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2. 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, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.
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 96 Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech
1: Iz 62,1-5
2: 1 Kor 12,4-11
Ev. Jan 2,1-11
Ordinárium: Břízovo č. 503
příště Ebenovo č. 504

Stálo tam šest kamenných džbánů
na vodu, určených k očišťování
předepsanému u židů,
a každý džbán byl na dvě až tři vědra.
Ježíš řekl služebníkům:
„Naplňte džbány vodou!“
Naplnili je až po okraj.

Jan 2,6-7
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 21. ledna
památka sv. Anežky Římské, panny
Čtvrtek 24. ledna
památka sv. Františka Saleského, biskupa
Pátek 25. ledna
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota 26. ledna
památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
K MODLITBÁM ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ se sejdeme v kostele sv. Barbory v pondělí
28. ledna 2019 v 18.00 hod.
SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ
– ZBIGNIEW CZENDLIK
Lanškrounského faráře polského původu Zbigniewa Czendlika široká veřejnost poprvé zaregistrovala, když oddával Lucii Bílou. On však v České
republice působí už více než čtvrtstoletí a dnes je
známý především díky svému osobitému přístupu
k víře, náboženství i křesťanským hodnotám. Setkání s jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších tváří
katolické církve, spojené s možností nákupu a autogramiádou Czendlikovy knihy Postel hospoda
kostel, připravil kulturní dům na středu 23. ledna
od 17 hodin. Pořadatelé upozorňují, že k dispozici
jsou poslední volné vstupenky.
HNÍZDO – MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
22. ledna v 9.30 hod. – Co je „Bobatha koncept“ a komu je určen, přednáší fyzioterapeutka
Hana Rosáková.
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, děkana 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.
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KŘESŤANSKÁ DOKONALOST JE V LÁSCE
Člověk je bytost složitá. Nese v sobě vlohy, jež si navzájem odporují: je naivně prostý a geniálně důmyslný; je hříšník a světec zároveň. Některé jeho sklony by se
mohly zvrhnout i v zlobu. Jsou-li však integrovány v celku osobnosti, znamenají
velkou pozitivní sílu. „Dvě duše bydlí, ach, v mých prsou,“ vyznává Goethe.
Křesťanství tyto rozpory nesetřelo, nýbrž naopak ještě prohloubilo. V existenci
křesťana se projevuje napětí mezi nevykoupenou lidskou přirozeností a darem nového života, mezi „starým Adamem“, jak praví svatý Pavel, a „novým stvořením“,
mezi člověkem „tělesným“ a člověkem žijícím podle ducha. To může vést ke konfliktům a vnitřním zápasům. Kdo se nechá strhávat tělesnými popudy – ctižádostí,
závistí, žárlivostí, smyslovým potěšením – nebude mít ovšem žádný boj: příroda
ho ráda přijme zpět, stejně jako lidská společnost. Jedině svědomí ho bude občas
znepokojovat. Jinak je to u těch, kteří chtějí žít v Pánu: „Všichni, kteří chtějí sloužit
Bohu, budou trpět protivenství“ (2Tim 3,12): uvnitř zápasy, zevně pronásledování.
„Jestliže někdo okusil ducha, ztratí touhu po věcech tělesných,“ tvrdí svatý Jan od
Kříže. Snad jsou to jen prchavé okamžiky, nepatrné záblesky, které prudce osvítí krajinu našeho putování a ponoří ji ihned potom do tím většího temna. Ale co
jsme přitom zahlédli, dává nám jistotu o skutečnosti nového života a určuje směr
našeho dalšího hledání. I když toto světlo zase zapadne, nemůžeme se už nikdy
vrátit zcela nazpět k nevykoupené tělesné existenci. Žíznivá touha, živá víra a zaměření ducha zůstávají.
Nová skutečnost se ukazuje jako jemnější a silnější než přirozené obavy, tužby, úzkosti a bolesti. V hrozícím nebezpečí jsme prožili závan nevýslovné bezpečnosti;
ne že by nás zhouba nemohla dostihnout, ale jsme nad ni povzneseni, a tím vlastně nezranitelní. V ponížení, kdy se naše nitro svíjelo jako přišlápnutý červ, jsme
se – Bůh ví, s jakou nezemskou pomocí – smířili a prožili nepohnutý pokoj, plný
světla, oddanosti a vroucnosti. V neřešitelných nedorozuměních jsme začali prostě a beze slov sloužit a naše duše chtěla zpívat.
Církevní modlitby a bohoslužba jsou plny tohoto neviditelného světla. Svatý Pavel
vyznává, že je to účast na smrti a zmrtvýchvstání Krista: „Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, jsme tím křtem byli ponořeni
do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti jsme byli spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít úplně novým životem“ (Řím 6,3). Svatý Pavel nás vyzývá, abychom zůstali
věrni tomuto daru a dále jej rozvíjeli, až se jeho plnost zjeví na věčnosti: „Zároveň
s Kristem jste byli vzkříšeni. Usilujte tedy o to, co pochází shůry, kde je Kristus po
Boží pravici. Až se ukáže Kristus, náš život, potom se s ním ukážete i vy ve slávě“
(Kol 3,1-4).
Karel Říha – Teologické texty
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 13. ledna: Jakubovice 409; Písařov 648; Červená Voda 2.259; Domov důchodců sv. Zdislavy 235 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
HROMNIČNÍ MŠE SVATÁ. V sobotu 2. února jste zváni do kostela sv. Jana Kalasanského do Moravského Karlova na Hromniční pouť. Mše svatá bude slavena v 9.00 hod.

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO
Sbírky z 1. ledna a z neděle 6. ledna: Mohelnice 4.127 a 7.252; Úsov 1.250 a 977; Studená
Loučka 552 Kč.
 Pravidelné setkání seniorů se uskuteční na faře v úterý 29. ledna ve 14.00 hod.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a farnost Mohelnice vás zvou na Kurz efektivního rodičovství.
Kurz zahrnuje 8 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 400 Kč pro jednotlivce a 600 Kč za rodičovský pár + 65 Kč za skripta pro každého účastníka kurzu. Ještě je několik volných míst, přihlašujte se prosím na email karla.
hrochova@seznam.cz nebo na tel. 605 917 519.
Těšíme se na vás!

Z mohelnické farní kroniky, Stanislav Peroutka, LP 1994

Fara Mohelnice
Bylo opraveno zchátralé schodiště z budovy do zahrady. Původně směřovalo k bráně, nyní
k západu. Je opatřeno přístřeškem.
Farní kostel
Je provedena renovace kříže v hlavní lodi kostela.
V kapli sv. Kříže je opraven svatostánek oltáře a vnitřek potažen. Koncem března se instaluje do farního
kostela bezpečnostní zařízení k jeho ochraně před
krádeží. Zatím k pokusu o krádež ve farním kostele
nedošlo, ochrana kostela je však nezbytná. Funkční
je od 15. dubna. Náklady 190.000 Kč uhradilo ministerstvo kultury. Od roku 1992 bylo v České republice
vykradeno na 400 kostelů a kaplí.
Postupně jsou prováděny renovace oltářů v kaplích, je restaurována socha sv. Václava a Panny Marie
Lurdské. Podařilo se opravit (pan Frank Karel) staré
dveřní zámky (dveří na kůr a dveří pod věž), jsou vyrobeny nové klíče.
Do kaple sv. Kříže věnuje loštický starosta lavice.
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Oprava v Polici
V místním kostele sv. Mikuláše je oškrabána malba až na omítku a je nově vymalován.
V lavicích je provedena výměna podlahy. Opravy jsou provedeny v souvislosti s primiční
mší svatou novokněze Petra Košáka, rodáka z Police.
Pro kostely v Úsově a Polici jsou ušity nové ornáty.
Poutě
14. května je pouť farníků do Strahovského kláštera v Praze. Po mši sv. byla prohlídka kláštera. Byla navštívena Loreta a Břevnovský klášter.
22. května se koná májová pobožnost u kapličky na Stříteži.
19. června pouť k sv. Antonínovi do Blatnice,
8. září, křížová cesta a mše svatá na Stříteži, 25. září pouť k Panně Marii do Králík.
Vánoce
Chrámový sbor zazpíval Pastýřskou mši od Fr. Kolaříka a Vánoční mši od Štěpána Hlíny. Na svátek sv. Štěpána zpíval MEANDR. Účast na bohoslužbách je ve sváteční dny veliká, stejně jako návštěva u betléma. Na patrocinium sv. Tomáše sloužil mši sv. otec biskup
Mons. Hrdlička s promluvou „Pane co si přeješ, abych pro Tebe udělal?“
Křty, svatby, pohřby
Za rok 1994 bylo ve farnosti: sv. křtů 39, svát. manž. 19, círk. pohřbů 42.
Kostelníci, ministranti, varhaníci
Kostelníci: pan František Hroch, pan Vepřek Leopold
Ministranti: Kapl Filip, Kapl Petr, Bartoš Martin, Bartoš Jiří, Vahalík Mirek, Zatloukal Jirka,Fričar Jan, Luňák Pavel, Chmelař Ondra, Horníček Miroslav
Varhaník: MUDr. Lidka Koukalová, Věra Kaplová.
Bartoš H.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 13. ledna: Klášterec 1.400; Svébohov 1.500; Jedlí 1.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
Děkujeme všem účinkujícím scholy Gaudium, kteří pod vedením Josefa Hrocha uskutečnili vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově. Finanční částka
z dobrovolného vstupného, určená na léčbu naší dcery Sáry byla zaslána na transparentní
účet u Fio banky. Současně vřelé díky i všem zúčastněným, kteří finančně přispěli.
		
rodiče malé Sáry
***
KATOLICKÝ TÝDENÍK 3/2019: Strany 4 – 5 jsou věnovány Janu Palachovi.
Na str. 13 – SESTRY V AKCI – rozhovor s karmelitkami, které staví klášter.
Sestry karmelitky se zednickým kladívkem, kolečkem nebo za volantem traktorů. To lze spatřit v Drastech nedaleko Prahy, kde v prostorách bývalého statku roste klášter s duchovním
centrem pro veřejnost.
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LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO
Sbírka na potřeby farnosti z neděle 13. ledna: v Lošticích
3.224 Kč, u betléma 2.640 Kč; v Moravičanech 5.273 Kč,
u betléma 3.160 Kč
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
 V neděli 27. ledna v 17.00 hod. bude slavena mše svatá
v Pavlově.
LOŠTICE
Zveme koledníky tříkrálové sbírky loštické farnosti na posezení, které bude v sobotu 2. února v 16.00 hod. u Lumíra
Konečného (bývalá Sirkárna). Vezměte s sebou fotky, rady
na příští rok, zážitky a něco na zub.
MORAVIČANY
Hledáme název pro nově vznikající farní centrum v Moravičanech.
Bývalá farní kancelář (pracovně čajovna) v přízemí moravičanské fary se mění na společenské centrum. Tento prostor poslouží k společenským setkáváním a událostem (nejen)
ve farnosti. Vzniká tak reprezentativní a bezbariérový víceúčelový prostor.
Pomozte nám vybrat název pro tuto místnost.
Svoje návrhy můžete napsat do tabulky na stolku vzadu v kostele v Moravičanech do neděle 10. února 2019.
Návrhy budou předány farní radě, která vybere nejlepší návrhy, o kterých budou následně farníci hlasovat.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 13. ledna: Lubník 1.450; Tatenice 1.350; Hoštejn 1.200; Kosov 650 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
 V době od 4. do 7. února nebudou ve farnostech spravovaných z Tatenice slouženy
mše svaté.
 Společenství chlapů se sejde na faře v Tatenici mimořádně až 10. února.

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 13. ledna: Štíty 1.800; Cotkytle 804; Horní Studénky 800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
FARNOST ŠTÍTY:
Prosíme ochotné farníky o pomoc při úklidu kostela a to vánoční výzdoby, stromků a betléma, abychom byli co nejdříve hotovi. Úklid proběhne ve středu 30. ledna v 9 hod.
		
P. Jacek Brończyk
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POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 Mše svatá a modlitby k Duchu Svatému budou v Postřelmově v pondělí 21. ledna od
16.30 hodin.
 Biblická hodina bude v Postřelmově na faře ve středu 23. ledna od 18.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.
 Vánoční sbírky v Dlouhomilově byly: 25. prosince 1.300 Kč, 1. ledna 1.229 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
POZVÁNÍ K DOBROVOLNICTVÍ V POSTŘELMOVĚ
Dobrovolnické centrum Charity hledá v Postřelmově ochotného
dobrovolníka či dobrovolnici. Úkolem bude v nově vytvořeném zázemí mycího úseku v Postřelmově (objekt zdravotního střediska)
umývat jídlonosiče, ve kterých se zdejším seniorům a lidem s postižením rozváží strava. Činnost je možné uskutečnit v libovolném
čase po 14.00 hodině, půjde o práci zhruba na 2 hodiny, která je vhodná i pro mladší seniory. Obsluha myčky je snadná a po zaučení ji zvládne každý. Podmínkou zapojení je
vlastnictví průkazu pracovníka v potravinářství, který pomůžeme vyřídit. Potřebnou činnost může zajistit i více lidí společně, nebo tak, že si práci v jednotlivé všední dny v týdnu
rozdělí. Předem děkujeme za vaše nabídky k pomoci, které prosím směřujte na vedoucího dobrovolnického centra Tomáše Orehka – tel.: 736 529 295, email: dobrovolnik@charitazabreh.cz.

FARNOST ZVOLE FARNOST ZVOLE
Zvole - sbírka z 13. ledna byla 4.930 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 tuto neděli 20. ledna, jako obvykle ve 14.30 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 rozžatou 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 kostela a bývalého kláštera. Svíce k ofěře si budete moci zakoupit při příchodu do kostela.
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Sbírky z neděle 13. ledna 2019: Zábřeh 14.016; Rovensko 684 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
Sbírky z příští neděle budou věnovány na opravu Devítky.

P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
SOREHA - KLUB O PÁTÉ. ADHD, poruchy příjmu potravy a závislosti u dětí a dospělých. ADHD – onemocnění, které se sice vyskytuje 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. Hovoříme o něm v případě, kdy lidé používají jídlo k řešení svých emocionálních problémů. Také různé druhy závislostí jsou velkým problémem současnosti. Přednáška na tato témata proběhne v úterý 22.
1. 2019 od 15.00 do 17.00 hodin v prostorách Charity Zábřeh (Žižkova 7/15). Povede ji odbornice z oblasti psychiatrie paní Mgr. Petra Tošnerová, která má
v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. Díky tomu vám může také odpovědět na nejrůznější dotazy. Na setkání s vámi se těší tým pracovníků služby SOREHA – sociální rehabilitace Charity Zábřeh.
19. PLES CHARITY ZÁBŘEH. Srdečně vás zveme v pátek 8.
února 2019 od 20 hodin do Katolického domu na tradiční společenský ples. K tanci i poslechu hraje Broadway ze Šumperka. Těšit
se můžete na světelnou show POSTRPOI Postřelmov, předtančení NEXT Šumperk, fotokoutek a tradičně i na výtečnou kuchyni,
koktejly, bohatou tombolu. Výtěžek večera bude použit na podporu Domácí hospicové a paliativní péče Charity Zábřeh.
Rezervace míst a prodej vstupenek zajišťuje recepce Charity Zábřeh (přízemí Žižkova 7/15, Zábřeh) v pracovní dny od 7.00 do
16.30 hod.
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Charita Zábřeh zve a přijme novou kolegyni/nového kolegu do služby potřebným – seniorům, nemocným i mladším lidem se zdravotním postižením v oblasti Zábřežska, Mohelnicka, Postřelmovska, Štítecka. Aktuálně obsazujeme
volná pracovní místa ve Středisku osobní asistence a odlehčovacích služeb, jak na hlavní
pracovní poměr (smlouva na zkrácený 6 hodinový úvazek), tak na výpomoc na dohodu
o provedení práce. Úkolem je poskytovat dopomoc klientům s běžnými každodenními
činnostmi (péče na lůžku, oblékání, stravování, osobní hygiena, nakupování, doprovod
při pochůzkách, úklid, aktivizační a volnočasové činnosti), případně zastoupení pečujících členů domácnosti. Zájemci najdou podrobnější informace k obsazované pracovní
pozici na webu www.charitazabreh.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.
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