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5. 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

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.
Skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Spravedlivý září v temnotách jako světlo

Žl 112
1: Iz 58,7-10
Ordinárium Olejníkovo č. 502

2: 1 Kor 2,1-5
příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mt 5,13-16

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže
však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už
nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na
hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu,
ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše
světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili
vašeho Otce v nebesích.“
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 10. února
Úterý 11. února

Památka sv. Scholastiky, panny
Panny Marie Lurdské

Při příležitosti SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH bude v pondělí 10. února 2020
ve 13.30 hod. sloužena mše svatá na ošetřovatelském úseku v Zábřeze, Smetanova
ulice, 1. patro. Dle zájmu bude poskytnuta nemocným svátost pomazání nemocných,
případně další svátosti.
Více informací poskytne kaplanka Mgr. Lenka Topolanová na tel. 606 044 869
Staňte se dobrovolníky v pastorační péči v nemocnicích. Jedním
ze skutků tělesného milosrdenství je navštěvovat nemocné. Dovolujeme si vás proto požádat o projevení lásky k bližnímu, a to konkrétně v návštěvách
 pacientů v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných,
 umírajících v hospici.
Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví delší
dobu upoutaní na nemocničním lůžku.
K osvojení si znalostí a dovedností ke službě nemocným jsme pro vás připravili formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hod. přednášek a cvičení a 4 hod. praxe v nemocnici. Uskuteční se na Arcibiskupství v Olomouci o sobotách v březnu a dubnu
2020. Naše společná setkání zahájíme duchovní obnovou v sobotu 29. února. Úvodní promluvu pronese O. arcibiskup Jan Graubner. Další dvě promluvy a mši sv. bude
mít Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných.
Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, přihlaste se do pátku 21. 2. 2020 u Mgr. Romana Nehery, pomocného koordinátora nemocničních kaplanů
mobil: 604 472 307 nebo e-mail: nehera.roman@ado.cz.
O IDEÁLECH A REALITĚ S BISKUPEM VÁCLAVEM MALÝM
Setkání s biskupem Václavem Malým se uskuteční v úterý 11. února
v 17 hod. v Katolickém domě v Zábřehu. Bude mít dvě části - po přednášce pana biskupa bude následovat moderovaný rozhovor, v jehož části
bude prostor i pro otázky z řad posluchačů. Nad setkáním přijal záštitu
starosta města Zábřeh RNDr. František John.
KURZ PRO LEKTORY. 10. a 18. února pokračujeme na faře ve Zvoli pod vedením MgA. Martiny Pavlíkové v kurzu pro lektory, kteří při
bohoslužbách čtou Boží slovo pro lid. Přijít mohou i ti, kteří se na první setkání nemohli dostavit.
Závěrečné setkání se uskuteční v pondělí 24. února v 17.00 hod.
P. Radek Maláč, děkan a P. František Eliáš
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 12. února.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod.
P. Radek Maláč
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NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 10. – 16. 2. 2020
Letošním mottem je Manželství v síti – jak manželství a vztahy
ovlivňuje svět digitálních technologií a jaké výzvy přináší online svět do prožívání blízkosti s našimi nejbližšími.
Přidejte se do naší ankety a sdílejte s námi vaše tipy, co
konkrétně děláte pro to, aby vám manželství nezevšednělo
a jak nebýt v zajetí digitálních technologií. Příspěvky posílejte do 16. února 2020 na
ahoj@hnizdozabreh.cz nebo je můžete vhodit do označených krabiček ve farním kostele v Mohelnici a v Moravičanech, v Zábřeze a ve Zvoli. Těšíme se na vaše tipy!
Z došlých odpovědí pro vás vybereme ty nejlepší a uveřejníme je v některém z příštích čísel Farních informací, můžete se jimi nechat inspirovat. Vystavíme je na síti v parčíku před
Městským úřadem v Zábřehu.
Manželské páry zveme také v pondělí 10. února od 17.00 hod. do klubovny Hnízda na besedování s manželi Marií a Martinem Hojgrovými. Děti nechejte tentokrát doma.
OSTATKOVÝ MAŠKARNÍ PLES. Orel Rovensko zve všechny příznivce dobré nálady a tance na ostatkový maškarní ples v sobotu 15. února 2020. V místní orlovně od
20.00 hod. hraje k tanci a poslechu Fofrovanka Uničov. Budou připraveny speciality tradiční domácí kuchyně, tombola.
Za pořadatele Josef Šincl.
MAŠKARNÍ PLES V KATOLICKÉM DOMĚ. Všechny
příznivce tance a dobré nálady zveme na tradiční maškarní ples, který se uskuteční v pátek 21. února od 20 hodin
v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu
zahraje populární hudební formace MELODIK ROCK,
bude vylosována tombola a vyhodnoceny nejnápaditější masky. Vstupné s místenkou činí 100 korun, předprodej v recepci Charity Zábřeh,
Žižkova 15, ( 739 246 015.
 Především děti, jejich rodiče a kamarády zveme na
tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se
uskuteční v sobotu 22. února. Zábavným odpolednem
plným her a soutěží návštěvníky provede Tomáš Velzel.
Nebude chybět tradiční tombola, či promenáda masek.
Vstupné 25 Kč. Začátek ve 14 hodin.
 Nejenom seniory zveme v neděli 23. února na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem.
Známé melodie zahraje populární šumperská skupina ALBATROS. Začátek ve 14 hodin.
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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LIDOVÉ MISIE V ZÁBŘEZE
Od 20. do 29. března budou probíhat ve farnosti Zábřeh lidové misie. Obrátili jsme se na otce Jána Jakuboviče, vincentiána z Loštic, který je jedním z misionářů, kteří misie povedou, a položili jsme mu několik
otázek.
Píšete za svým jménem zkratku CM, což znamená,
jak jsem si našla: lazaristé, vincentini nebo vincenciáni, kteří mají zvláště na starost péči o staré, nemocné, sirotky a mravně pokleslé osoby. Zaměří se
misie na zábřežsku právě na ně?
Já bych to tak nedělil. Motto Misijní společnosti
sv. Vincenta zní: Poslal mě, abych chudým přinesl radostnou zvěst.
Chudým je člověk bez peněz, ale i boháč, který ztratil smysl svého
života, nebo člověk, který skrze své chování se stal závislým na tom,
co ho ničí. Víte, mravní úpadek není jenom o tom, že někdo spáchal
hřích. Je to o zamotání se do sítě, která mě tahá ke dnu. Je to jako
droga, která sice dává potěšení, ale vzápětí okrádá člověka o život.
Jsem si jistý, že misie potřebují všichni a budou pro všechny.
Misie potrvají 10 dnů. Je třeba účastnit se programu každý den, nebo si může účastník vybrat to, co ho zajímá?
Je samozřejmé, že ne všechno člověka zajímá, a ne každý si může dovolit absolvovat celý
program misií. I proto budou do všech domácností roznesené pozvánky s programem,
aby se s ním lidé obeznámili. Rozhodnutí, kolik toho lidé absolvují, je na nich. Byly však
případy, že si lidé během misií brali dovolenou, aby se mohli účastnit celého programu.
A nelitovali toho. Lidové misie jsou do značné míry takovou duchovní obnovou pro farnost celkově ale i pro jednotlivce, kteří tu farnost tvoří. A zkušenost nás učí, že pokud
člověk chce načerpat, musí si najít čas. Bez toho to nejde 😊
Je něco, co byste zvláště doporučil?
Jo. Doporučil bych, aby si lidé dali do pořádku vztah s Bohem a využili možnost generální – životní zpovědi. Chci upozornit všechny – budeme mít čas, budeme tam pro vás.
Nechci vypíchnout jenom jednu věc, protože misie mají svou strukturu a cíl. Možná bych
rád upozornil na film Chatrč, na večer chval, ale i na setkání s misionářem z Hondurasu.
No – nezapomínejme, že i promluvy, které uslyšíme během misií, nás mají vyburcovat ke
změně života. Dát šanci Bohu, sobě i bližním.
V programu jsem si přečetla, že nás čeká také „Nikodémova noc“. Co si pod tím představit?
Ve středu večer bude adorace na způsob Taizé, během této adorace bude tzv. Nikodémova noc. Ten název pochází z Bible. Za Ježíšem přišel farizej Nikodém, ale protože má
nějaké obavy, přichází v noci. Co se tím chce říct? Je to nabídka zvláště pro ty, kteří prožívají nějaké duchovní trápení, nebo už dlouho nepřistoupili ke sv. zpovědi, aby využili
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tuto možnost a odložili ten duchovní kámen, který si nosí s sebou. Protože víme, že nevyřešené problémy člověka tíži.
I mezi námi se zajisté nacházejí lidé, kteří nemohou přistoupit ke sv. zpovědi z různých
důvodů, ale chci povzbudit i je, aby si přišli promluvit o svých těžkostech s knězem.
Máte za sebou jistě už mnoho podobných lidových misií, stalo se, že vás něco opravdu
překvapilo?
Pro mě misie v Zábřeze budou už 19 v pořadí. Nemám jednu zkušenost, ale chci se o některé podělit. Misie ve Střelicích u Brna byli tak zvláštní, až jsem měl pocit, jako kdyby
Bůh během misií chránil jenom tuto farnost. Sám nevím, čím si to mám vysvětlit. Na jiných misiích jsem měl narozeniny. Nikomu jsem to neříkal. Když jsme odcházeli z oběda, tak jsem si v duchu pomyslil: „Pane Bože, já nic nepotřebuju k narozeninám, ale rád
bych dostal takovou velkou lžíci na obouvání. To by mi opravdu udělalo radost“. Myšlenka přišla a odešla. Večer za mnou přišel jeden muž a donesl mi lžíci. Řekl: „Otče, toto
jsem udělal a chci vám to darovat jako památku na misie“. Zůstal jsem zaražený a v duchu si říkám: „Člověče, ty si ani neuvědomuješ, že ses stal Božím poslem, abys mi udělal
radost“.
Už to jenom tak shrnu. To, co mi častokrát udělá radost na misiích je, když mohu naslouchat lidem a žasnout nad tím, jak Bůh koná v jejich životech. Těším se na vás.

VÝZVA K PŘIHLÁŠKÁM DO SEMINÁŘE
Drazí bratři a sestry,
v naší arcidiecézi se už léta pravidelně modlíme za
kněžská povolání při děkanátních poutích a věřím, že se
za kněze a za nová povolání modlíte i ve Vašich farnostech a rodinách. Upřímně děkuji všem, kteří se do těchto poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří kněžím
pomáhají.
Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají všechny děti,
kde se kladou základy víry a kde se rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály, kde se
učí lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. To
jsou první předpoklady, že naše farnosti budou i v další generaci živé a budou mít dobré
kněze.
Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete, a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem
o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství. Pokud
byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách.
Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, kde se konají setkání
pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují. Přihlášky je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března.
S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze
srdce žehná
arcibiskup Jan
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 2. února: Červená Voda 2.570; Domov důchodců sv. Zdislavy 272; Jakubovice 1.437; Písařov 2.021 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 2. února: Klášterec 1.700; Svébohov 1.500; Jedlí 3.000 Kč.
Dar na likvidaci lepry 500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS
SVÉBOHOV
 Ve čtvrtek 13. února se koná v klubovně schůzka pastorační rady.
 Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v zasedací místnosti obecního domu v sobotu
15. února ve 14.00 hod. HOUSLOVÝ KONCERT. Účinkují Leoš Čepický a Alžběta Čepická

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 2. února: Loštice 3.246; Moravičany 3.994; Bílá Lhota 1.012 Kč. Dnes je
sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
MORAVIČANY. V rámci národního týdne manželství vás mateřské a rodinné centrum Hnízdo zve na besedu s manželi Ivanou
a Jiřím Hamplovými na téma Manželství v síti, která se uskuteční
v úterý 18. února o 17.00 hod. v „Besedě“ na moravičanské faře.
Prosíme také o zapojení se do ankety na otázky „Co děláte, aby
vám manželství nezevšednělo?“ a „Jak nebýt v zajetí digitálních
technologií.“ Příspěvky sdílejte mailem, nebo je do 16. 2. dávejte do krabičky vzadu v kostele. Víc info na vývěsce.
LOŠTICE. Setkání tříkrálových koledníků z farnosti Loštice bude ve středu 19. února
v 18.00 hod. na faře v Prokopce.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE
Sbírky z neděle 2. února: Lubník 980; Tatenice 2.570; Hoštejn 1.500; Kosov 530; Koruna
500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na tatenické faře v neděli 9. února v 18.00 hod.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE budeme slavit ve středu 12. února. Adorace
před vystavenou Nejsvětější svátostí bude od 14.00 hod. Adorační den zakončí mše svatá
v 17.30 hod.
LIDOVÝ PLES pořádá farnost Tatenice spolu s KDÚ-ČSL v pátek 14. února
od 20.00 hod. na zámečku. K tanci i poslechu hraje skupina TRIANGL. K občerstvení – domácí kuchyně.
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POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V neděli 16. 2. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.536
Kč) a v Chromči (minule 3.100 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
Nedělní bohoslužbu v Postřelmově dne 16. února 2020 v 8.00 hod. doprovodí Schóla Liturgica Zábřeh provedením mše současného nizozemského skladatele Jacoba de Haana –
„Misa Brevis“.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 2. února: Štíty 2.010; Cotkytle 1.629; Horní Studénky 1.040 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
 V neděli 9. února před památkou Panny Marie Lurdské bude při mši svaté v 9.00 hod.
udílena svátost pomazání nemocných.
 V sobotu 15. února v 17.00 hod. bude v Crhově mše svatá s nedělní platností.
 V neděli 16. února v 9.00 hod. bude bohoslužba pro děti a účelová sbírka na vytápění
v kostele.
 V pátek 21. února v 16.00 hod. bude setkání biřmovanců na faře, mše svatá v 18.00 hod.
Bohoslužba pro děti a účelová sbírka na opravy bude v neděli 16. února: v Horních Studénkách při mši sv. v 7.30 hod. a v Cotkytli při mši sv. v 11 hod.
P. Jacek Brończyk

ZVOLE

ZVOLE

ZVOLE

Sbírka z neděle 2. února byla ve Zvoli 6.140 + dar na sochu Jana Nepomuckého 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí bude slavena mše svatá tuto neděli 9. února ve
14.30 hod., příští neděli 16. února v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
ÚDRŽBA TOPENÍ V KOSTELE VE ZVOLI
Firma Josefa Grau z Postřelmova zajistila ve farním kostele vyčištění topné vody v otopném systému podlahového topení a následné přidání nemrznoucí kapaliny. Nemrznoucí
směs zajišťuje podlahové topení proti zamrznutí do -5C, což by mělo stačit i v případě nečekaného poškození kotle či výpadku plynu za mrazivých dnů.
KURZ PRO LEKTORY viz str. 2
FARNOST ZVOLE a KNIHOVNA ZVOLE vás srdečně zvou na besedu
s Janem Votavou na téma JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA aneb JAK VIDÍM SVOJI CESTU S ODSTUPEM ČASU. Jan Votava vám také představí knihu o své pouti do Santiaga de Compostella, kterou si můžete na místě zakoupit. Poté proběhne autogramiáda. Setkáme se ve čtvrtek 20. února
2020 v 18 hodin ve společenské místnosti OÚ Zvole.
Vstupné dobrovolné.
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SBÍRKA z neděle 2. února: Zábřeh 15.368; Postřelmůvek 430; Rovensko 25. ledna 1.084
a 1. února 2.606 Kč. DARY V ZÁBŘEZE: Mary’s Meals 1.300 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Radek Maláč
Když pochybíš, povstaň. Nic není lidštějšího než chybovat. A tato pochybení se ti nemají stát
vězením. Nebuď uvězněn ve svých pochybeních. Syn Boží přišel nikoli kvůli zdravým, nýbrž kvůli nemocným, a tudíž přišel i kvůli tobě. A kdybys v budoucnu pochybil znovu, neboj
se a povstaň! Víš proč? Protože Bůh je tvůj přítel.
Papež František generální audience, 20. 9. 2017
SETKÁNÍ MLÁDEŽE. V pátek 14. 2. bude v 19.00 hod. na faře v Zábřeze spolčo. Všechny
mladé srdečně zveme!
Animátoři Zábřeh
PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V ZÁBŘEZE začne v březnu.
První setkání bude v pátek 6. března v 19.00 hod. Přípravu na biřmování povede otec Karel Skočovský, nový zábřežský kaplan.
Zájemci se už teď mohou nahlásit na tel. 583 414 531 nebo 731 626 509.

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
POZVÁNKA NA ÚNOROVÉ AKCE PRO PEČUJÍCÍ OSOBY:
Začínáte s péčí a potřebujete poradit? Pečujete již dlouho a cítíte se vyčerpáni? Zveme vás ve středu 19. 2. od 16.00 hodin na
klub – 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.
Pečující rodiče zveme na únorový „brunch“ – příjemné setkání při „pozdní snídani“. Setkání u kávy a dobrého jídla proběhne ve středu 19. 2. od 9.00 hodin. Obě setkání proběhnou na Devítce (Zábřeh, Farní 9
– bývalá ZUŠ).
Více informací vám podá Mgr. Barbora Miklasová, vedoucí projektu Podpora pečujících,
tel: 736 509 407.
ÚKLIDOVÉ PRÁCE PRO PEČLIVÉ A SPOLEHLIVÉ,
PRO NĚŽ JE POŘÁDEK POSLÁNÍM. Dceřiná sociální
ﬁrma REPARTO přijme a zaměstná novou kolegyni (kolegu) se zdravotním omezením na provádění úklidových
prací v Mohelnici a v Lošticích. Nabízíme práci na zkrácený pracovní úvazek, na pracovní smlouvu nebo i DPP.
Výkon práce je možné ve dni i času přizpůsobit tak, aby
jej bylo možné skloubit s jinou prací či péčí o děti, manžela, vlastní domácnost. Úklidy lze realizovat i v tandemu.
Pořádkumilovní zájemci se o této práci více dozví na webu www.reparto.cz
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