11. 2. 2018
Ročník XXV. číslo 6
6. 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

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce;
dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 32 Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí
1. Lv 13,1-2.45-46 2:
1 Kor 10,31 – 11,1
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště Břízovo č. 503

Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,
svou nepravost jsem nezatajil.
Řekl jsem:
„Vyznávám se Hospodinu
ze své ničemnosti,“
a tys odpustil,
co jsem zavinil hříchem.
Radujte se z Hospodina
a těšte se, spravedliví,
jásejte, všichni,
kdo jste upřímného srdce.

Žalm 32
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ze záchrany

Ev. Mk 1,40-45

POSTNÍ DOBA

Postní doba rozšiřuje náš horizont, orientuje nás k životu
věčnému. Na této zemi jsme totiž jen poutníci, nemáme zde
stabilní vlast, ale hledáme tu budoucí, jak říká Bible (srov.
Žid 11,16). Postní doba nám dává pochopit relativitu pozemského života a uschopňuje nás k nezbytnému odříkání
a osvobozuje ke konání dobra. (vira.cz)

Středa 14. ÚNORA – POPELEČNÍ STŘEDA

Popeleční středou, dnem přísného postu začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce.
Mše svaté v Zábřeze v  9.40 a v 17.30 hod.
V  POSTNÍ DOBĚ budou bývat pobožnosti Křížové cesty v pátek v kostele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod. a o nedělích
v kostele sv. Barbory také v 15 hod.
V neděli 18. a 25. března bude pobožnost křížové cesty v kostele
sv. Bartoloměje (v kostele sv. Barbory budou koncerty).
O vedení pobožností se podělí jednotlivá společenství. Rozpis je
ve vývěsce kostela.
OSOBNÍ MODLITBA V POSTĚ. Farní chrám sv. Bartoloměje v Zábřeze bývá obvykle
otevřený denně od 6.00 hodiny ráno až do večera.
Můžete přijít a prožít v modlitbě tichou chvíli s Pánem našeho života (a to nejenom v postní době).
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v úterý 13. února v 18.00 hod. v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
RODIČE PRVOKOMUNIKANTŮ se sejdou na faře ve čtvrtek 15. února od 18.45 hod.
po mši svaté pro rodiče s dětmi.
SETKÁNÍ VEDOUCÍCH EVANGELIZAČNÍCH BUNĚK bude v neděli 18. února od
15.00 hod. na faře v Zábřeze.
P. Radek Maláč

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ

Kdy: 19. 2. 2018 v 16.00 hod. Kde: Devítka (budova bývalé ZUŠ)
Koho zveme: všechny katechety děkanátu Zábřeh a zájemce z řad rodičů
Program: 16.00 hod. – adorace v kostele sv. Bartoloměje
 	 16.30 hod. – vstupy do škol: Velikonoce. Přijede paní Helena Polcrová.
Jde o program, který dětem kreativním způsobem představí téma Velikonoc. Pro každého
z účastníků bude připraveno DVD s metodikou.
 	 18.00 hod. – společné neformální setkání
Mgr. Jana Kratochvílová
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TUTO NEDĚLI 11. 2. 2018
 V BARBORCE VYSTOUPÍ UNIKÁTNÍ VOKÁLNÍ KVINTET
Na již 7. koncert sezóny zve 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.
PhDr. Zdeněk David
 DĚTSKÝ KARNEVAL
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

Uvedení komiksové knihy „OBJEKT JULEK“
V literární kavárně Bukowski v Šumperku byla v sobotu, 3. února 2018 „pokřtěna“ komiksová kniha o disidentu a hluboce věřícím člověku ze Šumperka, Julkovi Augustinu
Vargovi, OP.
Autor Mgr. Ondřej Elbel, režisér z Brna, napsal ze vzpomínek Julkových přátel scénář
a oslovil šest výtvarníků, kteří vytvořili toto pozoruhodné dílo o svědectví mladého muže
trpícího těžkou nemocí, ale také úžasného intelektu a odvážného srdce. Brněnské nakladatelství Větrné mlýny po šumperském debutu představí v Praze, v Knihovně Václava
Havla v úterý 20. února 2018 v 19 hod. toto pozoruhodné dílo pražské veřejnosti. V Brně
se koná „křest“ ve středu 21. února 2018 v 18 hod. v Kavárně Švanda, Brno střed.
Spis StB na Julia Vargu byl skartován, ale Julkovo neohrožené svědectví bude žít dál.
		
František Srovnal
***
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK CIRCUS zve děti z 2., 3. a 4. tříd s velkým zájmem o přírodu a svět kolem nás. První schůzka 17. února 2018 – sraz v 9.00 hod. u kostela v Rudě
nad Moravou.
Jindřiška Báťková 777 719 799, nepal.06@seznam.cz (veškeré dotazy a přihlášky); Zdeněk
Vermouzek 773 380 285.
***
KATOLICKÝ TÝDENÍK 6/2018. Jak mluvit jazykem, kterému rozumějí i lidé mimo církev? Své recepty prozrazují P. Marek Vácha, P. Ladislav Heryán, Jiří Zajíc, P. Zbygniew
Czendlik či boromejka Angelika Pintířová. (str. 4 a 5)
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Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka
na měsíc únor 2018

Za duchovní plody mimořádného Dne modliteb
a půstu vyhlášeného na 23. února 2018
– modleme se zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
Papež František svými slovy burcuje nás všechny:
„Vzhledem k trvajícím tragickým konfliktům v různých
částech světa vybízím všechny věřící k účasti na zvláštním Dnu modlitby a půstu za mír v pátek 23. února prvního postního týdne.
Obětujeme jej zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního
Súdánu. Stejně jako jindy při podobných příležitostech zvu také bratry a sestry,
nekatolíky a nekřesťany, aby se přidali k této iniciativě způsobem, který budou
považovat za vhodný, a tedy všichni společně.“
Drazí bratři a sestry,
jak dobře víte, na mnoha místech světa není mír, ale hlad, utrpení, války a pronásledování. My patříme mezi ty šťastné, kteří žijí
v míru a hojnosti. Nejsme při tom lepší než ti, kteří strádají. Ba
nadstandardním způsobem života přispíváme ke zhoršení životních podmínek na řadě míst světa, když znečišťujeme prostředí,
kupujeme laciné zboží, za které někde nedostali lidé slušně zaplaceno, nebo
máme dokonce prospěch z výroby zbraní, které někde zabíjejí lidi. Proto neseme spoluodpovědnost za celý svět.
Papeži Františkovi to leží velmi na srdci, a proto vyzval celý svět k modlitbě za
ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou republikou Kongo
a Jižním Súdánem.
Svatý otec stanovil 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za mír ve světě.
Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit a postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnosti i ochotu
odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby nabídli Bohu i své bolesti.
S vděčností za vaši ochotu přidat se k splnění prosby Svatého otce
každému z Vás ze srdce žehná
+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 4. února: Jakubovice 569; Písařov 884; Červená Voda 2.740; Domov důchodců sv. Zdislavy 405 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.
		
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 4. února: Klášterec 1.100; Svébohov 2.300; Jedlí 1.700 + dar na opravy
2.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 4. února byla v Lošticích 2.488 Kč a v Moravičanech 3.308 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
 POPELEČNÍ STŘEDA
Začátek postní doby, den přísného postu a udělování popelce.
	Mše svaté budou v Lošticích
i v Moravičanech v 17.00 hod.
Ve čtvrtek mše sv. v Moravičanech nebude.
Liturgie postní doby nás vede k vnitřní obnově a vybízí
k sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.
Doporučujeme na začátku postní doby přistoupit ke svátosti smíření. Zpovídáme vždy půl hod. před mší sv. v týdnu, nebo podle dohovoru s knězem.
 V POSTNÍ DOBĚ BUDOU POBOŽNOSTI
KŘÍŽOVÉ CESTY:
v Lošticích vždy v pátek 30 min. před mší svatou
a v neděli ve 14.00 hod.,
adorace bude bývat ve středu 30 min. před mší svatou.
v Moravičanech bude bývat pobožnost křížové cesty v neděli ve 14.30 hod.
v Pavlově a v Paloníně v neděli ve 14.00 hod.
PASTORAČNÍ RADA V MORAVIČANECH se sejde ve čtvrtek 15. února v 18.00 hod.
Hlavním bodem programu budou nové volby do pastorační rady.
Kvůli plánování léta oznamujeme některé termíny letních akcí:
 Farní stanování v Moravičanech: 8.-14. července 2018
 Pouť z Moravičan a Loštic do Křtin (vhodné pro všechny: pěšky, na kole nebo autobusem): 25.- 27. července 2018 (závěrečná poutní mše sv. bude v pátek 27. července ve 14.00
ve Křtinách)
 Turistický – poznávací výlet na Slovensko: 26.-31. srpna 2018
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 4. února: Mohelnice 7.148; Úsov 901; Studená Loučka 280 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Souček
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 v
Mohelnici (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.

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 18. 2. je mimořádná sbírka na opravy varhan v Postřelmově (minule 9.429 Kč)
a na kapli v Chromči (4.520 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
MODLITBY A MŠE SV. KE CTI DUCHA SVATÉHO budou v Postřelmově v pondělí 12.
února od 16.30 hodin. Všichni jsou zváni.
NA POPELEČNÍ STŘEDU bude mše svatá s udělováním popelce:
v 16.30 v Lesnici a v 18.00 v Postřelmově.
Popelec se bude udělovat také při mši svaté v sobotu v 17.00 hod. v Sudkově a v neděli
v 11.00 hod. v Chromči.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 4. února: Cotkytle 310 Kč. (chybějící sbírky uvedeme příště)
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
NA POPELEČNÍ STŘEDU 14. února bude udílen popelec v Horních Studénkách při mši
svaté v 16 hod., ve Štítech při mši svaté v 18.00 hod.
V Cotkytli při nedělní mši svaté 18. února v 11 hod.
V neděli 18. 2. bude v těchto našich farnostech bohoslužba pro děti a sbírka na opravy.
KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ BUDOU:
 ve Štítech vždy v pátek v 16.30 hod. a na 1. postní neděli 18. 2. po mši svaté – povede růžencové společenství
 v Horních Studénkách vždy v neděli po mši sv.,
 v Cotkytli budou každý pátek v 16 hod.
P. Jacek Brończyk
Křížová cesta v Horních Studénkách. První postní neděli 18. 2. 2018 po dětské mši sv.
zveme všechny děti na dětskou pobožnost křížové cesty.
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farnosti spravované z tATENICe
Sbírky z neděle 4. února: Lubník 1.060; Tatenice 1.710; Hoštejn 1.200; Kosov 630 Kč. Od
betlémů pro Olomdu: Lubník 1.900; Hoštejn 5.740; Kosov 1.030 a Tatenice 1.230 Kč. 		
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE bude v pondělí 12. února.
Výstav Nejsvětější svátosti od 14.00 hod., začátek mše svaté v 18.00 hod.
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 18. února v 18.00 hod.
Jednodenní duchovní obnova. Zveme děti a mladé - starší 10ti let na jednodenní duchovní obnovu. Koná se v sobotu 24.2 na faře v Hoštejně. Začátek je v 8 hod společnou snídaní. Ukončení kolem 15 hod. S sebou Bibli, 60 Kč(příspěvek na jídlo), psací
potřeby, přezůvky a šátek. Zájemci se mohou nahlásit osobně, nebo mailem: rohlikova.veronika@gmail.com nebo jitka.meda@seznam.cz do středy 21. 2.

farnost zvole

farnost zvole

Sbírka z neděle 4. února byla ve Zvoli 3.470 Kč a dary na potřeby farnosti 31.000 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Příští neděli 18. února bude pravidelná sbírka na opravy.
SE ZAČÁTKEM POSTNÍ DOBY, OD POPELEČNÍ STŘEDY (14. ÚNORA) ZAČNE VE ZVOLI
KATECHUMENÁTNÍ PŘÍPRAVA TĚCH, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ PŘIPRAVIT NA SVŮJ KŘEST.

POPELEČNÍ STŘEDA. Mše svaté s udílením popelce budou o Popelečení středě 14. února: v Jestřebí v 8.00 hod. a ve Zvoli v 17.00 hod.
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. P. S. Přidat se mohou všichni, děti i dospělí, kteří se na 13.30 hod. dopraví do Mohelnice k farnímu kostelu.
P. František Eliáš
DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO. Setkání s panem Janem Votavou ve Zvoli v úterý 6.
února bylo tak zajímavé, že po prezentaci jeho
svatojakubské cesty do Santiaga de Compostela v Portugalsku, beseda pokračovala ještě více
než hodinu. Účastníci se s ním rozloučili vydatným potleskem.
Toto je důvod, proč se sejdeme ještě potřetí,
a to v Rájci, v úterý 27. února v 18.00 hod. v kulturním domě tak, aby se besedy mohli zúčastnit i ostatní.
Za Zvolskou čtyřku Josef Bartoň
MALETÍN. Příští neděli 18. února budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše jako
obvykle ve 14.30 hod.
P. František Eliáš
7

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 18. 2. BUDE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA ZPOVĚDNICE
Sbírky z neděle 4. února 2018: Zábřeh 11.823; Postřelmůvek 420 Kč
DARY: Zábřeh – na zpovědnice 4.600 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. Radek Maláč

DARY NA LIKVIDACI LEPRY. Ze Zábřeha byla dne 2. února odeslána částka 5.500 Kč
a z Rovenska částka 2.000 Kč. Dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

charitativní služba církve v děkanátu
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 popovídání vás zveme ve čtvrtek 15. února 2018 od 16.00 hodin do zasedací
místnosti Charity Zábřeh. Bližší informace podá: Bc. Ludmila Nováková,
zdravotni.pece@charitazabreh.cz, tel.: 736 509 441

POSTNÍ ALMUŽNA 2018
Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný
Ve středu 14. února na Popeleční středu začíná postní období. Jako v předchozích devíti
letech, máme i nyní možnost se v této době připravit na Velikonoce aktivitou „Postní almužna“.
Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo.
Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků musí tělo pocítit. Odřeknutí si
a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna
pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.
Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
To, co ušetříme postem, můžeme ve finančním vyjádření vhodit do „postničky“ a po skončení postní doby předat k využití
pro potřebné. Postní krabičky si můžete vyzvednout v kostelích
po mších svatých na Popeleční středu a na 1. neděli postní. Vybírat se budou při mši sv. o 2. neděli velikonoční.
***
Almužna = dobročinnost = milodar – svatý papež Lev praví,
že almužna ničí hříchy, zapuzuje smrt a uhasíná tresty věčného ohně.
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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