21. 1. 2018
Ročník XXV. číslo 3
3. 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, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem
a přinášeli hojný užitek. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Žalm 25

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

1: Jon 3, 1-5. 10 2:
Ordinárium: Břízovo č. 503

1 Kor 7, 29-31
příště Ebenovo č. 504

„Pojďte za mnou
a udělám z vás rybáře lidí.“
Mk 1,17
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Ev. Mk 1, 14-20

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 22. ledna
sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Středa 24. ledna
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek 25. ledna
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Pátek 26. ledna
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
SETKÁNÍ VŠECH BUNĚK proběhne tuto 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.
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
FARNÍ EVENGELIZAČNÍ 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
společenstvími, 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
budeme 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
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PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ VE FARNOSTI ZÁBŘEH začne v pátek 2. února. Zájemci se mohou nahlásit přímo otci Radkovi, případně v kanceláři paní Lexmanové
(731 626 509).
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 prohloubení.
Přihlášení není bezpodmínečně nutné, ale pokud se přihlásíte, velmi nám tím usnadníte
přípravu kurzu.
Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová
Informace a přihlášky: http://rkfzabreh.rps.cz; alfa.zabreh@seznam.cz; tel. 737 295 087

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 12. – 18. 2. 2018
MANŽELSTVÍ BEZ MÝTŮ
Zapojte se s námi – hledáme odpovědi na tyto otázky o manželství:
1. Čeho si vážím na své ženě/na svém muži?
2. Co pro něj/pro ni ráda/rád dělám?
3. Jaké máme rituály, aby náš manželský život nezevšedněl?
4. Jaký byl můj největší mýtus o manželství?

Své odpovědi, prosím, vhoďte do krabičky ve farním kostele v Zábřehu a ve Zvoli, případně napište do 10. 2. 2018 na e-mail: ahoj@hnizdozabreh.cz nebo vhoďte do poštovní
schránky Hnízda na adrese: Masarykovo náměstí 7, Zábřeh.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA VELEHRADĚ
Poutní a exerciční dům Stojanov nabízí v letošním roce, jak už se stalo dobrou tradicí, duchovní cvičení těm, kteří se starají o naše kostely.
Ženám, které zdobí chrámové prostory květinami víkendovou duchovní obnovu ve dnech
16.-18. března.
Pro kostelníky a akolyty pak nabízí duchovní obnovu ve dvou termínech:
9.- 11. března a 12.-14. března 2018.
Všechny tři obnovy povede Mons. Vojtěch Šíma.
Kostelníci, kteří chtějí na Velehrad putovat hromadně, případně mohou nabídnout místo
v autě, se mohou nahlásit manželům Kolářovým tel. 732514729.
Kontakt na poutní dům Stojanov:
Tel.: 572 571 420, 733 741 896, e-mail: velehrad@stojanov.cz
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ROZJÍMAVÁ MODLITBA
Nedílnou součástí našeho náboženského, duchovního života je
modlitba – a to soukromá či veřejná (společná). Většina z nás modlitby nezanedbává, ale snažíme
se jimi naplňovat svůj život. Je tu
však ještě druhá stránka věci. Jsou
naše modlitby, ať už ty společné,
veřejné nebo osobní opravdu radostným, svobodným a nezaujatým rozhovorem s Bohem? Nebo
je to jen nucené plnění povinností,
jako je například placení daní? Či se dokonce modlíme ze strachu, abychom neupadli do
Boží nepřízně, ze strachu před Božím trestem?
Těší mne, že se dnes klade důraz nejenom na modlitbu ústní, ale také na modlitbu meditační, rozjímavou, poněvadž bez takovéto modlitby nemůžeme dojít vyššího stupně duchovního života. Skrze ni se učíme radosti z rozhovoru s Pánem.
Jsme-li teprve na začátku umění rozjímat, je vhodné činit tak ve třech krocích. První
dva body jsou snadné, ke třetímu potřebujeme silnou vůli a delší cvik. Radu jak začít, můžeme najít v knize Perly a chléb od Josefa Hrbaty.
Nejlépe krátkou modlitbou si máme uvědomit, že jsme na Boží audienci:
Pán tě vidí, slyší a mluví k tobě slovem Písma svatého. Pak si přečti kousek textu, nanejvýš však jeden odstavec a v duchu si svými slovy řekni, o jaké pravdě, události spásy
jsi četl a k čemu vybízí (ke skutkům milosrdenství k bližním, k varování před hříchem,
k dobrému smýšlení…)
Také druhý duchovní krok je snadný. Ptej se upřímně sám sebe: Co říká pravda čteného svatého textu právě dnes, právě mně. Jak jsem doposud tuto skutečnost chápal, prováděl, odmítal nebo zanedbával. Před čím mne varuje, k čemu mne vybízí?
Nakonec přijde to nejdůležitější a nejtěžší: Mluv s Pánem v osobní modlitbě, řekni
mu, co chceš učinit pro svou spásu a ke cti Boží na základě tohoto poznání.
Rozjímání (meditace) je především hledání. Duch se snaží pochopit, proč a jak vést
křesťanský život, aby přilnul a kladně odpověděl na to, co Pán žádá. Vyžaduje to pozornost, kterou je obtížné ukáznit. Jde o to konat pravdu, aby člověk došel ke světlu: „Pane, co
chceš, abych učinil?“
Důležité je postupovat s Duchem Svatým po jediné cestě modlitby, kterou je Ježíš
Kristus.
Rozjímání uvádí v činnost myšlení, představivost, city a touhu. Toto probuzení ducha
je nutné, abychom prohloubili pravdy víry, podnítili obrácení srdce a posílili vůli následovat Krista.
P. Antonín Pospíšil
Vnitřní modlitba není nic jiného než styk přátelství, časté přebývání o samotě s tím,
od něhož víme, že nás miluje.
(sv. Terezie od Ježíše, Život 8,5)
Abychom se odevzdali Bohu plnému lásky, musíme se ho naučit znát jako toho, kdo miluje. Jedině tak se nám může zjevit.
(podle Edith Stein)
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Česká křesťanská akademie místní skupina Zábřeh a Komunitní centrum
Postřelmovská 14 vás zvou, při příležitosti Světového dne nemocných, na
setkání s Mgr. Janou Březinovou, která v loňském roce pracovala jako dobrovolnice u Misionářek Lásky – sester Matky Terezy v Kalkatě. V průběhu
večera budou promítány obrázky přibližující život v komunitě a péči o nemocné. Součástí bude i beseda o psychické a spirituální podpoře nemocných
a jejich rodin v českých nemocnicích. Setkání se uskuteční v úterý 6. února 2018 v 18.00
v Komunitním centru Postřelmovská 14.  
Po ukončení studia sociální práce a teologie jsem začala pracovat na Charitě Olomouc na
různých pozicích, naposledy ve Středisku Khamoro pro etnické menšiny a poradenství. Možná i proto ráda cestuji za jinými kulturami. V současné době pracuji jako nemocniční kaplan
a poradce pro pozůstalé ve Fakultní nemocnici Olomouc. Do Indie jsem měla příležitost se
podívat podruhé, poprvé jako dobrovolník u sester Matky Terezy v Kalkatě. Jana Březinová

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 14. ledna: Jakubovice 591; Písařov 834; Červená Voda 2.551; Domov důchodců sv. Zdislavy 298 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z 14. ledna: Klášterec 1.000; Svébohov 2.200; Jedlí 1.890 + dar z prosince 4.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 14. ledna: Mohelnice 4.710; Úsov 1.042; Studená Loučka 370 Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Souček
Setkání seniorů bude v úterý 30. ledna v 18.00 hod. na faře.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
Z  Mohelnické farní kroniky LP 1976
Stále není obsazeno místo administrátora ve farnosti. Na tento rok byla zemřelým děkanem Martinkem plánována oprava střechy a fasády kostela sv. Stanislava.
Z iniciativy MO Československé strany lidové a jejího předsedy pana Kapla Vladimíra, převzali tito na sebe organizační a materiálové zabezpečení oprav. V květnu se začalo
s opravou střechy. Původní střecha měla pod břidlicí šindel, takže mimo krovů bylo nutno
vše vyměnit. S latěním vyšlo vstříc místní JZD, zejména předseda pan Hönig. Jako krytiny
bylo použito černého eternitu. Práce pokračovaly velmi rychle, v srpnu byla střecha pokryta.
Ihned po opravě střechy se přistoupilo k vyspravení fasády kostela. Práce byly ukončeny v listopadu. Brigádnických prací se zúčastnilo 58 občanů, kteří odpracovali 4614 hodin. Členové Čs. strany lidové 1938 hod.
V srpnu nastoupil na místo administrátora farnosti Mohelnice P. Evžen Spodný.
Ke konci roku jej vystřídal P. František Petrík.
Bartoš H.
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farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 14. ledna byla ve Zvoli 4.910 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

Tuto neděli 21. ledna budeme mít jako obvykle pravidelnou sbírku na opravy. Čekají nás
ještě velké úkoly: dokončit opravu fasády, její nátěr a další práce.
STATISTIKY ZA ROK 2017, v závorce jsou uvedeny údaje z roku 2016
V roce 2017 bylo ve Zvoli 5 (5) nově pokřtěných; věrnost si slíbily 2 (1) manželské páry;
na věčnost jsme vyprovodili 13 (6) zvolských farníků.
OBEC ZVOLE – FARNOST ZVOLE.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273 - jmenování obce
je v listině mohelnického rychtáře (stejně jako Rájec). Název Zvole se ve
staročeštině vztahuje k právu užívat obecní majetek.
Katastrem obce protéká řeka Moravská Sázava a Morava.
V roce 2017 uplynulo 230 let od založení osady Koloredova a v Rájci
osady Teodorova v souvislosti s josefinskými reformami v mocnářství.
Parcelace církevního majetku zvolského a rájeckého dvora v roce 1787
za přítomnosti olomouckého arcibiskupa Antonína Theodora, hraběte Colloredo – Waldsee bylo pokračováním reforem císaře Josefa II. za jeho vlády v letech 1780 – 1790. Působení arcibiskupa, hraběte Antonína Theodora,
hraběte Colloredo – Waldsee připomíná pamětní deska z maletínského pískovce v latinském jazyce nad vchodem do farního úřadu ve Zvoli.
Poškozená relikvie piety Kalvárie z domu č. p. 101, zájezdního hostince v Kolorédově byla renovována odborníky, kterým patří vděk obyvatel
obce.
Rozvoj osady podmínil výskyt železné rudy (hnědele) a její těžby v obcích Květín, Slavoňov, Vlachov a okrajově i Zvole (po roce 1825). Ruda se zpracovávala na hamrech v Sobotíně a Štěpánově.
V roce 1834 žilo v Koloredově již 409 obyvatel, v Teodorově 320.
Farní kostel byl zničen požárem – bleskem v roce 1854. Patrocinium – vysvěcení chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie je datováno na 2. 7. 1876. Kostel je dominantou
krajiny více jak 140 let.
Stavba byla s přispěním olomouckého arcibiskupství dílem všech farníků.
Pan děkan František Eliáš za osobní obětavosti farníků a za podpory donátorů inicioval rozsáhlou dlouholetou rekonstrukci církevního komplexu ve Zvoli. Navázal na stavební snahu jeho předchůdce pana faráře Vojtěcha Vrtílka. Historické údaje mně byly předány již zesnulým znalcem panem Ing. Rudolfem Petříkem, rodákem obce Zvole.
		
František Penčák
FARNOST MALETÍN. Tuto neděli 21. ledna bude slavena v kostele sv. Mikuláše ve 14.30
hod. mše svatá.
P. František Eliáš
STATISTIKA ZA ROK 2017 – ve farnosti Maletín byl jeden církevní křest.
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 14. ledna byla v Lošticích 2.408 Kč a v Moravičanech 6.813 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 Na svátek obrácení apoštola Pavla 25. 1. si v Moravičanech při mši v 17.00 hod. připomeneme založení Misijní společnosti sv. Vincence.
 V pátek bude mše svatá v Lošticích ráno v 7.30 hod.
Tuto neděli 21. ledna po mši svaté nám rodáci z Duboviec na Záhorí v pásmu písní a mluveného slova přiblíží osud tohoto Božího služebníka Janka Havlíka.
V době nástupu totalitního režimu se stal čerstvým
novicem Misijní společnosti sv. Vincence. Počátkem
50. let byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k desetiletému trestu odnětí svobody, v dalším procesu mu
byl vyměřen ještě rok navíc za náboženské aktivity i ve
vězení.
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. Ten, který byl podle slov spoluvězňů světlem z hlubin jáchymovských dolů, se pro nás stává příkladem nadpřirozeného
hrdinství svatosti.
V Lošticích nám ho představí dnes po mši svaté v 10.30 hod. a v kostele v Moravičanech ve 14.00 hod.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 14. ledna: Štíty 1.630; Horní Studénky 700; Cotkytle 350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 14. ledna: Lubník 1.010; Tatenice 1.410 a dar 500; Hoštejn 1.820; Kosov
870 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 28. ledna v 18.00 hod.
***
KATOLICKÝ TÝDENÍK č. 3 se věnuje Tříkrálové sbírce, Týdnu modliteb za jednotu
křesťanů a velkou část věnuje druhému kolu volby prezidenta republiky.
Doporučujeme zejména fejeton P. Ladislava Heryána a glosu Aleše Palána.
Jsou země, kde se nepohodlní kandidáti vraždí, u nás stačí zničit jim pověst. Na něco takového ale nestačí jen snůška výmyslů. Je třeba, by jim někdo naslouchal a šířil je dál. Obrana
je jednoduchá: nevěřte špíně, která se objeví na poslední chvíli. Oba kandidáty jsme už měli
šanci dobře poznat.
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TUTO NEDĚLI 21. LEDNA JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA ZPOVĚDNICE
Sbírky z neděle 14. ledna 2018: Zábřeh 11.476; Postřelmůvek 700 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu

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 zábřežská folková kapela Madalen a zazpívá sbor dětí místní základní
školy Dubínek. V průběhu koncertu se vůbec poprvé dozvíte výsledky koledování a vylosujeme výherce tříkrálové osmisměrky. Pro děti bude připraven hrací koutek. Vstup je
zdarma. Těšíme se na vás.
18. PLES CHARITY ZÁBŘEH
Srdečně vás zveme v pátek 2. února 2018 od 20 hodin do Katolického
domu na tradiční společenský ples. K tanci i poslechu hraje Broadway
ze Šumperka. Těšit se můžete na žhavé taneční vystoupení Flamenco
en la orilla, originální světelnou show, fotokoutek, výtečnou kuchyni,
míchané nápoje, tombolu. Výtěžek večera bude použit na terapie uživatelů služeb Charity Zábřeh. Předprodej vstupenek zajišťuje recepce
Charity Zábřeh v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.
***
TELEVIZE NOE – TELEVIZE DOBRÝCH ZPRÁV
Ve spolupráci s místní pobočkou Moravsko-slezské křesťanské akademie
připravujeme možnost seznámení se s tvůrci výjimečné televize, která vysílá bez reklam a žije pouze z dobrovolných darů svých diváků. Vysílání Televize NOE začal nedávno šířit i vysílač Praděd a tuto televizi lze bez větších technických obtíží a překážek naladit i na našem území. Přijďte proto
v úterý 30. ledna do Katolického domu zakusit nadšení tvůrců televize a jejich odhodlání
šířit dobré zprávy. Nejen 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.
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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