4. 2. 2018
Ročník XXV. číslo 5
5. 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 Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;
a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost,
chraň nás stále svou mocí. Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 95 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce
1. Job 7,1-4.6-7 2: 1
Kor 9,16-19.22-23
Ev. Mk 1,29-39
Ordinárium: latinské č. 509
příště Břízovo č. 502

A tak šel,
kázal v jejich
synagógách
po celé Galileji
a vyháněl
zlé duchy.

Mt 1,39
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 5. února Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý 6. února
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
DOBROVOLNICÍ U MISIONÁŘEK LÁSKY
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.
Jana A. Nováková, Ph.D.
V Barborce vystoupí unikátní vokální kvintet
Na již 7. koncert sezony pozve hudební cyklus Bravo v neděli 11.
února. Tentokrát se v kostele sv. Barbory představí vokální kvintet Ensemble Frizzante, který si dal za cíl objevovat zapomenuté
skladby a prezentovat nevšední propojení lidského hlasu s hudebními nástroji. Vznikl v roce 2015 jako soubor profesionálních zpěváků z předních brněnských sborů. Program koncertu s názvem
Duchovní poezie ve vokální hudbě představí meditativní poezii ve skladbách několika
staletí. Vstupné na koncert se začátkem v tradičních 16 hodin činí 100 Kč, držitelé karty
Bravo zaplatí 70 Kč, děti mají vstup zdarma.

KATOLICKÝ DŮM
 	 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
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NEDĚLE 11. 2. - SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Vybráno z poselství Svatého otce ke Světovému dni nemocných
Drazí bratři a drahé sestry,
církevní služba nemocným a těm, kteří o ně pečují, musí pokračovat se stále novou horlivostí ve věrnosti
Pánovu poslání (srov. Lk 9,2-6; Mt 10,1-8; Mk 6,7-13).
Církev musí následovat velmi přesvědčivý příklad svého
zakladatele a Mistra.
Téma Dne nemocných je v letošním roce převzato
ze slov, jimiž se Ježíš, vztyčený na kříži, obrací na svou
matku Marii a na Jana: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je
tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.
(Jan 19,26-27)…
Všichni, kdo to potřebují, mají pocítit křesťanskou
lásku, protože jsou to lidé, Boží děti…
Obraz církve jako „polní nemocnice“, která přijímá všechny zraněné životem, je velmi
konkrétní, protože v některých částech světa poskytují obyvatelstvu nezbytnou péči pouze
misijní či diecézní nemocnice…
Nemůžeme také zapomínat na citlivost a vytrvalost, s nimiž se mnohé rodiny věnují
svým dětem, rodičům nebo příbuzným, ať už jsou chronicky nemocní nebo těžce postižení. Péče poskytovaná v rodině je mimořádným svědectvím lásky k člověku a je třeba ji
podpořit uznáním a vhodnou politikou. Lékaři a zdravotní sestry, kněží, zasvěcené osoby,
dobrovolníci, rodinní příslušníci a všichni, kdo se věnují péči o nemocné, jsou součástí tohoto církevního poslání. Je to sdílená zodpovědnost, která obohacuje hodnotu každodenní služby…
Všem nemocným, zdravotníkům, dobrovolníkům uděluji z celého srdce apoštolské
požehnání. Ve Vatikánu 26. listopadu 2017.
František
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, Ph.D.
KATOLICKÝ TÝDENÍK 5/2018
Str. 14 – AZYL PRO MAMINKY (azylové domy)
Téma na str. 4-5 VÍRA S HANDICAPEM (Jak se žije v církvi lidem s postižením)
Str. 10 – NEBOJME SE VODIT DĚTI DO KOSTELA – článek ředitele salesiánské komunity v Brně-Žabovřeskách:
Nebojte se vodit děti do kostela a chvíli s nimi stát před nějakou ikonou nebo obrazem. Dítě
má zcela jiný přístup k Bohu – bezprostřednější a důvěrnější vztah, který vychází přímo
z dětského srdce.
Malé děti s Bohem hovoří stejně jako s maminkou nebo tatínkem, nestaví si v mysli dospělou
přehradu pojmů a definic. Nebojte se v kostele v přítomnosti dítěte před ikonou zapálit svíčku a říci Bohu pár slov.
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LIST ARCIBISKUPA VĚŘÍCÍM
Drazí bratři a sestry,
v minulých dnech proběhl v naší arcidiecézi už 19. ročník
Tříkrálové sbírky, do něhož se zapojily tisíce koledníků. Mám
radost, že přibývá ochotných koledníků i štědrých dárců. Proto upřímně děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu
vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční radost z Boha, který se
kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně děkuji také všem dárcům.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,
– aby milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým mužům,
– aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,
– aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou službu mladí lidé mohli těšit.
Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat
o kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu
služby Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich žádá i různá odříkání.
Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje
mnohonásobně.
Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se
na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2018.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan
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POUŤ DO MEDŽUGORJE 2018

Jako každoročně i letos pořádáme pouť do Medžugorje – místa mimořádných milostí plynoucích z toho, že
stále ještě po dobu téměř 37 let probíhají každý den na
tomto místě zjevení naší Matky Panny Marie – Královny Míru.
Toto poutní místo navštívilo již několik miliónů poutníků, tisíce kněží a desítky biskupů z celého světa.
Během naší pouti se setkáme s jedním z vizionářů,
jedním z medžugorských kněží, navštívíme komunitu
pro léčení narkomanů Cenacolo atd.
Nabídka programu je velmi bohatá, každý si ho ale
může uzpůsobit podle svých potřeb.
Termín: 12. 8.–18. 8. 2018 (Ne–So), odjezd v neděli
12. 8. v 16.30 hod. ze Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 18. 8. v dopoledních hodinách.
Cena: 2.200 Kč + 40 euro (zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování; jídlo není v ceně –
stravování vlastní).
Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. V plánu
je zastavit se cestou zpět asi na dvě a půl hodiny u moře. Pouť je s duchovním doprovodem P. Radka Maláče. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů v Zábřeze
a Zvoli, nebo ke stáhnutí na webových stránkách farnosti Zábřeh www.rkfzabreh.rps.
Zda jsou ještě volná místa se můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254; poutnik151@seznam.cz).
Vyplněné přihlášky můžete přinést do zábřežské farní kanceláře, zaslat mailem na
poutnik151@seznam.cz, případně poslat na adresu: Jaroslava Knápková, Červená
Voda 483, Červená Voda 1, 561 61.
Cestovní pas není nutný, lze jet na občanku. Děti však potřebují dětský pas.
POČET MÍST JE OMEZEN.
Na společnou pouť se těší P. Radek Maláč

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 28. ledna: Jakubovice 326; Janoušov 630; Písařov 940; Červená Voda
2.435; Domov důchodců sv. Zdislavy 225 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov
Dne 11. února 2018 oslavíme společně s rodinou při mši svaté v kostele v Písařově 50 let
společného života. Děkujeme našemu Pánu a všem, kteří nás na této životní cestě provázejí. Kdo v lásce přibývá, sám nikdy nebývá.
Jarmila a František Kubíčkovi

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z 28. ledna: Klášterec 1.300; Svébohov 2.900; Jedlí 3.350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 28. ledna byla v Lošticích 2.826 Kč a v Moravičanech 1.558 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 Příští týden nebudou hodiny náboženství v Lošticích a v Moravičanech.
Otcové Kristián a Jan budou na exerciciích a prosí o modlitby.
 Putovní výstava o životě Božího služebníka Janka Havlíka pokračuje v Moravičanech,
kde bude do 11. 2. 2018. Výstavu si můžete prohlédnout hodinu před každou mší svatou.

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 28. ledna: Mohelnice 4.560; Úsov 8.938; Studená Loučka 309 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček

Z Mohelnické farní kroniky, Fr. Petrik LP 1979-80

1979
Práce na kostele sv. Stanislava pokračovaly škrabáním
staré malby, otloukáním omítky, vyspravením klenby pomocí dřevěných klínů. Práce postupují oproti předcházejícím
rokům pomaleji pro nedostatek brigádníků. Mladí nechodí,
starším ubývá sil. Členové ČSL odpracovali 243 hod.
1980
Páter František Petrík dlouhodobě onemocněl. ČSL přebírá opět organizační zajištění
prací.
V kostele sv. Stanislava je provedena nová elektroinstalace. Provádí se omítání vnitřních prostor. Ukončena je venkovní úprava terénu, je zhotoven chodník napříč parkem.
Jsou položeny dlaždice kolem zdí, prostor před vstupem do kostela je vydlážděn. Je vybudováno schodiště z ulice.
U kostela sv. Tomáše je položena od okapů nová kanalizace.
H. Bartoš

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 28. ledna: Lubník 1.170; Tatenice 1.250; Hoštejn 1.300; Kosov 870 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES je tuto neděli od 14.00 hod. v sále na Globusu
v Hoštejně.
 BIŘMOVANCI se sejdou na faře v Tatenici v neděli 4. února v 15.30 hod.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE bude v pondělí 12. února.
Výstav Nejsvětější svátosti od 14.00 hod., začátek mše svaté v 18.00 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl
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postřelmovsko

postřelmovsko

V úterý 6. února 2018 oslaví 85. narozeniny pan Mojmír Hajdík
z Postřelmova.
K tomuto životnímu jubileu mu přejeme zdraví, lásku, radost, pokoj
a vyprošujeme hojnost Božího požehnání do dalších let.
Členové živého růžence z Postřelmova

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 28. ledna: Štíty 1.520; Horní Studénky 1.070; Cotkytle 307 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Děkujeme všem ochotným farníkům ze Štítů za pomoc při úklidu vánoční výzdoby,
stromků a betléma.
 V neděli 4. 2. bude ve Štítech, v Horních Studénkách a v Cotkytli svěcení hromniček,
v Cotkytli také svatoblažejské požehnání.
 V neděli 11. 2. bude v těchto farnostech při mši svaté udílení svátosti pomazání nemocných.
P. Jacek Brończyk

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 28. ledna byla ve Zvoli 3.360 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.

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
až 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
SE ZAČÁTKEM POSTNÍ DOBY, OD POPELEČNÍ STŘEDY (14. ÚNORA) ZAČNE VE
ZVOLI KATECHUMENÁTNÍ PŘÍPRAVA TĚCH, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ PŘIPRAVIT NA
SVŮJ KŘEST.
MOHELNICKÝ BETLÉM. V sobotu 17. února se vydáme s dětmi do Mohelnice, abychom si ještě dodatečně prohlédli zajímavý betlém umístěný v boční kapli farního kostela.
Správce betléma pan Pavel Nenkovský posečká ještě s jeho rozebráním a uložením, abychom jej uviděli v plné kráse.
Potom si ještě zajedeme do Loštic na tvarůžkovou delikatesu.
MALETÍN. Tuto neděli 4. února mše svatá v kostele sv. Mikuláše jako obvykle ve 14.30 hod.
		
P. František Eliáš
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Sbírky z neděle 28. ledna 2018: Zábřeh 11.806; Postřelmůvek 1.050 Kč
DARY: Zábřeh – na likvidaci lepry 200, na potřeby farnost 5.000; Hněvkov – na potřeby
farnosti 1.000; Postřelmůvek – dar na kapli v Postřelmůvku 400 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
Ze Zábřeha byla dne 28. ledna odeslána na likvidaci lepry částka 3.400 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

charitativní služba církve v děkanátu
SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ V MOHELNICI
Staráte se doma o své blízké a cítíte, že sami potřebujete podporu a povzbuzení? Potřebujete rady a informace týkající se péče v domácnosti? Charita
Zábřeh Vás zve ve středu 14. února 2018 od 16 hodin do Městského úřadu
Mohelnice (jídelna v přízemí budovy) do „Klubu pečujících“ k setkání laických pečovatelů v domácnosti. Další informace vám podá také Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 736 509 449.
Výsledky TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018 – omluva
Omlouváme se čtenářům za drobnou chybu v informacích o konečných výsledcích Tříkrálové sbírky 2018. Při opisu údajů jsme omylem
v Jakubovicích ubrali jednu stokorunu a přidali ji k výsledku koledování v Zábřeze. Konečný výsledek celé sbírky se tím sice nezměnil, ale
farníkům a občanům Jakubovic se omlouváme. Děkujeme za pochopení. Konečné výsledky tedy po tomto přesunu jsou:
Jakubovice - 3.806 Kč, Zábřeh – 248.169 Kč
PROSBA O VYBAVENÍ - PROSÍME VEŘEJNOST I FARNÍKY O NABÍDKU.
Pokud vám doma přebývá, máte navíc a můžete postrádat menší funkční ledničku, potřebujeme ji pro domácnost našeho klienta. Vaše nabídky posílejte na email: nadeje@charitazabreh.cz nebo telefon 736 509 430. Děkujeme!
***
Opět po třech letech Korsika: 12.-25. 8. 2018
Jsou zváni a vítáni zájemci všech věkových kategorií, kteří zvládnou noclehy nejen v kempu, ale i pod širákem, nebojí se moře, trochu vyšších kopců, neobvyklých zážitků a dvou
kněží - mne a otce P. Utíkala. A zvláště mají-li použitelné auto, neboť Fiat otce Petra mívá
již infarkty. Jedeme tedy auty a celková cena bývá do 8.500 Kč. Hlaste se mi prosím do 20.
února.
Otec Radomír Šidleja, 731 626 515, fadrahotuse@ado.cz
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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