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13. 1. 2019
Ročník XXVI. číslo 2

SVÁTEK KŘTU 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

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, 
když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; 
dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody 
a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen

Žalm 72   Pán dá požehnání a pokoj svému lidu
1: Iz 42,1-4.6-7 2:                                       Sk 10,34-38 Ev. Lk 3,15-16.21-22 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502               příště Břízovo č. 503 

Když se všechen lid dával pokřtít 
a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, 
otevřelo se nebe, Duch Svatý sestoupil 
na něj v tělesné podobě jako holubice 
a z nebe se ozval hlas: 
„Ty jsi můj milovaný Syn, 
v tobě mám zalíbení.“              Lk 3, 21-22
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Čtvrtek 17. ledna  památka sv. Antonína, opata 
Pocházel ze středního Egypta. Ve 20 letech rozdal svůj zděděný majetek chudým a odešel na 
poušť. Ti, kteří jej vyhledávali, mu říkali „Deicolos“, tj. zamilovaný do Boha. Jeho láska dala 
podnět rozsáhlému hnutí, stal se otcem poustevníků, opatem. Byl nazván „zakladatelem as-
keze“. Je známý také jako Antonín Veliký. 
Pátek 18. ledna  
památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
„Bože, Otče svatý, ty jsi pramen jednoty a  původce svornosti; 
shromáždi všechny národy a na přímluvu Panny Marie, Matky 
všech lidí, z nich učiň jeden lid nové smlouvy.“ (mešní formulář)

K  MODLITBÁM ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ se sejdeme 
v kostele sv. Barbory v pondělí 28. ledna 2019 v 18.00 hod. 

KURZ ALFA
V pondělí  14. ledna v 17.00 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje slou-
žena mše svatá za Boží požehnání pro kurz Alfa. Srdečně zveme všech-
ny farníky!
V úterý 15. ledna v 18.30 začíná na Devítce kurz Alfa. Pokud by se ně-
kdo z farníků chtěl zúčastnit, rádi ho na kurzu přivítáme. 

  Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 16. ledna. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. Radek Maláč

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2019
V  neděli 3. února po Svátku Uvedení Páně do chrámu, při 
mši svaté v  8.30 hod. budou zábřežské farnosti představeny 
děti, které letos přijmou poprvé eucharistického Krista. Se-
tkání rodičů prvokomunikantů bude ve čtvrtek 31. 1. 2019 po 
mši svaté.

SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ – ZBIGNIEW CZENDLIK
Lanškrounského faráře polského původu Zbigniewa Czendli-
ka široká veřejnost poprvé zaregistrovala, když oddával Lucii 
Bílou. On však v České republice působí už více než čtvrtsto-
letí a dnes je známý především díky svému osobitému přístu-
pu k víře, náboženství i křesťanským hodnotám. Setkání s jed-
nou z nejznámějších a nejoblíbenějších tváří katolické církve, 
spojené s  možností nákupu a autogramiádou Czendlikovy 
knihy Postel, hospoda kostel, připravil kulturní dům na stře-
du 23. ledna od 17 hodin. Pořadatelé upozorňují, že k dispo-
zici jsou poslední volné vstupenky.           PhDr. Zdeněk David
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HNÍZDO – MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
Zve 15. ledna v 9.30 hod. na přednášku Rodinné rady; proč a jak spolu řešit každodenní 
rodinné záležitosti,Mgr. Zuzany Staroštíkové.  Více na www.hnizdo.cz 

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

FARNÍ HROBY. Na zábřežském hřbitově spravuje naše farnost devět hrobových míst. 
V roce 2018 byly do těchto hrobů přeneseny ostatky tří kněží. Děkana Jana Maloty, děka-
na Aloise Tylšara a patera Josefa Moravce. 
Exhumací se uvolnilo hrobové místo v hrobce u hlavního kříže. Tato hrobka je prázdná, 
vyčištěná a nabízíme ji k prodeji. Bližší informace podá technický administrátor farnosti 
Mgr. Luděk Diblík tel. 731 626 549. 

LA SALLETE 2019
Nedaleko francouzského horského střediska Grenoble v alpském masivu, dosahujícím až ke 
sněžnému Mont Blancu leží v nadmořské výšce 1800 m místo podivuhodné krásy a míru. Je 
to osamělý klášter, kam přicházejí poutníci hledat duchovní sílu i obdivovat velebnost příro-
dy už téměř sto padesát let. 
Na letošní pouť vás zveme v čase od 4. do 10. srpna.
Odjezd ze Zábřeha v neděli 4. srpna v 16 
hod. ze stanoviště Valová. Příjezd na La 
Salettu v pondělí 5. srpna po poledni, od-
jezd z La Sallete v pátek 9. srpna po ve-
čeři. Pouť uzavře mše svatá večer v sobo-
tu 10. srpna v  kostele zasvěceném Panně 
Marii ve Zvoli. CENA 7.200 Kč.
Duchovní doprovod kněžími je zajištěn. 
Přednášky jako obvykle připravil otec 
Lev Eliáš OFMCap. Program bude do-
tvářen přímo na místě. Každé ráno začí-
ná mší svatou a společnou modlitbou u 
pramene. Během dne bude možnost zú-
častnit se duchovních promluv, výšlapu 
do hor, ztišení v  bazilice, společenstvím 
či odpočinkem. 
Kontaktní adresa: kancelář farního úřadu 
Zábřeh: tel. 583 414 531, mail: rkfzab@rps.
cz, mobil 731 626 509 (Hana Lexmanová) 
nebo 731 626 500 (P. František Eliáš) 
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DOBRÁ POLITIKA JE VE SLUŽBĚ MÍRU – pokračování 

4. Neřesti politiky 
 Vedle ctností bohužel 
ani v politice nechybějí ne-
řesti, způsobené buď osob-
ní nezpůsobilostí, nebo po-
chybeními ve společenském 
prostředí či v institucích. 
Všem je jasné, že neřesti 
politického života odnímají 
důvěryhodnost systémům, v 
nichž se politika uskutečňuje, jakož i vlivu, rozhodnutím a činnostem lidí, kteří se jim vě-
nují. Jsou to neřesti, které oslabují ideál autentické demokracie, jsou hanbou veřejného ži-
vota a vystavují společnost nepokojům: korupce ve svých různých podobách neoprávně-
ného přivlastňování veřejných statků nebo využívání lidí; popírání práva; nerespektování 
společných pravidel; nelegální obohacování; ospravedlňování moci silou nebo svévolnou 
záminkou „státních zájmů“; tendence k setrvávání u moci; xenofobie a rasismus; odmítá-
ní péče o životní prostředí; bezmezné využívání přírodních zdrojů za účelem okamžitého 
zisku; pohrdání těmi, kteří byli donuceni odejít do exilu. 

5. Dobrá politika přispívá k zapojení mladých lidí a posiluje důvěru v druhé 
 Když se vykonávání politické moci zaměřuje výhradně na zachování zájmů některých 
privilegovaných jedinců, zpochybňuje se tím budoucnost a mladí lidé mohou být v po-
kušení ztratit v politiku důvěru, protože jsou odsouzeni k setrvávání na okraji společnos-
ti, aniž by měli možnost účasti na nějakém plánu pro budoucnost. Když politika naproti 
tomu nalezne způsoby, jak konkrétně dodávat odvahu mladým talentům a těm, kteří se 
cítí být povoláni k politice, bude se v myslích lidí šířit mír a bude znát i v jejich tvářích. 
Důvěra se stane dynamickou ve smyslu „já ti důvěřuji a spolu s tebou věřím“ v možnost 
společného úsilí o obecné dobro. Politika je ve službě míru, pokud se projevuje uznáním 
darů a schopností každého člověka. „Co je krásnějšího než natažená ruka? Bůh ji chtěl, 
abychom mohli dávat a přijímat. Bůh nechtěl, aby zabíjela (srov. Gen 4,1 a násl.) nebo aby 
způsobovala utrpení, ale aby se starala a pomáhala žít. Vedle srdce a mysli se i ruka může 
stát nástrojem dialogu.“ 

6. Říci ne válce a strategii strachu 
 Sto let po skončení první světové války, když pamatujeme na mladé lidi, kteří pad-
li v bojích, i na ztrápené civilní obyvatelstvo, dnes více než dříve známe děsivé poučení 
bratrovražedných válek, tedy že mír se nemůže omezit na pouhou rovnováhu sil a stra-
chu. Držet druhého v ohrožení znamená degradovat ho na pouhý předmět a popřít jeho 
důstojnost. Z tohoto důvodu znovu opakujeme, že eskalace ve smyslu zastrašování, jakož 
i nekontrolované šíření zbraní jsou proti morálce a brání hledání pravé svornosti. Teror 
uplatňovaný na nejzranitelnějších osobách přispívá k exilu celých skupin obyvatelstva, 
které hledají zemi, kde by mohly žít v míru. Politický diskurs, který se snaží obviňovat 
migranty z veškerého zla a zbavovat chudé lidi naděje, není udržitelný. 
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Je třeba zdůraznit, že mír se zakládá na úctě ke každému člověku, ať má jakýkoli životní 
příběh, na úctě k právu, k obecnému dobru a ke stvoření, jež nám bylo svěřeno, a k morál-
nímu dědictví, které nám předaly minulé generace. 
 Dále naše myšlenky směřují zvláště k dětem, které žijí v oblastech, kde se dnes válčí, a 
ke všem, kdo se zasazují o ochranu jejich životů a práv. Každé šesté dítě na světě je zasaže-
no válečným násilím nebo jeho důsledky, pokud není naverbováno, aby se samo stalo vo-
jákem nebo rukojmím ozbrojených skupin. Svědectví těch, kteří se snaží bránit důstojnost 
dětí a úctu k nim, je dnes pro budoucnost lidstva cenné více než kdykoli jindy. 
Mírová politika, která dobře zná lidské slabosti a počítá s nimi, může vždy čerpat z ducha 
Mariina Magnificat, které Matka Krista Spasitele a Královna míru zpívá jménem všech 
lidí: „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl 
svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené po-
výšil; … pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho po-
tomkům navěky.“ (Lk 1,50-55)  František 

Ve Vatikánu 8. prosince 2018

HROMNIČNÍ POUŤ
ČERVENÁ VODA
V sobotu 2. února jste zváni do kostela sv. Jana Kalasanské-
ho do Moravského Karlova na Hromniční pouť. Mše svatá 
bude slavena v 9.00 hod. 

ŠTERNBERK 
Letos opět přinesou v sobotu 2. února šternberské matky 
před sochu Šternberské Madony velkou obětní svíci. 
K nim se připojí matky z širokého okolí, aby prosily s roz-
žatou svící Matku Boží za ochranu a dar víry pro své děti a 
za odvrácení zla od svých rodin.
Program pouti začíná v 9.20 modlitbou růžence, v 10.00 
bude slavena mše svatá. Odpolední program zakončí ve 
14.00 hod. požehnání. Celý program se koná v areálu kos-
tela a bývalého kláštera. Svíce k ofěře si budete moci za-
koupit při příchodu do kostela. 

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 6. ledna: Jakubovice 560; Písařov 1.536; Červená Voda 2.799 + černoušek 
1.704; Domov důchodců sv. Zdislavy 320 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vladimir Molokov 

BLAHOPŘÁNÍ. 6. ledna se dožila význačného životního jubilea 
paní Jiřina Altová. 
Všechno nejlepší k 85. narozeninám, hodně zdraví a Boží požehnání
přejí farníci z Jakubovic. 
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MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

Zveme všechny, kdo se chtějí sejít a chválit Boha zpěvem do Mohelnice na faru v sobotu 
19. ledna na 17.00 hodin.  Dana Faltýnková

POZVÁNÍ NA KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Od ledna bude v Mohelnici Kurz efektivního rodičovství. Poskytuje rodičům podporu a 
pomoc při zvládání výchovných postupů a praktický nácvik nejčastějších problémových 
situací při výchově dětí
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 ho-
din.
O nedělích rovněž po dopoledních bohoslužbách, které začínají v  9.30 hodin. 
Vchod k betlému: boční (jižní) vchod do kaple svaté Anny.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 6. ledna: Klášterec 1.100; Svébohov 2.000; Jedlí 2.300; Vyšehoří 860 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

 Senioři se sejdou ve Svébohově ve středu 16. ledna v 18.00 hod. v obecním domě. 
 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

Sbírky: Loštice – 1. ledna 2.950 a 6. ledna 3.413 Kč; Moravičany – 1. ledna 1.488 a 6. ledna 
1.873 Kč; Bílá Lhota – 1. ledna 1.580 a 6. ledna 962 Kč. 
Dnes je sbírka na potřeby farnosti. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant CM

POZVÁNKA NA PLES
Lidovci zvou na LIDOVÝ PLES, který bude v kulturním domě v Lošticích v sobotu 19. 
ledna ve 20.00 hod. Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

Po obnově lidových misií putuje dřevěná kaplička se sochou Panny Marie po domech a 
rodinách i v Lošticích i v Moravičanech. 
Rodiny nebo i jednotlivci, kteří chtějí přivítat sochu Panny Marie ve své domě, se mohou 
dopsat na seznam v kostele na stolku. Naleznete tam i letáčky s modlitbami a více infor-
mací o Sdružení zázračné medaile.
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POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

O třetí neděli v měsíci 20. ledna bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově 
(minule 4.902 Kč) a v Chromči (minule 4.900 Kč + dar 2.000 Kč). 
Vánoční sbírky byly: 24. prosince.: Postřelmov 7.071 Kč, Lesnice 874 Kč, 
25. prosince: Postřelmov 5.257 Kč, Lesnice 2.537 Kč, Chromeč 2.240 Kč, 
1. ledna: Postřelmov 5.394 Kč, Lesnice 1.962 Kč, Chromeč 2.250 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

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 mažo-
retky ze ZUŠ Zábřeh. Občerstvení je zajištěno, vstupné 80 Kč. Vstupenky na ples si můžete 
dopředu zajistit u paní Mileny Hradilové, tel. 605 988 410. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 6. ledna: Lubník 1.030; Tatenice 1.760 + dar 500 Kč; Hoštejn 3.300; Ko-
sov 540 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Díky všem štědrým dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

V neděli 13. ledna v 18.00 hod. se na faře v Tatenici  setká SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ.
 

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 6. ledna: Štíty 1.650; Cotkytle 400; Horní Studénky 830 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
 

V neděli 20. ledna budou bohoslužby pro děti a při nich sbírky na opravy:
 v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod., v Cotkytli v 11.00. 
   P. Jacek Brończyk 

FARNOST ZVOLE FARNOST ZVOLE

Zvole sbírky: z 1. ledna 11.950, z neděle 6. ledna 5.400 Kč 

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 

FARNOST MALETÍN
Mše svatá v Maletíně bude příští neděli 20. ledna, jako obvykle 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 z neděle 6. ledna 2019: Zábřeh 12.742; Postřelmůvek 400, Rovensko 457 Kč.
 DARY: Zábřeh dar na kostel 1.500 Kč
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

Veliké poděkování vám všem, kteří přispíváte na naše křesťanská periodika. 
V roce 2018 jsem poslala vaše příspěvky pro Radio Proglas ve výši 11.800 Kč, pro Tv Noe 
ve výši 8.000 Kč. 
Přeji vám všem Boží požehnání a vše jen dobré do celého roku 2019 a těším se na vaši další 
spolupráci.     Helena Fuchsová

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

SOREHA - KLUB O PÁTÉ. ADHD, poruchy příjmu potravy a zá-
vislosti u dětí a dospělých. ADHD - onemocnění, které se sice vy-
skytuje už velmi dlouho, ale k odborníkům se lidé s touto poruchou 
začali dostávat až od 20. století. 
Porucha příjmu potravy je také velmi závažné onemocnění. Hovoří-
me o něm v případě, kdy lidé používají jídlo k řešení svých emocio-
nálních problémů. Také různé druhy závislostí jsou velkým problé-
mem současnosti. Přednáška na tato témata proběhne v úterý 22. 1. 
2019 od 15.00 do 17.00 hodin v prostorách Charity Zábřeh (Žižko-
va 7/15). Povede ji odbornice z oblasti psychiatrie paní Mgr. Petra 

Tošnerová, která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. Díky tomu vám může také od-
povědět na nejrůznější dotazy. Na setkání s vámi se těší tým pracovníků služby SOREHA 
– sociální rehabilitace Charity Zábřeh.

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – ÚSOV. Zveme pečující 
na informační seminář, kde získají mnoho rad v oblasti péče 
o blízkého, zajištění financí na péči i přehled, jaké jiné služby 
lze využít. Nabízíme také podporu odborníků a především 
prostor a možnost si popovídat. Sejdeme se ve středu 16. 1. 
2019 od 16.30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu 
Úsov. Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci 
dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou k vám domů. Kon-
takt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.

KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 2/2019
 Tisíce dobrovolníků vybírají s kasičkami na Tříkrálovou sbírku
 Tiskové středisko ČBK Papež František: Žádná modlitba nezůstane nevyslyšena
 Pastorace.cz: Pozvánka na manželské večery.
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