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Ročník XXVII. číslo 3

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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

Žl 40,2+4ab.7-8a.8b-9.10

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
1: Iz 49,3.5-6 2: 1 Kor 1,1-3 Ev.  Jan 1,29-34
Ordinárium Břízovo č. 503, příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, berá-
nek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: 
’Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než 
já.‘ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl 
zjeven izraelskému národu.“ A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak 
Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem 
ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ’Na koho 
uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Du-
chem svatým.‘ A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“

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 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

Úterý 21. ledna  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
Středa 22. ledna sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Pátek 24. ledna Památka sv. Františka Saleského
Sobota 25. ledna  Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 

KURZ PRO LEKTORY. Na měsíc únor připravujeme kurz pro lek-
tory, kteří při bohoslužbách čtou Boží slovo pro lid. Kurz povede 
MgA. Martina Pavlíková.
Kurz je nabídnut všem farnostem zábřežského děkanátu a bude pro-
bíhat na faře ve Zvoli. 
Termíny: 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  

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ. K modlitbám za jednotu křesťanů 
se sejdeme v kostele sv. Barbory v pondělí 20. 1. 2020 v 18.00 hod. 

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 RODIČŮ PRVOKOMUNIKANTŮ bude ve středu 22. ledna od 19.00 hod. 
na Devítce. 

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 od 19.30 na LIDOVÝ PLES. Za-
hájení ve 20.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze. K poslechu i tan-
ci 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

KRAJSKÉ DOTACE NA PAMÁTKY A KULTURU. Olomoucký kraj vyhlásil dotace 
z  každoročně vyhlašovaných programů. Například na obnovu drobných sakrálních 
staveb, kulturních památek či na podporu kulturních aktivit lze žádat od 31. ledna do 
7. února. Více informací k jednotlivým programům je na internetových stránkách.

RNDr. František John
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KOSTELNÍKY NA VELEHRADĚ
• od pondělí 17. do středy 19. února –  P. Pavel Hofírek 
• i v druhém termínu od pátku 13. do neděle 15. března povede du-

chovní obnovu P.  Pavel Hofírek 
Pokud se chcete domluvit na společném cestování na Velehrad, mů-
žete zavolat manželům Kolářovým ze Svébohova. Tel: 731 626 504;  
732 514 729.
Kontakt k přihlášení na Velehrad tel.: 572 571 420, 733 741 896,
 e-mail: velehrad@stojanov.cz. 

OHLASY ČESKÉ RYBOVY MŠE V ZÁBŘEZE
Zábřežská Rybova Česká mše vánoční zazně-
la poprvé na vlnách Českého rozhlasu Olomouc 
na Štědrý večer v 18 hod. z radiopřijímačů v ce-
lém Olomouckém kraji. V  tento sváteční čas to 
byla ta nejvhodnější průvodkyně k našim rodin-
ným setkáním u vánočního stromku. Byla to však 
také především pocta pro téměř stočlenný účin-
kující soubor, sestávající se ze 40 hráčů Komorní-
ho orchestru města Zábřeh a 40 členů smíšeného 
pěveckého sboru zábřežského chrámu sv.  Bar-
toloměje, posíleného o dalších 20 pěvců sboru 
Carmina Vocum z Kyjova. Tento prestižní po-
čin byl současně odměnou za více než šedesáti-
letou tradici zábřežských amatérských hudebníků 
a zpěváků, kteří každoročně připravují produkci 
tohoto 224 let starého díla, které trvale patří k tra-

dicím nejen českých Vánoc. Proto už od října každý týden probíhaly dělené zkoušky pod 
vedením ředitele ZUŠ a dirigenta celého souboru Pavla Doubravy, pod jehož taktovkou 
zaznívá zábřežská „Půlnoční mše“ již celé čtvrtstoletí.
Kvalita celkového provedení byla zvýrazněna účinkujícími profesionálními vokálními só-
listy, kterými byli Eliška Hrochová, Jana Hejlová, Mario Kudela a David Szendiuch. Var-
hanního partu se velmi úspěšně zhostil absolvent zábřežské ZUŠ František Dvořák.
Uvedená nahrávka ČR Olomouc pro rozhlasové vysílání byla pořízena 7. 12. 2019 v chrá-
mu sv. Bartoloměje a dle hodnocení hudební režie OR byla zdařilá pro rozhlasové vysílá-
ní. O tom se mohli přesvědčit i návštěvníci tradičního vánočního koncertního provedení 
25. 12., kdy v zaplněném chrámu předvedl soubor Rybovu mši výjimečně v kněžišti před 
diváky, což posluchačům zvýšilo celkový umělecký prožitek, který odměnili standing ova-
tion a společným zpěvem nejznámější vánoční koledy Narodil se Kristus Pán.
Tradice českých Vánoc v našem městě tak dostála zaslouženého uznání, za což patří dík 
všem členům souboru a jeho uměleckému vedoucímu Pavlu Doubravovi.

Jindřich Solovský

O IDEÁLECH A REALITĚ S BISKUPEM VÁCLAVEM MALÝM.
V Zábřehu v úterý 11. února v 17.00 hod. v Katolickém domě. Více v příštích FI  
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DJAKUJEMO – VÁNOČNÍ DÁRKY DOPUTOVALY NA UKRAJINU 
Celkem 42 z celkových 381 balíčků pro chudé a osamělé děti z Lopatynu, Bortnyk, Terno-
pilu a z Kolomyje letos připravili dárci ze Zábřežska. 
Jako již tradičně, udělaly nesdělitelnou radost těm, 
pro které by jinak Vánoce nemohly být úplně štědré. 
DĚKUJME MOC všem zapojeným dárcům, jednot-
livcům, rodinám i skupinám, stejně jako místnímu 
koordinátorovi Martinovi Damborskému. Zprávu 
z návštěvy jednotlivých míst i fotogalerii z předávání 
dárků o pravoslavných Vánocích začátkem ledna, na-
jdou zájemci na webu www.charitazabreh.cz.
Na potřebné v adventním čase mysleli také zaměstnanci zábřežského call-centra 
ČEZ Distribuce. Klientům Charity i dalších místních organizací věnovali začátkem 
prosince více než 150 pečlivě zabalených dárečků. Ty jsme podle obsahu roztřídi-

li a nadělili „pod stromeček“ jak osamělým seniorům, 
o které pečujeme, tak také dětem z Domova pro osamě-
lé rodiče nebo z chudších domácností, které vytipoval 
SOS Kompas. Jsme rádi, že jsme mohli být prostřední-
ky pro takovýto neobvyklý skupinový dobrý skutek – 
DĚKUJEME!

Papež o naději
Být křesťany znamená mít novou perspektivu: nadějeplný pohled. Někdo věří, že život 
dochází veškerého svého štěstí v mládí a v minulosti, a život, že je pozvolným chátráním. 
Jiní mají za to, že naše radosti jsou pouze podružné a přechodné a že je do života lidí ve-
psána nesmyslnost. Takoví si tváří v tvář pohromám říkají: Život nemá smysl. Naše cesta 
nemá smysl. 
My křesťané tomu nevěříme. Věříme však, že na lidském horizontu je slunce, které osvě-
cuje navždy. Věříme, že naše nejkrásnější dny mají teprve přijít. Jsme spíše lidmi jara než 
podzimu. Generální audience, 23. 8. 2017 - Novost křesťanské naděje

ČERVENOVODSKO           ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 12. ledna: Jakubovice 747; Písařov 732; Červená Voda 2.590; Domov dů-
chodců sv. Zdislavy 233 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. 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 12. ledna: Klášterec 1.600; Svébohov 1.900; Jedlí 1.300 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS
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ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 12. ledna: Štíty 1.850; Cotkytle 1.798; Horní Studénky 1.965 Kč.   
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk
 
Děkujeme schole Gaudium pod vedením varhaníka Josefa Hrocha za pěvecký doprovod 
liturgie mše sv. ve Štítech. V neděli 12. ledna, na Svátek Křtu Páně u nás vytvořili pěknou 
sváteční atmosféru. P. Jacek Brończyk a farníci  

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 12. ledna: Lubník 3.160; Tatenice 1.270; Hoštejn 1.700; Kosov 630 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

LOŠTICKO            LOŠTICKO            LOŠTICKO

Sbírky z neděle 12. ledna na potřeby farnosti: Loštice 2.742; Moravičany 2.020 Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM
• Příprava prvopřijímajících bude v úterý v 17.30 hod. na faře v Lošticích.

MORAVIČANY
PŘEDNÁŠKA O PUTOVÁNÍ PO PRASTARÉ GRU-
ZII. Zveme na cestovatelskou přednášku o putování 
po prastaré Gruzii. Tentokrát se představí místní kněz 
P.  Kristián Libant z moravičanské a loštické farnos-
ti. Součástí přednášky bude i pozvání na plánovanou 
červnovou pouť do Gruzie a Arménie.
Akce se koná v sobotu 1. února v 16.00 na moravičan-
ské Besedě. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde 
na revitalizaci farské zahrady v Moravičanech. 

S radostí oznamujeme, že jsme úspěšně vyúčtovali a uzavřeli grant Nadace Via z roku 2019 
ve výši 81.000 Kč na dokončení a vybavení Komunitního centra Beseda v Moravičanech. 
Děkujeme všem, kteří se podíleli a podílejí na vyhledávání finančních příležitostí, díky 
kterým se daří rekonstruovat faru i z jiných zdrojů. V následujících měsících se ucházíme 
o granty na revitalizaci zahrady a rekonstrukci kuchyně. Myslete prosím i na to, abychom 
uspěli a mohli se v budoucnu těšit z dalších pěkných nových prostorů.

FARNÍ STANOVÁNÍ V MORAVIČANECH proběhne v posledním červencovém týdnu 
a to v termínu 19. - 25. července 2020. Zájemci si již nyní mohou rezervovat čas. Přihlášky 
a bližší informace budou k dispozici později.

Zájemci, kteří chtějí na moravičanské Besedě pořádat soukromou, veřejnou či komunitní 
akci, ať s dostatečným předstihem kontaktují správce – Tomáše  Adamce tel. 731 324 117. 
V následujícím půlroce se nám již víkendy začínají rychle obsazovat.
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MOHELNICKO        MOHELNICKO        MOHELNICKO  
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 může-
te 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 sobotu v roce od 10.00 do 12.00 hod.
Vaši návštěvu je však třeba předem telefonicky objednat, a to s týdenním předstihem.  
Prohlídku betléma objednávejte v „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 internetových 
stránkách www.farnostmohelnice.cz

Mohelnické farní kroniky – Zdeněk Grass, LP 1999, zakončení
Finance v roce 1999
Příjmy: pravidelné nedělní sbírky 183.000 Kč, dary 15.000 Kč.
Nájem za farní pole 7.000 Kč. Výdaje: oprava kostela sv. Stanisla-
va 151.000 Kč (z toho od města 100.000 Kč). 
Zůstatek k 31. 12. 36.000 Kč
Během roku bylo ve farnosti: 
Svátostí křtu 12 (4 děti, 8 dospělých), svátostí manželství 2, církevních pohřbů 29.
Ministranti – v letech 1997-99 došlo k omlazení.
Honza Vykydal, Dominik Jelínek, Honza Široký, Erik Němec, Petr Jelínek, Petr Uberal, 
Vítek Kočíř, Jaromír Mrňka, Bohdan Vahalík, Filip Kapl, Tomáš Vykydal, Petr Vykydal, 
Jirka Balcárek, Jaromír Beneš, Ondra Chmelař, Martin Bartoš, Petr Kapl, Zdeněk Nevrlý, 
Filip Weidinger.
Kostelník: pan František Hroch. Pan Leopold Vepřek (ve 82 letech upadl ze stupňů oltáře 
a zlomil si klíční kost)
Hospodářský pracovník farnosti: pan František Hroch
Uklízečky: paní Hirtová Milada, Kubíčková Květa, Rýznarová Zuzana, Faltusová M, Gry-
garová.
Varhaníci: MUDr. Ludmila Koukalová, Věra Kaplová.
Chrámový sbor: 35 členů řídí MVDr. Vít Tichý.
Kronikář: Helmut Bartoš (techn. pracovník fy SIEMENS).
Počasí:
Zima má mírný průběh avšak s množstvím sněhu. V polovině března se otepluje, obavy ze 
záplav v důsledku tání velkého množství sněhu se naštěstí nenaplnily. Léto je velice teplé, 
avšak suché. Podzim teplý a vlhký. 
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ZVOLE                    ZVOLE                    ZVOLE

Sbírka z neděle 12. ledna byla ve Zvoli ve výši 4.710 a v Pobučí 660 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš
 

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE
V prosinci začala stavební firma se stavbou pří-
stavku se sociálním zázemím nově vznikajícího 
komunitního centra ve Zvoli. Celá stavba s vel-
kou rekonstrukcí farního domu bude stát něco 
přes 4.500.000 Kč. Asi 2.000.000 Kč budou hraze-
ny z dotace MAS Horní Pomoraví. Dotace bude 
vyplacena až po kolaudaci hotové stavby (před-
pokládaný termín kolaudace je červenec 2020). 

Prosíme o pomoc se zapůjčením finančních prostředků na překlenutí této doby.
V současné době je postavena hrubá stavba přístavku bez příček a střechy a bude muset 
být zaplacena první faktura na cca 500.000 Kč.
Členové spolku sami provádějí různé přípravné a bourací práce, nyní například podře-
závání obvodového zdiva a bourání balkonu, jehož nosná konstrukce byla v havarijním 
stavu.
Fotodokumentace z průběhu rekonstrukce je na stránkách Spolku Zvolská čtyřka  
www.zvolska4.cz. V případě možnosti zapůjčení finančních prostředků nebo věnování 
daru můžete zavolat předsedovi spolku Ing. Tomáši Čvančarovi, tel.: 732 746 345 nebo 
kontaktujte Josefa Bartoně 725 796 359.

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 

MALETÍN
Tuto 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

* * *

KATOLICKÝ TÝDENÍK 3/2020
BIBLE V CENTRU POZORNOSTI PO CELÝ ROK. Neděli Božího slova, kterou vy-
hlásil papež František, letos 26. ledna slavíme poprvé. Zároveň vstupujeme do ROKU 
BIBLE.
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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 z neděle 12. ledna: Zábřeh 14.800; Rovensko 2.305 Kč
DARY V ZÁBŘEZE: černoušek za celou dobu vánoční 19.716, pro  Mary’s Meals 1.000, 
na Rádio Proglas 500, na TV NOE 500 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

Na likvidaci lepry bylo ze Zábřeha 13. ledna odesláno 6.050 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

Veliké poděkování vám všem, kteří pravidelně či příležitostně přispíváte na provoz křes-
ťanských médií – Rádio Proglas a TV Noe. V průběhu roku 2019 jsem odeslala vaše 
příspěvky – pro Rádio Proglas 11.000 Kč, pro TV Noe 9.500 Kč. Přeji vám všem Boží 
požehnání, pokoj, radost a vše jen dobré do celého roku 2020 a těším se na další spolu-
práci. Helena Fuchsová 

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
BRUNCH PRO PEČUJÍCÍ RODIČE. I v novém roce se s vámi rádi setkáme na 
„pozdní snídani“. V příjemném prostředí Devítky (Zábřeh, Farní 9 – bývalá ZUŠ) 
vám u kávy a dobrého jídla poskytneme bezpečný prostor pro sdílení vašich zkuše-
ností s péčí, k vzájemné podpoře i vlastnímu oddychu. Setkáme se  ve středu 22. led-
na od 9.00 hod. 

KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO 
PEČOVATELE V ZÁBŘEZE. Zveme vás ve středu 22. 1. od 
16 hodin na setkání pečujících, kde si můžete s lidmi, kteří 
se stejně jako vy starají o svého blízkého, popovídat, předat si 
zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat síly. 
Dopřejte si pro sebe tento čas. Setkání proběhne na Devítce 
(Zábřeh, Farní 9 – bývalá ZUŠ). Více informací vám podá 
Mgr. Barbora Miklasová, vedoucí projektu Podpora pečujících, tel: 736 509 407. 

20. PLES CHARITY ZÁBŘEH. Srdečně vás zveme v pátek  
31. ledna 2020 od 20 hodin do Katolického domu na tradiční 
společenský ples. K tanci i poslechu hraje La Muzica z Ústí n. 
Orlicí. Těšit se můžete na světelnou show POSTERPOI Postřel-
mov, předtančení NEXT Šumperk, fotokoutek a tradičně i  na 
výtečnou kuchyni, koktejly, tombolu. Výtěžek benefičního veče-
ra bude použit na podporu Domácí zdravotní a hospicové péče 
Charity Zábřeh. V letošním roce bude výtěžek plesu znásoben 
Nadací Divoké husy. Spojte příjemné s užitečným – přijďte se 
příjemně pobavit a podpořit dobrou věc.

Rezervace míst a prodej vstupenek zajišťuje recepce Charity Zábřeh v pracovní dny od 
7 do 16.30 hod.


