28. 1. 2018
Ročník XXV. číslo 4
4. 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

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:
Ordinárium: Ebenovo č. 504

1 Kor 7,32-35
příště latinské č. 509

V městě Kafarnau
vstoupil Ježíš v sobotu
do synagogy a učil.
Žasli nad jeho učením,
protože je učil jako ten,
kdo má moc,
a ne jako učitelé
Zákona.

Mk 1,21
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Ev. Mk 1,21-28

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 31. ledna Památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek 2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu
V pondělí 29. ledna v 17.00 bude v kostele sv. Bartoloměje
sloužena mše svatá za Boží požehnání pro KURZ ALFA.
Po mši bude setkání na Devítce. Jsou zváni všichni, kdo se jakýmkoli způsobem budou na kurzu podílet. Pokud byste se
chtěli zapojit, přivítáme každou i drobnou pomoc. Zájemci se
více informací dozví na setkání po mši svaté. Prosíme zároveň
o vaše modlitby.
Za tým Alfa – Karla Hrochová

PÁTEK 2. ÚNORA – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2018. V  pátek 2. února o Svátku Uvedení Páně do
chrámu, při mši svaté v 17.30 hod. budou zábřežské farnosti představeny děti, které
letos poprvé přijmou Ježíše Krista v eucharistii.
 O Svátku Uvedení Páně do chrámu – o Hromnicích budou
při obou mších svatých žehnány svíce (přineste si je s sebou).
 Na Hromnice připadá také první pátek v měsíci – od 15.00
hod. můžete v kostele sv. Bartoloměje přistoupit ke svátosti smíření.
Svátost smíření můžete přijmout také ve čtvrtek 1. února při pravidelné adoraci od 15.00 hod.
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ VE FARNOSTI ZÁBŘEH začne v pátek 2. února. Sejdeme se po večerní mši svaté a po adoraci na faře
Otec Radek Maláč
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – MŠE SVATÁ V ZÁBŘEZE v 7.00 hod.
Zvole 8.30; Štíty (mariánská pobožnost se svatým přijímáním) 8.00; Postřelmov 9.00; Loštice – penzion 9.00; Crhov 16.00; Červená Voda (Domov důchodců sv. Zdislavy) 16.00; Rovensko 16.30; Třeština 17.00; Mohelnice (kostel
sv. Tomáše) 18.00 hod.
Česká křesťanská akademie místní skupina Zábřeh a Komunitní centrum
Postřelmovská 14 vás zvou v úterý 6. února v 18.00 hod. do Komunitního
centra (Postřelmovská 14) na setkání s Mgr. Janou Březinovou, která v loňském roce pracovala jako dobrovolnice u Misionářek Lásky - sester Matky
Terezy v Kalkatě.
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POZVÁNÍ DO HNÍZDA
30. ledna od 9.30 hod. v Hnízdě proběhne přednáška Ing. Marie Jílkové s názvem Odpojení muži, mužský a ženský přístup k životním
situacím.

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

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

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

11. února vyhlásil roku 1993 papež Jan Pavel II. Světovým dnem nemocných. Propojení se
svátkem Panny Marie Lurdské je zřejmé. Způsobů pomoci nemocným je mnoho. Dovolím si připomenout jeden z nich, konkrétně službu nemocničních kaplanů. Dnes je jejich
přítomnost a tím i návštěva nemocných dostupná v mnoha nemocnicích. Pomalu se duchovní péče opět stává nedílnou součástí komplexní péče o pacienty, jejich blízké a v neposlední řadě i o personál. Vždyť kde jinde než v nemoci a kdy konkrétněji než v nemoci si
člověk pokládá otázky po smyslu života, významu své aktuální situace, smyslu nemoci, ale
i otázky týkající se kvality dosavadního života. Tyto otázky často vzbuzují touhu po sdílení či odpuštění. I na tyto potřeby reaguje služba nemocničních kaplanů, kteří slouží všem
pacientům bez rozdílu, na jejich úrovni a způsobem, jakým oni potřebují.
Ve Fakultní nemocnici Olomouc by měla být služba nemocničních kaplanů personálem
nabídnuta při přijetí k hospitalizaci; případně můžete zavolat na tel. 733 789 731. Přijdeme
za vámi či za vašimi blízkými, kteří by se sami třeba ostýchali o návštěvu požádat.
		
Za nemocniční kaplany ve FNOL Jana A. Nováková, PhD.
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charitativní služba církve v děkanátu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky.
Její výsledek je díky vaší štědrosti 1.506.485 Kč, což je téměř o 90 tis.
Kč více než loni. Vaše důvěra nás velice těší, ale zároveň zavazuje.
Opět se budeme snažit využít poskytnuté dary co nejsvědomitěji.
Sbírku by však nebylo možné uskutečnit bez obětavé pomoci asi
1500 koledníků, podpory jejich rodin, vstřícnosti pracovníků obecních úřadů, dobrovolníků, kteří připravovali kolednické potřeby,
duchovní podpory kněží a modliteb vás všech. Děkujeme.
Více informací na webu zábřežské Charity www.charitazabreh.cz.
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků. Náměty na pomoc můžete na Charitu doručovat, a to v průběhu
celého roku.

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.

PROSBA O VYBAVENÍ
Prosíme veřejnost i farníky. Pokud vám doma přebývá, máte navíc a můžete postrádat:
menší funkční ledničku, lůžkoviny (prostěradla, povlečení na polštáře a peřiny/deky), rádi
bychom tyto, vámi nabídnuté dary přerozdělili potřebným a dovybavili domácnosti našich klientů, kde se uvedeného nedostává. Vaše nabídky směřujte, prosím, na email: nadeje@charitazabreh.cz nebo telefon 736 509 430. Děkujeme!
***

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 21. ledna: Jakubovice 396; Písařov 646; Červená Voda 3.484; Domov důchodců sv. Zdislavy 326 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
Společenství Modlitby matek z Červené Vody vás v sobotu 3. února zve na Hromniční
pouť do Moravského Karlova. Modlitba růžence v 10.30 hod., mše svatá v 11.00 hod.,
po ní následuje krátká adorace.
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farnosti spravované z klášterce
Sbírky z 21. ledna: Klášterec 800; Svébohov na opravy 6.300; Jedlí 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 21. ledna na opravy byla v Lošticích 3.490 Kč a v Moravičanech 1.516 Kč.
Sbírka od betléma v Moravičanech byla 1.819 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 V úterý 30. 1. 2018 nebude náboženství ani v Lošticích ani v Moravičanech.
 V úterý 30. ledna nebude slavena mše svatá ráno v 7.30, ale večer v 17.00 hod.
 Na Svátek uvedení Páně do chrámu budou při mši svaté žehnány svíce, které si přinesete s sebou.
 Putovní výstava o životě Božího služebníka Janka Havlíka bude ve farnosti Loštice do
31. 1. 2018. Potom bude převezena do Moravičan, kde bude od 1. 2 do 11. 2. 2018. Výstavu si můžete prohlédnout hodinu před každou mší svatou v uvedeném termínu.
 2. února je první pátek v měsíci. K nemocným půjdeme ve čtvrtek 1. února.
BLAHOPŘÁNÍ

Tento týden se dožívá paní Eliška Škárková 80 let života.
Jménem farnosti ji vyprošujeme hojnost Božího požehnání do dalších let.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 21. ledna: Mohelnice 4.359; Úsov 725; Studená Loučka 535 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
● Setkání seniorů v úterý 30. ledna v 18.00 hod. na faře.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
● V neděli 28. ledna v 17.00 hodin budou v kostele sv. Tomáše Becketa zpívané chvály.
Všichni jste srdečně zváni.
Dana Faltýnková

Z Mohelnické farní kroniky, Fr. Petrik LP 1977-80
1977
V březnu bylo započato s pracemi v kostele sv. Stanislava. Otloukala se vnitřní omítka,
propalovaly se otvory ve stěnách pro zpevnění klenby kostela, která byla v havarijním stavu. Původní vybavení kostela bylo celé odstraněno a spáleno.
1978
Kolem kostela sv. Stanislava byla provedena úprava terénu a jeho podstatné snížení. Část
hlíny byla odvezena, zbytek byl srovnán. Bylo provedeno odvodnění kostela položením
drenážních trubek asi 2 m od zdiva kostela. Trubky jsou asi 30 cm hluboko, pokryty jsou
fólií. Uvnitř kostela bylo provedeno stáhnutí klenby ocelovými táhly. Členové ČSL odpracovali 112 hod. (pozn. ČSL = čs. strana lidová).
Bartoš H.
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farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 21. ledna: Lubník 930; Tatenice 1.580 + 500 dar; Hoštejn 1.600; Kosov
480 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 28. ledna v 18.00 hod.
BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 4. února v 15.30 hod.
NOVÉ ČÍSLO TELEFONU FARNOSTI TATENICE – 736 522 883.
MODLITBA RŮŽENCE V HOŠTEJNĚ – první sobota v měsíci 3.2. 2018 v 17.30 hod.
v kostele sv. Anny.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 21. ledna: Štíty 3.070; Horní Studénky 4.800; Cotkytle 1.050 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
 V pondělí 29. ledna v 9 hod. bude v kostele úklid vánoční výzdoby, stromků a betléma. Prosíme ochotné farníky o pomoc při tomto úklidu, abychom byli co nejdříve hotovi.
 Ve čtvrtek 1. 2. v 10 hod. bude mše svatá v Domově důchodců.
 V pátek 2. 2. bude adorace v 16 hod., svátost smíření na 1. pátek, mše svatá v 17 hod.
se svěcením hromniček a svatoblažejským požehnáním.
 V sobotu 3. 2. v 8 hod. bude v kostele Mariánské večeřadlo.
 V neděli 4. 2. při mši svaté v 9 hod. bude svěcení hromniček.
 V neděli 11. 2. bude při mši svaté udílení svátosti pomazání nemocných. Využijte možnost svaté zpovědi o prvním pátku 2. února.
P. Jacek Brończyk

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 21. ledna na opravy byla ve Zvoli 7.590 + dar 2.000 Kč.
Všem dárcům, kteří minulou neděli přispěli na opravy, ať odplatí Pán.
		
P. František Eliáš

SVATOJAKUBSKÁ CESTA Z HORNÍ
KRUPÉ DO COMPOSTELY,
ANEB JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA.

Poutník Jan Votava se s námi podělí o zážitky své
2900 kilometrové pěší pouti ze svého bydliště v Horní
Krupé k hrobu sv. Jakuba v Santiago de Compostela
v Portugalsku.
Setkání zajišťuje Zvolská čtyřka a bude v sálu obecního úřadu ve Zvoli v úterý 6. února od 18.00 hod.
Za Zvolskou čtyřku Josef Bartoň a Milan Malát
MALETÍN. V neděli 4. února 2018 ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše.
P. František Eliáš
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Sbírky z neděle 21. ledna 2018: Zábřeh 12.045; Postřelmůvek 720 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

KATOLICKÝ DŮM
 	 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 hodin, vstupné dobrovolné.
 	 Nejenom seniory zveme v úterý 6. února na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU
A TANCEM. Známé melodie zahraje Vašek a Pepa. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč.
Občerstvení zajištěno.
 	 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme
na TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES, který se uskuteční v sobotu 10. února od 20 hodin v Katolickém
domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje populární hudební formace MELODIK ROCK,
bude vylosována tombola a vyhodnoceny nejnápaditější masky. Vstupné s místenkou činí 100 korun,
předprodej v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15,  739 246 015.
 Především děti a jejich rodiče a kamarády zveme na TRADIČNÍ
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v neděli 11.
února. Zábavným odpolednem plným her a soutěží návštěvníky provede Tomáš Velzel. Nebude chybět tradiční tombola, či promenáda
masek. Začátek ve 14 hodin. Vstupné dobrovolné.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
***
OREL ROVENSKO ZVE NA OSTATKOVÝ MAŠKARNÍ PLES
S POCHOVÁVÁNÍM BASY, který pořádáme v sobotu 3. 2. 2018 od
20.00 hod. K tanci a dobré náladě hraje Fofrovanka. Budou připraveny speciality domácí kuchyně, předtančení a malé překvapení.
Za pořadatele Josef Šincl
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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