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5. 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 Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;
a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost,
chraň nás stále svou mocí. Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Budu ti hrát, Hospodine, před anděly

Žalm 138
1: Iz 6,1-2a.3-8
Ordinárium: Olejníkovo č. 502
příště břízovo č. 503

2: 1Kor 15,1-11

„Zajeď
na hlubinu
a spusťte
sítě k lovení!“
Lk 5,4
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Ev. Lk 5,1-11

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 11. února
Panny Marie Lurdské
Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle
u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Tento den se stal zároveň i Světovým
dnem nemocných.
K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE
JEŽÍŠ NECHCE LIDI ULOVIT, ALE CHCE JIM PROSPĚT…
(Ježíš) řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Lk 5,4
Touto výzvou se obrátil Ježíš – nerybář na profesionální rybáře s bohatými zkušenostmi s lovením ryb. Ježíšovi ale nešlo
o ryby, nýbrž o lidi. A ne tak, že by lidi chtěl „ulovit“. Chtěl
jim prospět. Ten rybolov měl názorně naznačit, oč má učedníkům jít.
Dnes máme rozvinutou celou vědu o „lovení lidí“ ať už v komerční reklamě nebo v získávání podpor pro politické strany
a politiky anebo v získávání vyhlédnutých pracovníků. Existují na to marketingoví odborníci a „headhunteři“. Mají se křesťané od nich učit? Snad jen v jednom. Že má smysl poslouchat
více toho, kdo má v oboru autoritu, než se řídit jen vlastními
zkušenostmi, sympatiemi či antipatiemi nebo pochybnými radami.
Pokud jde o to jak skutečně prospět lidem, má Ježíš Kristus autoritu svrchovanou.
Proto křesťané po dvě tisíciletí znovu a znovu poznávají, že má smysl ho poslouchat. Ne
proto, aby jako jacísi „lovci lidí“ měli úspěch, ale proto, aby Ježíšovi přátelé druhým lidem
prospěli skutečně, ne jen zdánlivě.
Ježíšovo slovo a hlubina lidského nitra – to jsou rozhodující oblasti, kde se nejdůležitější
pomoc člověku odehrává. www.vira.cz autor Aleš Opatrný
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM 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, 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.
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ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, místní skupina Zábřeh vás zve
v úterý 26. února v 18 hodin 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
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
PATRONI EVROPY – SV. CYRIL A METODĚJ
Moravsko-slezská křesťanská akademie a farnost sv. Václava v Olomouci zvou 14. 2. 2019 – 18.00 hod. na liturgickou a akademickou
oslavu do katedrály sv. Václava v Olomouci, která je pořádána k zahájení jubilejního roku 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila v Římě a uctění duchovního a kulturního odkazu díla se sv. Metodějem slovanským národům a Evropě.
Program zahájení jubilejní oslavy:
18.00 hod. – MŠE SVATÁ ke cti sv. Cyrila a Metoděje, spolupatronů Evropy - celebrant a kazatel Mons. Antonín Basler, olomoucký
pomocný biskup
19.00 hod. – AKADEMICKÉ KOLOKVIUM v sakristii katedrály na téma: „SV. CYRIL
JAKO PŘEKLADATEL“ – Prof. Ladislav Tichý, Th.D., „CYRILO-METODĚJSKÁ JUBILEA“ – PhDr. Jitka Jonová Th.D.
Na závěr prezentace českého překladu jeruzalémské bible a akcí k jubilejnímu roku. Informace: www.mska-akademie.cz.
P. ThDr. Jiří Koníček, prezident MSKA
Orel Rovensko zve v sobotu 23. 2. 2019 od 19.45 hodin. na
XX. OSTATKOVÝ MAŠKARNÍ PLES
S POCHOVÁVÁNÍM BASY
do orlovny Rovensko.
Ve stylu „Pána prstenů“ bude k tanci a poslechu hrát kapela „ZN“,
předtančení předvede pár tanečního klubu Olymp Olomouc.
Bude připravena tombola a speciality domácí kuchyně.
Za pořadatele srdečně zve Josef Šincl
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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

LA SALLETE 4. – 10. 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 téměř sto padesát let.
Pokud se rozhodujete, zda se přidat k letošním poutníkům, přihlaste se co nejdříve,
tak abychom mohli upřesnit objednávku pokojů – volných
míst zbývá už jen pár.
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)
(PS – odjezd v neděli 4. srpna večer, příjezd v sobotu 10. srpna večer)
***
Sdílíte-li s někým lásku, všimněte si míru, který přichází
k vám i k němu.
Helen Enxlex
4

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA
NA MĚSÍC ÚNOR 2019
– za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat
a) Papež říká: „S velkým znepokojením sleduji humanitární krizi v Jemenu. Obyvatelstvo je vyčerpáno dlouhým konfliktem, mnoho dětí trpí hladem a není dostupná potrava.
Všechny vybízím k modlitbě za naše bratry v Jemenu pomodlit se jeden Zdrávas Maria.“
b) Ocenil způsob, jímž katolíci v Itálii podporují a chrání život již od početí. Rodina je
v jeho pohledu místem, kde se rodí budoucnost společnosti.
c) Na začátku února se na Dálném Východě a v různých částech světa slaví lunární Nový
rok. Papež jim poslal tento pozdrav: „Rád bych všechny srdečně pozdravil a popřál jim,
aby ve svých rodinách pěstovali ctnosti, jež pomáhají žít v pokoji mezi sebou navzájem.“
Je velmi mnoho znepokojivých věcí kolem nás. O to
více je třeba pečovat o vlastní srdce a nechat ho dorůstat do nezviklatelné důvěry v Boží moc. Kdo se ve
svém srdci ztiší, může zaslechnout Ježíšovo ujištění:
„Stále znova přicházím, abych skrze vaše srdce, vaše
životy uskutečňoval svou svatou vůli lásky na celém
světě! Celý svět je skrze mne pro vás otevřen! Očekávám, že budete žít vědomě to, že cokoliv činíte z lásky (byť ve skrytu srdce), má to dosah do celého světa!
Ne hlučná činnost, ale především skrytá, je nejsilnějším hlasem, který svědčí o zázracích mé moci!“

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 3. února: Jakubovice 776; Písařov 1.071; Červená Voda 2.718; Domov
důchodců sv. Zdislavy 410 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
BLAHOPŘÁNÍ.
8. února oslavil 60 let
pan Ing. Josef Straka z Jakubovic.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, Boží požehnání a ochranu do
dalších let přejí
P. Vitalij a farníci z Jakubovic

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 3. února: Klášterec 1.200; Svébohov 2.100; Jedlí 1.400; Vyšehoří 900 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
POZVÁNÍ NA KONCERT. Tuto 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
SENIOŘI se sejdou ve středu 13. února v 18.00 hod. v obecním domě ve Svébohově.
Marie Šanovcová
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírka z neděle 3. února: Loštice 3.345; Moravičany (sbírka nenahlášená); Bílá Lhota
983 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant
FARNOST LOŠTICE
 Tuto neděli 10. 2. bude v Pavlově slavená mše svatá v 17.00 hod.
 Během nejbližší mrazivé zimy budou úterní ranní mše sv. slavené v kapličce na faře
v 7.30 hod.
 Na stolku si můžete zakoupit kvalitní pero s gravírovaným logem farnosti. Pero má silikonový hrot, který lze používat na dotykových displejích. Cena pera je 21 Kč.

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

 V úterý 12. února 2019 v 14.00 hod. na faře bude náhradní setkání seniorů
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
 Chválová schola vás srdečně zve v neděli 10. 2. v 17.00 hod. na večer chval.
Chvály proběhnou na faře v Mohelnici.
Dana Faltýnková
OTEC BISKUP ANTONÍN BASLER V MOHELNICI
Dá-li Pán, v neděli 17. 2. 2019 navštíví Mohelnici o. biskup Antonín Basler a bude sloužit
mši sv. v kostele sv. Tomáše Becketa (9.30 hod.). Připomene tak 501. výročí narození arcibiskupa Antonína Bruse, nejvýznamnějšího mohelnického rodáka. Arcibiskup Antonín
Brus byl biskupem ve Vídni a arcibiskupem pražským.
Odpoledne ve 14.00 hod. bude setkání otce biskupa Baslera s farníky (fara Mohelnice).
Všichni jsou srdečně zváni!
P. Petr Souček
MŠE SVATÉ 16.-17. ÚNORA 2019
Sobota 16. února:
Studená Loučka 15.00 hod. – mše sv. s nedělní platností
Úsov 16.30 hod. – mše sv. s nedělní platností
Mohelnice, kostel sv. Stanislava 18.00 hod. – mše sv. s nedělní platností
Neděle 17. února:
Mohelnice, kostel sv. Tomáše Becketa 9.30 hod.
V neděli 17. února nebude mše sv. v Úsově, ani ve Studené Loučce!
RUMUNSKO 2019 – EXPEDICE BANÁT – POZVÁNKA PRO MLÁDEŽ
Pozvánka pro mládež (16-30 let) k putování po rumunských Karpatech s otcem Petrem
Součkem (farář v Mohelnici).
Cílem je přechod pohoří Munţii Semenic, Munţii Locva a Munţii Almaj (Banát) s návštěvou českých vesnic. Termín akce: neděle 28/7 - sobota 10/8/2019.
Cena: 3.000 Kč. Přihlašování a více informací u otce Petra (tel.: 731 758 543).
6

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 17. února bude mimořádná sbírka na varhany v Postřelmově (minule 4.857 Kč)
a na opravy kostela v Chromči (minule 5.400 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
Mše svatá a modlitby k Duchu Svatému budou v Postřelmově
v úterý 12. února od 16.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 3. února: Štíty 1.330 + dar na opravy 1.000; Cotkytle 371; Horní Studénky 1.140 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
V neděli 17. 2. bude bohoslužba pro děti a při ní sbírky na opravy při mši sv.:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod.
V neděli 24. 2. bude sbírka na Haléř sv. Petra (mše svaté stejně jako v neděli 17. února)
		
P. Jacek Brończyk

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 3. února: Lubník 1.030; Tatenice 1.800 + dar 10.000; Hoštejn 1.900; Kosov 500 Kč.
Sbírky od betlémů na adopci na dálku: Lubník 1.576; Tatenice 2.034; Hoštejn 8.113;
Kosov 762 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 tuto neděli 10. února v 18.00 hod.

FARNOST ZVOLE FARNOST ZVOLE
Ve Zvoli byla sbírka v neděli 3. února 4.650 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

MALETÍN – v kostele sv. Mikuláše bude slavena mše svatá příští neděli 17. 2.
ve 14.30 hod.
***
 Bůh mi dal klid, abych mohl přijmout to, co nemohu změnit, odvahu změnit to, co
mohu a moudrost, abych poznal rozdíl.
 Včerejšek je pryč. Zítřek možná nikdy nepřijde. Existuje jen zázrak tohoto okamžiku.
Vychutnávejte jej. Je to dar.
Helen Enxlex
7

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 17. 2. BUDE VE FARNOSTI ZÁBŘEH SBÍRKA NA „DEVÍTKU“
Sbírky z neděle 3. února: Zábřeh 14.565; Postřelmůvek 900; Rovensko 921 Kč.
Dary: na Proglas 500, na opravu Devítky 1.200; na potřeby farnosti 1.500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
Dary na lepru: ze Zábřeha byla dne 3. 2. 2019 odeslána částka 6.600 Kč a z Rovenska 6. 2. 2019 částka 2.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
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.
KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
PRO PEČOVATELE V ZÁBŘEZE A MOHELNICI
Pro velký zájem o setkávání v „Klubu pečujících“, nabízíme
tato setkání i v únoru. Uskuteční se ve středu 20. 2. od 16.00
hodin v sídle zábřežské pečovatelské služby (Valová 290/9).
Ve stejný den proběhne setkání také v Mohelnici, zájemci
jsou zváni od 16.00 hodin do budovy Městského úřadu Mohelnice (jídelna v přízemí
budovy).
Pokud jste se již svépomocné skupiny zúčastnili, víte, že se zde setkáte s lidmi, kteří se také
věnují péči o svého blízkého, prožívají stejné nebo podobné starosti a tedy rozumí tomu,
co prožíváte i vy. Víte, že podporu najdete i u přítomných odborníků, jejichž rady vám pomohou při péči, a pokud s péčí začínáte, dají vám mnoho užitečných rad, jak tuto situaci
zvládnout.
Pozvěte pečující, o kterých víte, ale kteří ještě neví o této možnosti pomoci a podpory.
Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby,
tel: 736 509 449.
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
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