednářství a pivovar (obé v pohybu).
nové „betlémské“ přírůstky nám ukazují mohelnici v již dávno zašlých stoletích. Co o 
té době víme?
Mohelnický bednář Hans Zuck 
v roce 1692 vyrobil pro císařské 
sklepy ve Vídni obří sud o obsahu 
5555 věder (tj. asi 3110 hl.). Dílo, na 
němž Zuck pracoval téměř dva roky, 
bylo tehdy považováno za malý svě-
tový zázrak. 
Tas Černohorský z Boskovic (též 
Protáz Černohorský z Boskovic, 
latinsky Protasius) od r. 1457 olo-
moucký biskup (zemřel v r. 1482) potvrdil v roce 1460 mohelnickým různá privilegia jako 
např. právo odúmrti. Potvrdil také dřívější osvobození od všech břemen a robot, svěřil jim 
soudnictví nad lehkými i těžkými zločiny a navíc jim povolil volný obchod s vínem, pi-
vem, solí a jiným zbožím.
Urbář mírovsko-svitavského panství z r. 1526 vypočítává ve městě 99 domů, z toho 72 pra-
vovárečných. Roku 1670 se městská rada rozhodla zrušit dosavadní čtyři pivovary a vy-
budovat nový, větší. K tomuto účelu zakoupila tzv. Lokaidův dům na náměstí (dnes ZUŠ 
Mohelnice). Ke konečné realizaci tohoto plánu došlo až v 18. století.   
Výstav mohelnického piva v první polovině 18. století vzrůstal, v letech 1745-1747 činil 
podle daňového lánového soupisu již 891 sudů ročně. Město, jeho pravováreční měšťané, 
zakoupili v r. 1748 dům z druhé strany tzv. Lokaidova domu, který se měl stát původně no-
vým pivovarem, a na místě tohoto nově koupeného domu vybudovali pivovar. Lokaidův 
dům pak v r. 1750 přestavěli na novou radnici. 
mohelnický betlém bude přístupný do 2. 2. 2018 přístupný veřejnosti takto:
Úterý, čtvrtek, sobota: 15 – 16 hod.        neděle 14-17 hod.
O nedělích bude rovněž přístupný po mši svaté, která začíná vždy v 9.30 hod.
Pokud by měl někdo zájem o výklad týkající se historie betlému či o návštěvu v jiných ča-
sech než je zde uvedeno, tak to lze po domluvě na telefonu 602 503 430.                        
  Pavel Nenkovský – správce Mohelnického betlému
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farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z 7. ledna: Klášterec 1.200; Svébohov 2.600 (1. ledna 2.900 Kč); Jedlí 3.200 (1. led-
na 2.115) + dary na kostel 1.200 Kč. P. Władysław Mach SDS 

SENIOŘI se sejdou v kulturním domě ve Svébohově ve středu 17. ledna v 17.00 hod.                                                                                
  Marie Šanovcová 
na pouť ke svatým Šebestiánovi a Fabiánovi do drozdova jste zváni v sobotu 20. ledna 
2018. Slavnostní mše svatá v 16.00 hod. 
 

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírka z neděle 7. ledna byla v Lošticích 3.168 Kč a na pastorační místnost přispěl Bohu 
známy dárce 10.000 Kč, v Moravičanech sbírka 1.503 Kč.
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.                            P. Kristián Libant CM

LOŠTICE. 18. – 25. ledna 2018 v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, se budeme modlit 
za jednotu křesťanů při liturgii v pátek 19. ledna.

Dubovce na Záhorí – jsou rodiště Božího služebníka Janka Havlíka, kte-
rý se v čase nástupu totalitního režimu stal čerstvým novicem Misijní 
společnosti sv. Vincence.
Počátkem 50. let byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k desetile-
tému trestu odnětí svobody, v dalším procesu mu byl vyměřen ještě rok 
navíc. Fyzické trýznění ve vyšetřovací vazbě a kruté podmínky ve vězení 
při práci v uranových dolech na Jáchymovsku mu zničily zdraví. Zemřel 
ve věku 37 let. V červnu 2013 byl zahájen proces jeho blahořečení. 
Příští neděli 21. ledna přijede do našich farností z duboviec skupinka žen s paní sta-
rostkou, aby nám v pásmu písní a mluveného slova přiblížily osud mučedníka, který se 
v hlubinách jáchymovských dolů stáva příkladem nadpřirozeného hrdinství svatosti.

v lošticích nám ho představí v neděli 21. 1. 2018 po mši svaté v 10.30 hod. a v kostele 
v moravičanech ve 14.00 hod.

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 7. ledna: Štíty 1.550; Horní Studénky 1.700; Cotkytle 246 Kč.   
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                               P. Jacek Brończyk
V neděli 21. ledna bude sbírka na opravy a také bohoslužba pro děti.     

● 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



7

      postřelmovsko    postřelmovsko  
 V neděli 21. ledna je mimořádná sbírka na opravy varhan v Postřelmově (minule 
7.219 Kč) a na kapli v Chromči (hody 4.460 Kč a dar 2.000 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
Modlitby a mše svatá ke cti Ducha Svatého bude v Postřelmově v pondělí 15. ledna od 
16.30 hodin.                                                                 P. Vladimír Jahn

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 7. ledna: Lubník 1.050; Tatenice 1.440; Hoštejn 1.500; Kosov 440 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                     
 Děkuji také všem, kteří na koncertě v Lubníku přispěli dobrovolným vstupným na 
podporu léčby Valerie Petrové. Vybráno bylo 8.010 Kč.              P. Jaroslav Přibyl

biŘmovAnCi se sejdou v neděli 14. ledna v 15.30 na faře v Tatenici 

PLES V TATENICI SE USKUTEČNÍ V PÁTEK 19. LEDNA OPĚT V MAŠKARNÍM LA-
DĚNÍ. Srdečně vás na něj zvou pořadatelé farnost Tatenice a KDU-ČSL. Výtěžek bude vě-
nován na podporu léčby Valerie Petrové z Tatenice.

farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 7. ledna byla ve Zvoli 4.570 Kč
V neděli 21. ledna budeme mít jako obvykle pravidelnou sbírku na opravy. Čekají nás ještě 
velké úkoly: dokončit opravu fasády fary, její nátěr a další práce.                                                      

FARNOST MALETÍN. Příští neděli 21. ledna bude slavena v kostele sv. Mikuláše ve 14.30 
hod. mše svatá.                                                                 P. František Eliáš                                  

PRvní PíSemnÁ zmínKA o obCi pochází z roku 1273. Ze Zvole 
pochází jeden ze šlechtických rodů, vladykové Zvolští ze Zvole; největ-
šího rozmachu dosáhli v 15. století, kdy jim patřila řada panství nejen 
v okolí, ale i na vzdálenějších místech (např. Kolštejn, Hlučín, Osobla-
ha atd.) 
V obci stávala goticko-renesanční tvrz, poprvé připomínaná roku 
1273, náležející do obvodu mohelnické rychty. Již tehdy náležela olo-
mouckému biskupství. Později tvrz sloužila jako myslivna a sýpka. 
Na tuto přestavbu upozorňovala deska s letopočtem 1672, která byla 
na budově tvrze až do její likvidace. Dále pak tvrz sloužila jako vi-
nopalna, hájovna, škola, jako moravské železářské sklady a mlékárna. 
Roku 1972 byla tvrz beze zbytku zbořena a na jejím původním místě 
dnes stojí zdravotní středisko (budova č. p. 31). Z tvrze zbyly pískovco-
vé erby, dnes umístěné v boční kapli zdejšího kostela. Původní zvolský 
kostel stál v místech dnešní budovy školy.
(převzato z Wikipedie, příště historie Zvole pohledem místního znalce 
pana Ing. Rudolfa Petříka z pera Ing. Františka Penčáka)  
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Sbírky z neděle 7. ledna 2018:
 Zábřeh 11.308 (na biblické dílo 1.889); Postřelmůvek 670 Kč 
 DARY: na zpovědnice 500, na potřeby farnosti 500 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                                            P. Radek Maláč

Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří přispíváte na naše křesťanská 
média. V r. 2017 jsem poslala příspěvky ve výši 13.500 Kč pro Radio Pro-
glas, 16.000 Kč pro TV Noe. Děkuji všem a těším se na další spolupráci. 
Přeji Vám  požehnaný celý rok 2018. Helena Fuchsová.

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

KlUb PeČUJíCíCH – pozvání na svépomocnou skupinu. 
Zveme Vás, kteří věnujete svůj čas svým nejbližším, k setkání a vzá-
jemné podpoře, povzbuzení, načerpání sil i vypovídání se ze svých 
starostí. Setkání se uskuteční ve středu 17. 1. 2018 od 16 hodin v sídle 
pečovatelské služby (Zábřeh, Valová 290/9).

SvÉPomoCnÁ SKUPinA PRo PozŮSTAlÉ 
Pro vás, kteří se cítíte osamělí ve svém prožívání zármutku z odchodu 
svých blízkých, nabízíme čas a prostor promluvit si o vašich bolestech, 
pocitech i starostech v těžké životní situaci, která vás potkala. Na popoví-
dání vás zveme v pátek 19. 1. od 16 hodin do zasedací místnosti Charity 
Zábřeh.  Bližší informace podá: 
 Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441

TŘíKRÁlovÝ KonCeRT
Vyvrcholením letošní sbírky bude již počtvrté Tříkrálový koncert, 
který se uskuteční v neděli 21. ledna 2018 od 14.30 hod. v sokolovně 
v Dubicku. Koledníkům, dárcům a všem návštěvníkům zahraje zá-
břežská folková kapela Madalen a zazpívá sbor dětí místní základní 
školy Dubínek. V průběhu koncertu se vůbec poprvé dozvíte výsled-
ky koledování a vylosujeme výherce tříkrálové osmisměrky. Pro děti 
bude připraven hrací koutek. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.

* * *
KAToliCKÝ TÝdeníK č. 2/2018
Na 5. straně si můžete přečíst článek „Křesťané rozšiřují obzory i druhým“ o vzdělávacím 
spolku Metoděj v Zábřeze naMoravě. 
„Jsme stvořeni k radosti, ne k mrzutosti“, připomíná bratr Alois, představený komunity 
Taizé v Perspektivách na str. 7.

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.
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