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4. 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

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí,
abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli
opravdovou lásku také ke všem lidem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti

Žalm 71
1: Jer 1,4-5.17-19
Ordinárium: latinské č. 509

2: 1 Kor 12,31 – 13,13
příště Olejníkovo č. 502

Kdybych mluvil jazyky
lidskými i andělskými,
ale neměl lásku,
jsem jako znějící kov
a cimbál zvučící.

1 Kor 12,32
1

Ev. Lk 4,21-30

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 5. února památka sv. Agáty, panny a mučednice
Středa 6. února památka sv. Pavla Mikiho a druhů
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH vás zve:
v úterý 5. února v 9.30 hod. na besedu o činnosti a novinkách z Kompasu s Mgr. Soňou
Kolářovou z SOS Kompas Zábřeh.
11. - 17. 2. 2019

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ –
ZABIJÁCI MANŽELSTVÍ
A JAK SE JIM BRÁNIT
Mezinárodní kampaň na podporu
manželství v Hnízdě. Nechte se inspirovat jak ze svého dobrého manželství udělat ještě lepší nebo obnovit
to, co se časem vytratilo. Těšíme se na setkání s vámi.

12. 2. v 9.30 hod. KOMUNIKACE V MANŽELSTVÍ, přednáška s Ing. Marií Jílkovou.
13. 2. v 17.00 hod. POZVÁNÍ PRO MANŽELE, besedování s Ivanou a Jiřím Hamplovými v Hnízdě. Udělejte si čas sami na sebe a děti tentokrát nechejte
doma. Malé pohoštění chybět nebude.
19. 2. v 9.30 hod. PUBERTA – MUSÍ TO BÝT „BOJ“ KDO Z KOHO? Přednáška
s Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.
26. 2. v 9.30 hod. JAK SE ŽIJE S CYSTICKOU FIBROZOU? Co je to cystická fibroza?
Beseda a osobní zkušenosti Sylvy Petrželkové Krejčí.
27. 2. v 16 hod.

PÍSNIČKY A MAŇÁSKOVÉ DIVADÝLKO pro nejmenší v Hnízdě. 		
Více na www.hnizdozabeh.cz

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, místní skupina Zábřeh vás zve v
úterý 26. února v 18.00 hod. do Katolického domu na přednášku Lukáše Noska, Ph.D. Evropa a islám - dějiny a současnost střetů, vztahů, expanzí i přijetí. Vztahy mezi Evropou a islámem se datují do doby
vzniku islámu, tedy do 7. století. Nešlo vždy o mírumilovnou kulturní výměnu, ale i o války, tažení a dobývání. Jen výčet těchto forem pronikání
vydá na tlustoknihy. Jaká jména z historie má cenu připomínat? Nejsou
to jen křižáci, ale třeba i sv. František z Assisi či Erasmus Rotterdamský.
Lukáš Nosek, Th.D. je křesťanský teolog a islamolog zabývající se arabofonním křesťanstvím a křesťansko-muslimskými vztahy. Jako pedagog působí na HTF UK, je členem redakce revue Salve.
Za ČKA Jana A. Nováková
Pátek 8. února – SPOLČO PRO MLÁDEŽ
Zveme všechny mladé (po mši a adoraci) na faru na spolčo. Podíváme se na film, popovídáme a hlavně budeme spolu. Těšíme se na Tebe.
animátoři Zábřeh
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO KDU-ČSL ZÁBŘEH se uskuteční ve středu 13.
února 2019 v 16.00 hod. v Katolickém domě.
Zveme všechny zájemce o veřejné dění.
RNDr. František John

FARNOST ZVOLE FARNOST ZVOLE
Ve Zvoli byla sbírka v neděli 27. ledna 5.190 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

Z PASTORAČNÍHO PLÁNU FARNOSTI ZVOLE:
- Financování a plány oprav farního domu ve Zvoli
Zvolská čtyřka požádala o dotaci na rekonstrukci farního domu.
Pokud uspěje, tak získá na obnovu částku 2.300.000 Kč. Arcibiskupství Olomouc při
schválení dotace přislíbilo půjčku ve výši 3.000.000 Kč. Celkové náklady na opravu jsou
vyčísleny zhruba na 3.800.000 Kč. S pomocí takto získaných prostředků bude postaveno
nové sociální zázemí domu (WC) včetně šaten, aby mohly být pořádány akce a aktivity, ke
kterým se Zvolská čtyřka zavazuje v souvislosti se získáním dotace. Jedná se zejména o:
- realizaci volnočasových aktivit, vzdělávacích, sportovních akcí vyplývajících z tradic a
zvyků
- podporu sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením
- zlepšení místní dostupnosti registrovaných sociálních služeb, které bude zajišťovat
Charita. Všechny tyto akce vyplývají z běžného společenského života. Farní dům nebude sloužit jako ubytovací zařízení. Děkujeme všem, kteří se podíleli a podílejí na obnově farního domu ve Zvoli, ať už fyzicky, finančně či modlitbou.
		
Zvolská čtyřka a pastorační rada farnosti Zvole
FARNOST MALETÍN PLÁNUJE:
- 5. 5. 2019 při mši svaté v 15.00 hod. otevřeme v Maletíně motoristickou sezónu
- 26. 5. 2019 se uskuteční cyklopouť do kostela sv. Stanislava v Hynčině. Bude nabídnuta mimo jiné tříkrálovým koledníkům letošní Tříkrálové sbírky, aby mohli osobně spatřit
hodnotnou stropní fresku „Klanění tří králů“. Mše svatá bude v 15.00 hod., komentovaná
prohlídka po mši svaté.
P. František Eliáš

LA SALLETE 5. – 9. srpna 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 –
osamělý klášter, kam přicházejí poutníci hledat duchovní sílu i obdivovat velebnost přírody
už víc než sto sedmdesát let.
Pokud se rozhodujete, zda se přidat k letošním poutníkům, přihlaste se co nejdříve, tak abychom mohli
upřesnit objednávku pokojů – volných míst ubývá.
Více informací: kancelář farnosti 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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LIST ARCIBISKUPA VĚŘÍCÍM
Drazí bratři a sestry,
píšu Vám, abych upřímně poděkoval za Tříkrálovou
sbírku, která se v naší diecézi konala letos už po dvacáté.
Především děkuji všem koledníkům, ale stejně tak i všem
rodičům a organizátorům i spolupracovníkům této akce
a samozřejmě všem štědrým dárcům. Zatímco v minulém roce se v diecézi vybralo přes 28 milionů korun, letos
přes 29.
Díky Vaší pomoci může Charita především ve Vašem okolí pořídit věci
potřebné k zajištění kvalitní služby, ale také pomáhat potřebným ve světě.
Všichni tak máte svůj podíl na díle lásky, které vidím jako projev živé víry
a dobré svědectví evangelia. Peněžní výnos sbírky je pro Charitu důležitý,
ale nemenší význam má služba koledníků, kteří ve vánoční době roznášejí lidem radost z Boha, který nás miluje tak, že se kvůli nám stal člověkem.
Uchovejme si tuto radost z Boha a dopřávejme lidem v našem okolí zakoušet radost z Boha po celý rok. Zvláště využijte tak zvanou Noc kostelů, den,
když naše kostely navštíví mnoho lidí, z nichž velká část do kostela běžně
nechodí. Připravte ho tak, aby odpovídal programu misijního roku. Těm,
kteří přijdou, umožněme setkání s Bohem v nás, v našem živém společenství. Všechny výklady průvodců mohou být dílem misionářů, kteří nijak
nepřesvědčují, ale rozdávají z plnosti své víry. Když mluví o dějinách kostela, liturgickém prostoru či představují sochy a obrazy světců, mají příležitost zapálit v posluchačích jiskru víry a probudit touhu vstoupit do podobného vztahu s Bohem.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou přihlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za
svým povoláním jít. V posledních letech se hlásí kandidátů málo. Proto každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání. Obracím se i na Vás,
mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On zve
třeba jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku o kněžství uvažovat. Pak
záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a
lidem. Neslibuji Vám cestu pohodlnou, ale určitě zajímavou a plnou dobrodružství, která připravil sám Bůh a která si dopředu ani neumíme představit. I když to bude žádat i různá odříkání, můžete si být jistí, že Bůh se
zahanbit nedá a naši velkorysost odmění mnohonásobně. Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na své4

ho kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace
ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2019.
Do třetice Vám chci oznámit, že jsem uložil všem děkanátům uspořádat
letos setkání či přehlídku schol všech farností děkanátu. Cílem je vzájemné
povzbuzení. Vím, že ve všech farnostech scholy nejsou, proto přijměte tuto
příležitost jako výzvu k založení či obnově scholy ve Vaší farnosti. I ve většině maličkých farností může vzniknout malá skupina zpěváků, kteří zpívají aspoň responzoriální žalm. Může to být i skupinka rodičů s dětmi. Nebojte se toho.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí
arcibiskup Jan
ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 27. ledna: Jakubovice 250; Janoušov 240; Písařov 803; Červená Voda
2.410; Domov důchodců sv. Zdislavy 255 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 27. ledna: Klášterec 800 + dar na splacení dluhu 500; Svébohov 1.500;
Jedlí 1.100 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
POZVÁNÍ NA KONCERT. V neděli 10. února v 16.00 hod. bude v Obecním domě ve
Svébohově koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh pod vedením pana Lubomíra Vepřka. Na koncertu zazní známé filmové melodie, vstupné 50 Kč. Srdečně zvou pořadatelé

LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO
Sbírka z neděle 27. ledna: Loštice 2.300; v Moravičany 1.345; Bílá Lhota 967 Kč. Dnešní
sbírka je na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
		
P. Kristián Libant CM
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
Členové pastorační rady se sejdou v Lošticích v pátek 8. února v 17.40 na faře a v Moravičanech na faře v sobotu 9. února v 10.00 hod.
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.
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MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO
Mohelnické farní kroniky, LP 1995- Stanislav Peroutka
Po teplé zimě jsou chladné Velikonoce.
Na Bílou Sobotu byli pokřtěni při obřadech po západu slunce
dva katechumeni.
Při bohoslužbách zpíval 40ti členný chrámový sbor řízený
MVDr. Tichým.
Na Velikonoce proběhla v diecézích sbírka na krytí výloh připravované návštěvy papeže sv. Otce Jana Pavla II. v Olomouci. V olomoucké arcidiecézi se
vybralo 6 milionů Kč.
Papež v Olomouci
21. května kanonizoval sv. Otec Jan Pavel II v Olomouci bl. Zdislavu z Lemberka a bl.
Jana Sarkandra. Svatořečení proběhlo na neředínském letišti, za účasti asi 250 tis. poutníků, za chladného a deštivého počasí. Odpoledne, již při slunečném počasí, se setkal sv.
Otec na sv. Kopečku s mládeží Čech a Moravy. Setkání se zúčastnilo 25 tisíc mladých lidí,
kteří připravili papeži nadšené přivítání.
Dvouhodinové setkání proběhlo v nezapomenutelné atmosféře, již nejlépe vystihuje
volání účastníků „Otče, sv. Kopeček je plný Tvých oveček“. Na toto setkání papež velmi
rád vzpomínal a několikrát jej připomněl. Olomouc připravila sv. Otci vřelejší atmosféru
setkání, než minulý den Praha.
Opravy kostela na Vyšehorkách
Pan Springer Ladislav z Líšnice zhotovil pro kostel troje dubové dveře.
Nátěr šindele věže luxolem provedli v době, kdy stálo kolem věže lešení, mohelničtí ministranti: Jiří a Martin Bartošovi s Kajnarovými chlapci z Vyšehorek a panem Hrochem.
Uvnitř kostela provedla akademická malířka paní Trizuljaková ze Seničky u Senice na
Hané restauraci stropu presbytáře. Při opravách zde byly odkryty poměrně vzácné a zachovalé znaky kunštátského rodu.
Byla provedena oprava omítek v sakristii a vymalování. V kostele byla natažena nová
elektroinstalace (p. Rýznar Jan z Mohelnice a Herzig Ferd. z Dubicka)
Musely být před příchodem nového správce farnosti provedeny úpravy neobyvatelné
fary (nová vodoinstalace, septik s přepadem a napojením na kanalizaci, úprava kuchyně a
koupelny). K vytápění byla ponechána troje kachlová kamna, k přitápění byla instalována
el. akumulační kamna., vymalováno. Tyto práce udělali p. Kajnar Rost. z Vyšehorek, pan
Hroch a Rýznar z Mohelnice a pan Jakša z Podolí.
Nový správce farnosti, farář Tovaryšstva Ježíšova, otec František Lízna z Brna se nastěhoval do opravené fary počátkem srpna. Otec František spravuje rovněž farnost Mírov
a působí ve věznici.
***

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 V pondělí 4. února je ve farnosti Dlouhomilov adorační den. Nejsvětější svátost bude
vystavena od 16.00 hodin.
 Ve středu 6. února bude v Postřelmově na faře od 18.00 hodin biblická hodina. Všichni jste srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn
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ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 27. ledna: Štíty 1.390; Cotkytle 360; Horní Studénky 480 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY: ve čtvrtek 7. 2. bude v 10 hod. mše svatá v Domově důchodců
HORNÍ STUDÉNKY: ve čtvrtek 7. 2. v 16 hod. bude slavena mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
V NEDĚLI 10. 2., DEN PŘED PAMÁTKOU PANNY MARIE LURDSKÉ, BUDE UDÍLENÍ POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH PŘI MŠI SVATÉ:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod., v Cotkytli v 11.00 hod.
V neděli 17. února bude bohoslužba pro děti a při ní sbírky na opravy při mši svaté: v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod.
P. Jacek Brończyk
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB - ŠTÍTY
Zveme pečující na informační seminář, kde získají mnoho rad
v oblasti péče o blízkého, zajištění financí na péči i jaké jiné
služby lze využít. Nabízíme také podporu odborníků a především prostor a možnost si popovídat. Sejdeme se ve středu 13. 2. 2019 od 15.30 hod. v zasedací místnosti městského
úřadu Štíty.
Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci dostavit, zavolejte a naše pracovnice
přijedou k Vám domů. Kontakt: Mgr. Ludmila Ryšavá, tel: 736 509 449.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 27. ledna: Lubník 1.110; Tatenice 830; Hoštejn 1.400; Kosov 420 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE bude v úterý 12. února. Nejsvětější svátost
oltářní bude k adoraci vystavena od 15.00 hod. Adorační den zakončíme v 18.00 hod mší
svatou.
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 10. února v 18.00 hod.
***
PRAVIDELNÉ MŠE SVATÉ v arcibiskupství Olomouckém najdete na http://www.ado.
cz/farnosti, pravidelné mše svaté v České republice na stránkách https://bohosluzby.cirkev.cz/, bohoslužby ve farnostech spravovaných ze Zábřeha a ze Zvole na stránkách příslušných farností (http://rkfzabreh.rps.cz/ a http://farnostzvole.cz/ na společném rozpise.
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Sbírky z neděle 27. ledna 2019: Zábřeh na opravu DEVÍTKY 23.163 + dary na potřeby
farnosti 2.500 Kč; Rovensko 1.055 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
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.

***

POUŤ DO MEDŽUGORJE 2019

Jako každoročně i letos pořádáme pouť do Medžugorje – místa mimořádných milostí plynoucích z toho, že stále ještě po dobu téměř 38 let na tomto místě probíhají každý den 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: 15. 9. - 21. 9. 2019 (Ne – So), odjezd v neděli 15. 9. okolo 16.30 hod. ze Zábřeha
(z Valové), návrat v sobotu 21. 9. 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 ve 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
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