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12. 1. 2020
Ročník XXVII. číslo 2

SLAVNOST KŘTU PÁNĚ
Zábřeh / Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
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

Žalm 29,1-2.3ac-4.3b+9b-10

Bože, buď milostiv a žehnej nám!
1: Iz 42,1-4.6-7 2: Sk 10,34-38 Ev. Mt 3,13-17
Ordinárium Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI  Mt 3,13-17

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho po-
křtít. Ale on se bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, 
a ty přicházíš ke mně?“ Ježíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť 
je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ A tak mu vyhověl. Jak-
mile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle - otevřelo se 
nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupu-
je na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm 
mám zalíbení.“

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 našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.     Amen
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pátek 17. ledna  Památka sv. Antonína, opata
Sobota 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 for-
mulář)

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY PAPEŽE FRANTIŠKA NA 
MĚSÍC LEDEN 2020
Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať 
zahání každý stín nevraživosti.

KURZY ALFA. Od úterý 14. ledna 2020 až do Velikonoc bude na Devít-
ce probíhat nový ročník kurzu Alfa. Kurz je určen věřícím, kteří hledají 
povzbuzení ve víře, i těm, kteří informace o víře a Bohu teprve hledají. 
Jste srdečně zváni!
Více informací na plakátech a na http://rkfzabreh.rps.cz/.
Prosíme, přihlašujte se na alfa.zabreh@seznam.cz nebo na tel. 737 295 087.
Zveme zároveň na mši svatou za Boží požehnání pro kurz Alfa, která bude sloužena 
v pondělí 13. ledna v 17.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje.
Děkujeme všem, kdo Alfu podporují modlitbou!

Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová 

KURZ PRO LEKTORY. Na měsíc únor připravujeme kurz pro 
lektory, kteří při bohoslužbách čtou Boží slovo pro lid. Kurz po-
vede MgA Martina Pavlíková.
Kurz je nabídnut všem farnostem zábřežského děkanátu a bude 
probíhat na faře ve Zvoli. 
Termíny si zapište do kalendáře: středa 5. února v 17.00 hod.,
pondělí 10. února v 17.00 hod., úterý 18. února v 17.00 hod.,
pondělí 24. února v 17.00 hod.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 731 626 509 u paní Lexmanové. 

P. Radek Maláč, děkan a P. František Eliáš  

ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU 

Modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová 
modlitba upřímně věřícího má velkou moc. Jak 5,6

V kostele sv. Bartoloměje v pátek 17. 1. 2020 po skončení mše sva-
té, která začíná v 17.30 hod. adorace s přímluvnou modlitbou. 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 
K modlitbám za jednotu křesťanů se sejdeme v kostele sv. Barbory v pondělí 20. ledna 
2020 v 18.00 hod.
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DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 22. ledna. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI se sejde na Charitě v Zábřeze ve čtvrtek 23. ledna od 
18.30 hod. 

SETKÁNÍ BUNĚK bude v pondělí 27. ledna v 17.30 hod. na Devítce. 

MO KDU-ČSL Zábřeh a animátoři děkanátu Zábřeh vás srdečně 
zvou v pátek dne 24.  ledna 2020 na LIDOVÝ PLES. Zahájení ve 
20.00 hod. 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 25. ledna 
2020 od 14.00 hod. Vstupné dobrovolné. RNDr. František John

MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

Sbírky: 24.-26. prosince Mohelnice 16.716; Úsov 2.360; Studená Loučka 1.464 Kč
29. prosince Mohelnice 5.378; Úsov 2.050; Studená Loučka 510 Kč
1. ledna Mohelnice 3.086; Úsov 1.065; Studená Loučka 1.116 Kč
5. ledna Mohelnice 5.761; Úsov 541; Studená Loučka 560 Kč
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Souček 

MOHELNICKÝ BETLÉM JE PŘÍSTUPNÝ CELOROČNĚ!
Betlém je přístupný do neděle 2. února 2020 v těchto termínech: 
každé úterý, čtvrtek, sobotu – vždy od 15.00 do 16.00 hod.,
každou neděli – vždy od 14.00 do 17.00 hod.,
o nedělích rovněž po dopolední bohoslužbě, která začíná v 9.30 hod.
Betlém bude, dá-li Pán, přístupný nově celoročně!
Kdy ho můžete vidět? 
Od 3. 2. 2020 můžete betlém vidět každé úterý v roce, a to 
od 15.00 do 17.00 hod.,
každý čtvrtek v roce od 10.00 do 12.00 hod. a každou sobo-
tu v roce od 10.00 do 12.00 hod.
Vaši návštěvu je však třeba předem telefonicky objednat, 
a  to s týdenním předstihem. Prohlídku betléma objedná-
vejte na „Turistickém informačním centru Mohelnicka“ – 
tel.: 583 430 915.
Mohelnický betlém je umístěn ve farním kostele svatého 
Tomáše Becketa v Mohelnici; vchod k betlému je z bočního 
vchodu (jižní strana) – vchod do kaple svaté Anny.

Pořad bohoslužeb farností Mohelnice, Studená Loučka a Úsov naleznete na interneto-
vých stránkách www.farnostmohelnice.cz
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TEXTY PRO TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 2020 
Týden modliteb letos proběhne od 18. do 25. ledna 2020 (v Zá-

březe 20. ledna viz str. 2) a jeho mottem je verš: „Zachovali se 
k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2) Týden modliteb za jednotu 
křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni 
byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. (Jan 17,21) 

V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů zmiňu-
jí Mons. Tomáš Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, 
a Mgr. Daniel Ženatý, předseda ERC v ČR, dar svobody vyznání:

„Smíme se scházet svobodně, napříč jednotlivými církvemi či denominacemi. Dar svo-
body, který jsme si nedávno intenzivně a vděčně připomínali, tvoří dostatečný a bezpečný 
prostor pro společné bohoslužby, bez ohledu na velikost farností, měst či obcí. Scházejme se, 
modleme se, zpívejme společně Bohu ke cti a slávě.“

Materiál pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2020 připravili věřící z círk-
ví na ostrovech Malta a Gozo. Mnozí místní křesťané slaví 10. února svátek Ztroskotání 
sv. Pavla, kdy si připomínají příchod křesťanské víry na tyto ostrovy a děkují za něj. Text 
ze Skutků apoštolů, který se při bohoslužbě čte, byl zvolen také pro letošní Týden modli-
teb za jednotu křesťanů. 

Celý příběh začíná ve chvíli, kdy Pavla odvážejí do Říma jako vězně (Sk 27,1nn). Je 
sice držen v řetězech, ovšem i tato nebezpečná cesta prokáže, že Boží poslání jeho pro-
střednictvím trvá.

Toto vyprávění představuje klasické drama člověka nebo lidí vystavených hrozivé 
moci přírodních živlů. Cestující na lodi jsou vydáni na milost silám moře, které se vzdou-
vá pod nimi, a mocné bouři, která zuří kolem nich. Tyto síly je odnášejí do neznáma, kde 
se ocitají ztracení a zbavení naděje.
Z textů jsme vybrali: 

Sk 27,18–19.21
„Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, 

aby lodi ulehčili; a třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní výstroj. (…) Když už ni-
kdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim: ‚Měli jste mě poslechnout 
a neopouštět Krétu, a mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu.‘“
ZAMYŠLENÍ

Jako křesťané pocházející z různých církví a tradic jsme ke své lítosti za uplynu-
lá staletí nashromáždili množství zavazadel: skrývají vzájemnou nedůvěru, zahořklost 
a podezíravost. Děkujeme proto Pánu za to, že se v minulém století zrodilo a rostlo eku-
menické hnutí. Setkávání s křesťany jiných 
tradic a také společné modlitby za jednotu 
nás podněcují, abychom usilovali o vzájem-
né odpuštění, smíření a přijetí. Nesmíme za-
vazadlům se zátěží minulosti dovolit, aby se 
nám stala překážkou a bránila nám přibližo-
vat se k sobě navzájem. Pánovou vůlí je, aby-
chom odhodili zbytečné břemeno a nechali 
prostor pro něj.
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Sk 27,23–26
„Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: ‚Ne-
boj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi.‘ 
Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat 
k nějakému ostrovu.“
ZAMYŠLENÍ
Pavel se svým povzbuzením a nadějí uprostřed bouře postavil strachu a zoufalství svých 
spolucestujících. Být takovým znamením a stavět se na odpor máme i my všichni, kdo 
jsme povoláni za učedníky Ježíše Krista. Ve světě rozděleném strachem máme stát jako 
svědkové naděje a vkládat důvěru do láskyplné Boží prozřetelnosti. Křesťanská zkušenost 
nám říká, že Bůh píše rovně i na křivých řádcích, a my víme, že všemu navzdory se neuto-
píme ani neztratíme. Protože nezlomná Boží láska přetrvá navěky.
Sk 28,1–2.7
„Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se 
k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili hranici dříví a všechny nás k ní pozvali, pro-
tože začalo pršet a bylo zima. (…) Blízko toho místa měl své statky správce ostrova Publius. 
Ten nás přijal a tři dni se o nás laskavě staral jako o své hosty.“
ZAMYŠLENÍ
Po traumatickém zážitku a konfliktech během mořské bouře přijímají cestující, vyvržení 
na břeh, praktickou pomoc ostrovanů jako neobyčejnou laskavost. Toto jednání je proje-
vem našeho společného lidství. Evangelium nás učí, že když pečujeme o ty, kdo jsou v ne-
snázích, projevujeme tak lásku samému Kristu (Mt 25,40). Když navíc prokazujeme lás-
kyplnou a vlídnou péči o slabé a opovrhované, naše srdce se přetváří po příkladu srdce 
Božího, ve kterém chudí a bědní mají zvláštní místo. Přijímat cizince – lidi jiné kultury 
nebo víry, imigranty nebo uprchlíky – znamená milovat samého Krista a zároveň milovat 
tak, jak miluje Bůh. Jako křesťané jsme povoláni vykročit ve víře a jít s všeobjímající Boží 
láskou vstříc i k těm, které dokážeme milovat jen stěží.

Texty najdete na http://www.ekumenickarada.cz

20. HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU V SOBOTU 1. 2. 2020
„Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.“ LK 2,40
Program pouti začíná v 9.20 modlit-
bou růžence, v 10.00 bude slavena mše 
svatá.  
12.30 pozdrav Mgr. Markéty Klímové, 
národní koordinátorky hnutí Modlitby 
matek, 12.45 Dítě a počítač – přednáš-
ka Doc. Dr. Rudolfa Smahela Th.D., 
13.30 adoraci s prosbami za děti, pove-
de otec Josef Červenka, 14.15 závěreč-
né požehnání.
Celý program se koná v areálu koste-
la a bývalého kláštera. Prosím, teple se 
oblečte.
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ČERVENOVODSKO           ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 1. a 5. ledna: Jakubovice - a 881; Písařov 1.614 a 1.181; Červená Voda 
2.103 a 2.000; Domov důchodců sv. Zdislavy - a 319 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

HROMNIČNÍ POUŤ. V sobotu 1. února jste zváni do kostela 
sv. Jana Kalasanského do Moravského Karlova na Hromniční 
pouť. Mše svatá v 9.00 hod. bude obětována za nás, naše rodiny, 
děti, nenarozené děti a jejich rodiče.

Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům, kteří finančně přispěli našim dvěma adoptiv-
ním dětem Anaidě a Walkyhu z Haiti. Vybrané peníze na jejich školní docházku byly 
odeslány. Za děti děkuje Jaroslava Knápková

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 1. a 5. ledna: Klášterec 1.500 a 1.500; Svébohov 6.200 a 3.300; Jedlí 2.500 
a 1.200 + dar na kostel 1.200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS 

SENIOŘI se sejdou v klubovně obecního domu ve Svébohově ve čtvrtek 16. ledna  
v 18.00 hod. Marie Šanovcová 

LOŠTICKO            LOŠTICKO            LOŠTICKO

Sbírky z minulé neděle: Loštice 3.377; Moravičany 1.636  Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Příprava dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, bude v úterý 14. ledna 
v 18.00 hod. na faře v Lošticích. 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY 
Ženy od 18 do 35 let zveme na duchovní obnovu do kláštera Milosrdných sester 
sv.  Kříže v Kroměříži. Obnovu povede P. Ján Jakubovič od 21. do 23. února 2020. 

Více info na vývěsce.

ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 1. a 5. ledna: Štíty 1.980 a 1.680; Cotkytle 461 a 459; Horní Studénky 
1.040 a 2.250  Kč.   Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ bude v pátek 17. ledna 2020 v 16 hod. na faře ve Štítech.
V neděli 19. ledna 2020 budou bohoslužby pro děti:
v Horních Studénkách v 7.30 hod. a při ní sbírka na opravy
ve Štítech v 9 hod. a při ní sbírka na topení v kostele
v Cotkytli v 11 hod. a při ní sbírka na opravy
 P. Jacek Brończyk
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POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO

V neděli 19. 1. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 5.351 Kč) 
a v Chromči (minule 4.320 Kč). 
Sbírka z 25. 12.: Postřelmov 6.418 + 5.050 Kč, Chromeč 3.360 Kč, Lesnice 1.740 + 2.415 Kč,  
Dlouhomilov 1.420 Kč, 26. 12. Sudkov 1.730 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

MO KDU-ČSL Leština si vás dovoluje pozvat na
SPOLEČENSKÝ PLES, který se koná v sokolovně v Leštině v so-
botu 18. ledna 2020. Zahájení plesu je ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu 
hrají DUO Pavla Zechová a Standa Gregora. V průběhu plesu vystoupí Ma-
žoretky ze ZUŠ Zábřeh. Občerstvení je zajištěno. Vstupné 80 Kč. Vstupen-
ky možno zajistit předem u paní Mileny Hradilové, tel. 605 988 410. 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z Vánoc: Lubník 8.220; Tatenice 7.830 + dar 500; Hoštejn 8.560 Kč; Kosov 2.200 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Díky všem štědrým dárcům. P. Jaroslav Přibyl

Tuto neděli v 18.00 hod. se sejde na faře v Tatenici společenství chlapů.

ZVOLE                    ZVOLE                    ZVOLE

Sbírka 1. ledna byla ve Zvoli ve výši 6.870 a  5. ledna 4.530 Kč. 
DARY: dar na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého 5.000 Kč; dar na potřeby farnosti 
2.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
 
NOVÍ ZÁJEMCI Z ŘAD DOSPĚLÝCH, kteří přemýšlíte o Bohu, 
církvi, duchovních tématech a smyslu života, případně o křtu, zvu Vás 
všechny k setkávání nad těmito tématy na faru ve Zvoli. Scházet se  
začneme v lednu 2020.

P. František Eliáš tel. 731 626 500 

• KURZ PRO LEKTORY BOŽÍHO SLOVA: viz článek na str 2.
• PASTORAČNÍ RADA se sejde podle plánu v úterý 14. ledna 

v 18.00 hod. 

Tuto neděli mše svatá ve 14.30 hod. v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí. 
A příští neděli 19.  ledna ve 14.30 hod. mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.

LEVNÉ ŘEZIVO Z FARNÍHO LESA V MALETÍNĚ
Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa 
v Maletíně, můžete si ho objednat (k odebrání na jaře).  Dřevo bude zpracováno dle vašich 
požadavků na pile v Postřelmůvku. Konečná cena u trámů je do 5.000 Kč za m3 a desek za 
3.500 m3. František Eliáš 731 626 500
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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

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKY: ŠTĚDRÝ DEN  na BETLÉM NENAROZENÝCH  v Zábřeze 9.122 Kč
Sbírky v Zábřeze  z 1. a 5. ledna: Zábřeh 13.647 a 14.521Kč 
Postřelmůvek 5. ledna 415; Rovensko 4. ledna 1.038 Kč.
DARY V ZÁBŘEZE: „Cesta 121“ 1.000; pro Mary’s Meals 2.425; dary na kostel 500; na 
Rádio Proglas 500; na potřeby farnosti 500 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

LIKVIDACE LEPRY
Za farnost Zábřeh jsem v roce 2019 odeslala částku 51.900 Kč. 
Z toho: ze Zábřehu 40.900, z Rovenska 10.000 a z Jedlí 1.000 Kč. 
Od roku 1993 včetně loňského roku 1.243.570 Kč. Do této částky nejsou 
započítávané dary, které zasíláte přes farní úřad. Ještě jednou vám všem  
přeji vše nejlepší, děkuji za dary a důvěru.                                       Marie Zíková

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
RELAXAČNÍ WORKSHOP PRO PEČUJÍCÍ – CHVILKA JEN PRO TEBE  
Několik příjemných hodin opravdu jen pro vás připravujeme na sobotu 18. 1. 2020 od 10 
hod. v prostorách Denního stacionáře Domovinka. Můžete zde zrelaxovat, využít služby 
masérky, občerstvit se, popovídat si s lidmi, kteří se starají o své blízké stejně jako vy. Svou 
účast nahlašujte koordinátorce projektu Mgr. Barboře Miklasové na tel: 736 509 407 (při-
hlášení je závazné). Kapacita je omezena, proto neváhejte. 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  DUBICKA

PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB – ROHLE.
Zveme pečující na informační seminář, kde získají 
mnoho rad v oblasti péče o blízkého, zajištění finan-
cí na péči i informace jaké jiné služby lze využít. Na-
bízíme také podporu odborníků a především prostor a 
možnost si popovídat. Sejdeme se ve středu 15. 1. 2020 
od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Pokud vás problematika zajímá, ale nebudete se moci 
dostavit, zavolejte a pracovnice přijedou k vám domů.

Kontakt: Mgr. Barbora Miklasová, tel: 736 509 407.

HNÍZDO – MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
14. ledna v 9.30 hod. – Jak otevřít dětem vrátka k hudbě. Beseda s Mgr. 
Zdeňkou Jásenskou  
21. ledna v 9.30 hod. – Rovnováha v rodině. Aby bylo doma dobře…, 
přednáší Mgr. Zuzana Starošíková 
28. ledna v 9.30 hod. – Tejpování, aneb co bychom o této metodě měli vědět. Mgr. Veroni-
ka Papoušková. Více na www.hnizdo.cz


