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SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

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, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy,
k poznání tvého jednorozeného Syna; doveď i nás,
kteří tě poznáváme světlem víry, k blaženému patření na tvou slávu.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 72

Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.

1: Iz 60,1-6
2: Ef 3,2-3a.5-6
Ordinárium: latinské; příště Olejníkovo č. 502

Jakmile uviděli hvězdu,
zaradovali se nevýslovnou radostí.
Vstoupili do domu a spatřili
dítě s jeho matkou Marií,
padli na zem a klaněli se mu.
Otevřeli své pokladnice
a obětovali mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu.

Mt 2,10-11
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Ev. Mt 2,1-12

PODĚKOVÁNÍ. 26. prosince jsme slavili vánoční bohoslužbu na zábřežské interně. Atmosféra byla naprosto úžasná, uživatelé a jejich rodinní příslušníci zpívali koledy s omladinou, která se v hojném počtu zúčastnila a mši oživila hrou na housle či flétnu. Mnohým
ukápla i slza radosti, dojetí a štěstí. Prostě úžasné.
Marcela Doleželová
POZVÁNKA NA LIDOVÝ PLES. MO KDU-ČSL Zábřeh
a animátoři děkanátu Zábřeh vás srdečně zvou na LIDOVÝ PLES v pátek dne 25. ledna 2019 od 19.30, zahájení
ve 20.00 v Katolickém domě v Zábřeze. K poslechu i tanci
hraje KMČ a ZN. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě
120 Kč. V ceně vstupenky je i místenka a šatna. Předprodej
vstupenek v recepci Charity Zábřeh.
Všechny děti zveme na MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 26. ledna
2019 od 14.00. Vstupné dobrovolné.
František John
KURZY ALFA

Od úterý 15. ledna 2019 bude po 13 týdnů probíhat na Devítce nový
ročník kurzu Alfa. Setkání budou začínat vždy v 18.30 hod.
Kurz je vhodný jak pro věřící tak i pro ty, kteří informace o víře a vztah
k Bohu teprve hledají. Jste srdečně zváni! Zároveň prosíme farníky, obzvlášť ty nemocné, o modlitbu za Boží požehnání pro kurz Alfa.
Děkujeme!
Více informací na http://rkfzabreh.rps.cz.
Prosíme, přihlašujte se na alfa.zabreh@seznam.cz nebo na tel. 737 295 087. Počet míst je
omezen kapacitou sálu.
Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová

MODLITBY V POLARIZOVANÉ DOBĚ
„V dnešní době je stále složitější hledat cestu k těm, s nimiž nesouhlasíme. Tam, kde tak snadno vznikají hranice mezi my a oni, je
naprosto klíčové, s jakou láskou a pokorou jednáme s těmi, kdo
mají odlišné názory a postoje. V době, kdy Evropě vládne „politika identity” bude způsob, jak církev projevuje svůj respekt a lásku
k těm, kdo s ní nesouhlasí, a jak jim bude schopna naslouchat, klíčovým svědectvím. Milujeme-li jen své přátele, nejsme následovníci
Kristovi.”
Jiří Unger, tajemník České evangelikální aliance
 Českobratrská církev evangelická vás v rámci aliančního týdne zve do své modlitebny (u vodárny) na modlitební setkání, které se koná v pondělí 7. ledna
v 18.00 hod.
 K modlitbám za jednotu křesťanů se sejdeme v kostele sv. Barbory v pondělí 28.
ledna 2019 v 18.00 hod.
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DARY NA LIKVIDACI LEPRY
Děkuji Vám, že patříte mezi ty, kteří chtějí pomáhat druhým. Svými skutky milosrdenství darujete lidem, kteří si
sami nemohou pomoci, odvahu věřit v lepší zítřek, kde
utrpení nemusí bolet.
Jednou jeden člověk, znuděný jednotvárným životem, našel při procházce písčitou pláží kapsu z jemné kůže plnou
kamínků. Z dlouhé chvíle je začal házet do moře. Poslední kamínek si však nechal a odnesl domu. Tam zjistil, že
to nebyly obyčejné kameny, v ruce držel jiskřící diamant.
Rychle utíkal zpět na pláž, ale vyhozené diamanty už ležely
na dne moře. Na začátku nového roku i my pomyslně dostáváme ‚kapsu s 365 diamanty‘. Kéž dobře využijeme bohatství, které je nám darováno, a
ani jeden „diamant“ neztratíme.
Za celý tým LL Vám do nového roku 2019 žehná
P. ThDr. Jan Balík, PhD. kanovník
Na likvidaci lepry byla dne 19. 12. 2018 ze Zábřeha odeslána částka 5.400 Kč. Za rok 2018
byla ze Zábřeha odeslána částka 30.750 Kč; z Rovenska 10.000 Kč; z Jedlí 3.000 Kč. Celkem tedy 43.750 Kč.
Za roky 1993-2018 celkem 1.191.670 Kč. Do této částky nejsou započítané dary, které zasíláte přes farnost.
Všem štědrým dárcům děkuji za důvěru a dobrý Bůh ať Vás provází životem.
Marie Zíková
V průběhu roku 2018 byly odeslány finanční příspěvky na podporu rádia Proglas 3.550 Kč
a na televizi Noe 5.500 Kč. Děkuji všem dárcům a přeji vše dobré v novém roce.
		
Anna Krňávková

HNÍZDO – MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
8. ledna v 9.30 hod. – Novoroční setkání v Hnízdě
15. ledna v 9.30 hod. – Rodinné rady; proč a jak spolu řešit každodenní rodinné záležitosti, Mgr. Zuzana Staroštíková
22. ledna v 9.30 hod. – Co je „Bobatha koncept“ a komu je určen,
fyzioterapeutka Hana Rosáková.
Více na www.hnizdo.cz

PODHÁJSKA 2019 – nabízíme poslední volná místa na relaxační pobyt
v termálních lázních Podhájska v termínu 22. 1. – 27. 1. 2019.
Program bude opět zpestřen večerním čtením MgA.
Martiny Pavlíkové a ochutnávkou vín s odborným
výkladem P. Milana Palkoviče. Více informací v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh nebo na
info@awertour.cz, mobil 731 626 506.
Za AWER TOUR s.r.o. Zábřeh Lenka Hamplová
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K 52. SVĚTOVÉMU DNI MÍRU
1. ledna 2019
DOBRÁ POLITIKA JE VE SLUŽBĚ MÍRU
1. „Pokoj tomuto domu!“
Když Ježíš vysílá své
učedníky na jejich misi, říká
jim: „Když někde vejdete do
domu, napřed řekněte: ‚Pokoj
tomuto domu!‘ Bude-li tam
člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se
vrátí k vám.“ (Lk 10,5-6)
Přinášet pokoj je jádrem
poslání Kristových učedníků. Tato nabídka je určena
všem, mužům i ženám, kteří uprostřed dramat a násilí lidských dějin vkládají svou naději do míru. „Dům“, o němž Ježíš hovoří, je každá rodina, každé společenství, každá země,
každý světadíl ve své jedinečnosti a se svými dějinami; především však je to každý člověk
– bez jakéhokoli rozdílu a diskriminace. A rovněž se tím myslí náš „společný dům“ – planeta, kterou nám Bůh dal k obývání a o niž máme starostlivě pečovat.
Právě toto je i mé přání na počátku nového roku: „Pokoj tomuto domu!“
2. Dobrá politika jako výzva
Mír je podobný naději, o níž hovoří básník Charles Péguy: je jako křehký květ, který se
snaží vzejít mezi kamením násilí. Víme, že snaha získat moc za každou cenu vede ke zneužití a k nespravedlnosti. Politika je základním prostředkem pro utváření lidské pospolitosti a institucí, ale když ji její činitelé nežijí jako službu lidstvu, může se stát nástrojem
útlaku, sociálního vylučování, nebo dokonce destrukce.
„Kdo chce být první,“ říká Ježíš, „ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“
(Mk 9,35) Papež sv. Pavel VI. zdůrazňoval: „Vzít vážně politiku na jejích rozličných úrovních – místní, krajské, národní a světové – znamená ztotožnit se s povinností člověka, a
sice každého člověka, rozeznávat konkrétní skutečnosti a uznávat hodnotu svobodné volby, která se mu nabízí, aby se spolu s ostatními snažil o uskutečňování blaha obce, národa
i lidstva.“
Politická funkce a odpovědnost ve skutečnosti představuje trvalou výzvu pro všechny, kdo
dostávají mandát, aby sloužili své zemi, aby chránili ty, kdo v ní žijí, a usilovali o nastolení
podmínek pro důstojnou a spravedlivou budoucnost. Pokud se politika praktikuje tak, že
je respektována základní úcta k životu, ke svobodě a k lidské důstojnosti, může se skutečně stát výsostnou podobou lásky.
3. Láska a lidské ctnosti potřebné pro politiku vykonávanou ve službě lidských práv
a míru. Papež Benedikt XVI. připomínal, že „k této lásce je povolán každý křesťan podle
svého povolání a dle možností svého vlivu v obci … Je-li úsilí o obecné dobro oživováno
láskou, má vyšší cenu než pouze světské a politické nasazení. … Je-li konání člověka na
zemi inspirováno a podpíráno láskou, přispívá k vytváření onoho univerzálního Božího
města, k němuž směřují dějiny lidské rodiny.“
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To je program, na němž se mohou shodnout všichni politici jakékoli kulturní nebo
náboženské příslušnosti, kteří chtějí společně pracovat pro dobro lidské rodiny a naplňovat ty lidské ctnosti, na nichž spočívá dobré politické počínání: spravedlnost, rovnost, vzájemná úcta, upřímnost, čestnost a věrnost.
V této souvislosti stojí za zmínku „blahoslavenství pro politika“, jak je předložil vietnamský kardinál François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, který zemřel v roce 2002 a byl věrným
svědkem evangelia:
Blahoslavený politik, který si je velmi dobře vědom významu své role a do hloubky rozumí jejímu obsahu.
Blahoslavený politik, který je příkladem důvěryhodnosti.
Blahoslavený politik, který usiluje o obecné dobro, a nikoli o svůj vlastní zájem.
Blahoslavený politik, který zůstává věrný a důsledný.
Blahoslavený politik, který uskutečňuje jednotu.
Blahoslavený politik, který se zasazuje o radikální změnu.
Blahoslavený politik, který umí naslouchat.
Blahoslavený politik, který nemá strach.
Každé nové volby, každé funkční období a každá etapa veřejného života se stávají příležitostí k návratu ke zdrojům a pramenům, od nichž se odvíjí spravedlnost a právo. Jsme
si jisti, že dobrá politika je ve službě míru; respektuje a podporuje základní lidská práva,
která jsou zároveň vzájemnými povinnostmi, aby se mohlo mezi současnými a budoucími
generacemi vytvářet pouto důvěry a uznání.
(pokračování příště)

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO
POZVÁNÍ NA KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a farnost Mohelnice vás zvou na Kurz efektivního
rodičovství. Jedná se o vzdělávací program pro rodiče, jehož součástí je praktický nácvik
zvládání nejčastějších problémových situací, s nimiž se rodiče při výchově svých dětí setkávají.
Kurz zahrnuje osm setkání po 150 min., bude probíhat na faře v Mohelnici vždy ve čtvrtek
od 17.00 hod. První setkání kurzu bude 24. 1. 2019.
Cena kurzu je stanovena na 400 Kč pro jednotlivce a
600 Kč za rodičovský pár + 65 Kč za skripta pro každého
účastníka kurzu.
Přihlašování do 15. 1. 2019 na email karla.hrochova@seznam.cz nebo na tel. 605 917 519. Těšíme se na vás!
MOHELNICKÝ BETLÉM bude přístupný veřejnosti až do
soboty 2. února 2019 „svátku Hromnic“ a to v těchto termínech: úterý, čtvrtek, sobota: 15–16 hodin | neděle: 14–17
hodin.
O nedělích rovněž po dopoledních bohoslužbách, které začínají v 9.30 hodin.
Vchod k betlému: boční (jižní) vchod do kaple svaté Anny.
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 30. prosince: Jakubovice 1.704; Janoušov 660; Písařov 1.085; Domov důchodců sv. Zdislavy 130; Červená Voda 6.084; dar na Haiti 200 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky: Klášterec – 23. prosince 1.700, 24.až 26. prosince 6.700, 30. prosince 1.300, 1. ledna 800 Kč; Svébohov – 23. prosince 1.800, 24. až 26. prosince 5.200, 30. prosince 3.600,
1. ledna 3.000 + dar na opravy 5.000 Kč. Jedlí – 23. prosince 2.300,
24. až 26. prosince 6.700, 30. prosince 1.700, 1. ledna 1.600+ dar na
opravy 500 Kč; Vyšehoří 25. prosince 1.420 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
PASTORAČNÍ RADA farnosti Jedlí se sejde ve středu 9. ledna po
mši svaté v 18.00 hod.
Na pouť ke svatým Šebestiánovi a Fabiánovi do Drozdova jste
zváni v sobotu 19. ledna 2019. Slavnostní mše svatá v 16.00 hod.

LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO
Sbírka v Lošticích 30. prosince 3.280 Kč, 1. ledna 2.950 Kč
Sbírka v Moravičanech 30. prosince 1.484 Kč. Pán Bůh zaplať.

P. Kristián Libant CM

 Od nového roku budou nedělní mše svaté v Bíle Lhotě začínat v 11.00 hod.
 V neděli 6. ledna při mši svaté zazpívá v Moravičanech
a v Bílé Lhotě pěvecký sbor Carmen z Mohelnice.
 Náboženství začne po prázdninách 8. a 9. ledna 2019.
Od ledna bude v Mohelnici probíhat Kurz efektivního rodičovství. Poskytuje rodičům
podporu a pomoc při zvládání výchovných postupů a praktický nácvik nejčastějších problémových situací při výchově dětí (více se dočtete pod farností Mohelnice). Přihlašovat
se můžete telefonicky, nebo mailem uvedeným na vývěsce.
Nabízíme poslední kusy stolních kalendářů na rok 2019 s kreslenými vtipy. Zakoupit si je
můžete v sakristii.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
POZVÁNKA NA PLES. MO KDU ČSL Leština si vás dovoluje pozvat na Společenský
ples, který se koná v sobotu 19. ledna 2019 od 20.00 hod. v sokolovně v Leštině. K tanci a
poslechu hraje Duo Pavla Zechová a Stanislav Gregora. V průběhu plesu vystoupí mažoretky ze ZUŠ Zábřeh. Občerstvení je zajištěno, vstupné 80 Kč. Vstupenky na ples si můžete
dopředu zajistit u paní Mileny Hradilové, tel. 605 988 410.
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DUBICKO

DUBICKO

DUBICKO

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Zveme vás tuto neděli 6. 1. 2019 ve 14.00 hod. do sokolovny v Dubicku
na Tříkrálový koncert. Účinkuje Zábřežský komorní orchestr, diriguje
Milan Plodek, sólisté: trubka – Stanislav Bartošek, zpěv – Eliška Hrochová, flétna – Veronika Kolářová, recituje Julie Suchá, vstupné dobrovolné.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky ze mší během vánočního období 24. – 30. prosince: Lubník 4.370; Tatenice 9.370
+ dar 500; Hoštejn 7.400; Kosov 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Díky všem štědrým dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
NA TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT jste zváni v neděli 6. ledna v 15.00 hod. do kostela sv.
Petra a Pavla v Lubníku. Účinkuje schola Gaudium pod taktovkou Josefa Hrocha.
V neděli 13. ledna v 18.00 hod. se na faře v Tatenici setká SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ.

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 30. prosince 2018: Štíty 2.210; Cotkytle 727; Horní Studénky nespočítány. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
Štíty: ve čtvrtek 10. 1. 2019 v 10 hod. bude mše sv. v Domově důchodců.
V neděli 6. 1. na Slavnost Zjevení Páně, kdy bude žehnání vody, křídy a kadidla, budou
mše svaté: v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod., v Cotkytli v 11.00 hod.
V neděli 13. 1. budou mše sv. na Svátek Křtu Páně:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod., v Cotkytli v 11.00 hod.
P. Jacek Brończyk

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

ZÁJEMCI Z ŘAD DOSPĚLÝCH, kteří přemýšlíte o Bohu, Církvi, duchovních tématech a
smyslu života, případně o křtu, Vás zvu na setkávání nad těmito tématy na faru ve Zvoli.
		
P. František Eliáš tel. 731 626 500
MALETÍN – Tuto neděli o Slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) bude v Maletíně slavena mše
svatá ve 14.30 hod.
PRODEJ LEVNÉHO ŘEZIVA Z FARNÍHO LESA
Pokud budete mít zájem o řezivo (fošny, trámy, desky, vazby) z letošní zimní těžby
z farního lesa v Maletíně, můžete si je již s předstihem objednat.
Připraveno bude na jaře na pile v Postřelmůvku v limitovaném množství.
P. František Eliáš 731 626 500
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Sbírky Zábřeh: 23. prosince 16.697, 24. prosince na betlém nenarozeným 7.489, 25. prosince 18.456, 30. prosince 13.505, 1. ledna 13.036;
Postřelmůvek 23. až 26. prosince 2.464 Kč.
DARY: Sýrie 3.900, na betlém nenarozeným 500, dary na potřeby farnosti 16.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ probíhá již od 2. ledna a s koledníky se můžete potkávat až do neděle 13. ledna 2019. Poznáte je podle
královského oděvu, s keramickou hvězdičkou na krku; nesou zapečetěnou pokladničku s logem Charity; doprovází je vedoucí s průkazkou koledníka a totožnost prokáže občanským průkazem.
Koledníci se vydávají do ulic a navštěvují domácnosti, aby přinesli radostnou zvěst o narození Krista a zároveň prosili za ty, kteří si
nemohou sami pomoci. Vybrané příspěvky poslouží jednotlivcům i
rodinám v nouzi a z výtěžku sbírky chce Charita přispět na zřízení nového chráněného
pracoviště v Zábřehu, kde najdou zaměstnání lidé se zdravotním postižením a sociálním
handicapem, na trhu jinak neuplatnitelní. Dalším záměrem je doplnit zásoby půjčovny
zdravotnických a rehabilitačních pomůcek o nejčastěji využívané a chybějící: invalidní a
sprchovací vozíky, antidekubitní matrace, polohovací postele a chodítka.
Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře i srdce a podpořte charitní dílo služby potřebným v našem regionu. DĚKUJEME!
V letošním roce se do sbírky zapojí více než 1.500 lidí v bezmála 400 skupinkách. Jsme
vděčni za každého ochotného člověka, který se chce tímto způsobem zapojit a pomáhat
druhým. Samotnému koledování předcházela již od listopadu intenzivní příprava, která se
také neobešla bez pomoci mnoha dobrovolníků. Těší nás, kolik ochotných lidí nám přišlo
pomoci s přípravou kolednických potřeb, pomáhalo s vyhledáváním a oslovováním nových vedoucích skupinek, i s distribucí kolednických potřeb do vzdálených obcí našeho
děkanátu. Děkujeme také naší dobrovolnici, paní Hojgrové, která nám ušila překrásné a
originální kostýmy pro 90 tříkrálových skupinek.
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Z BRNA. V přímém přenosu na televizním programu ČT
1 můžete v neděli 6. ledna 2019 v 18.00 hodin sledovat Tříkrálový koncert Charity ČR
z Městského divadla v Brně.
INFORMACE PRO VEDOUCÍ SKUPINEK. Po koledování můžete pokladničky odevzdávat průběžně na recepci Charity Zábřeh během pracovní doby (všední dny PO–PÁ
7.00–16.30). Vrátit je můžete také mimořádně, v neděli 6. ledna od 8.00 do 10.00 hod.
v přízemí charitního domu sv. Barbory (Žižkova 15, Zábřeh). Pokud žádnou z těchto možností nemůžete využít, ozvěte se prosím koordinátorce (tel. 736 509 431, email: trikralova.
sbirka@charitazabreh.cz), domluvíme se individuálně.
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.
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