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DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Pán nás zve na hostinu, 

kterou sám připravuje. 

Otvírá nám oči, 

abychom ho poznali.

Ve slově Písma, které slyšíme, 

pod způsobou chleba a vína,

ale také v lidech, 

pro které se stal člověkem 

a pro které zemřel. 

„Ze stolu Božího Slova“

Všemohoucí, věčný Bože, 
ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří;
 ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, ne boť on s tebou
 v jednotě Ducha sva tého  žije a kraluje po všechny věky věků.   

Amen

Žalm 147  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
Čtení 1: Sir 24,1-4.12-16    2: Ef 1,3-6.15-18            Ev. Jan 1,1-5.9-14         

Ordinárium: Ebenovo  č. 504  příští neděli: latinské č. 509



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle 4. ledna  NAROZENÍ PÁNĚ 
 Liturgii mše svaté v Zábřeze doprovodí rytmická schola
Úterý 6. ledna  SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Mše svaté v Zábřeze: 9.30 a 17.30 hod
Neděle 11. ledna  SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlity, prá-
ce, radosti i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté 
neustále zpřítomňuje oběť sebe samého za záchranu světa.
 Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí 
mě silou pro svědectví o tvé lásce.
 To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho 
Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši bisku-
pové pro tento měsíc:
1.  Úmysl všeobecný: Aby všichni lidé, muži i ženy, hluboce procítili, že patří do jedi-
né Boží rodiny, a skoncovali s válkami, nespravedlností a diskriminací mezi sebou.
2.  Úmysl misijní: Aby místní církve v misiích dokázaly vychovat obětavé spolu-
pracovníky v pastorační práci.
3.  Úmysl národní: Za dobrou přípravu dalšího zasedání plenárního sněmu a jeho 
přínos pro život církve v naší zemi.

C e l o d e n n í  s e m i n á ř
s PhDr. Jiřinou Prekopovou na téma

PEVNÉ OBJETÍ  JAKO ŽIVOTNÍ STYL A TERAPIE
V Katolickém domě v Zábřehu v sobotu 10. ledna 2004
Jiřina Prekopová je renomovaná psycholožka, žijící toho času v Bavorsku. Publikuje 
v němčině a překlady jejích knih u nás zprostředkovává nakladatelství Portál. Připra-
vovaný seminář je otevřený všem, kteří se zajímají o výchovu, pedagogiku či psycho-
logii: rodičům, učitelům, pracovníkům s dětmi, lékařům, studentům, katechetům 
i snoubencům.
 Témata semináře: Pevné objetí jako životní styl a terapie; Co potřebují děti 
a co rodiče; Pravidla rodinného systému; Jak se dá pomoci problémovým dětem 
stavěním rodin a pevným objetím; Večer otázek a odpovědí.
 Cena semináře činí 250 Kč. V této ceně je k dispozici občerstvení během pře-
stávek a společný oběd.
 Vzhledem k této skutečnosti je třeba se přihlásit do 7. ledna 2004 na adrese:
Katolický dům, Sušilova 38,Zábřeh, telefon 583 415 327a složit zálohu 150  Kč.

Pořádá Mateřské a rodinné centrum, Spolek Metoděj a Římskokatolická farnost Zábřeh 



Tříkrálové koledování - Tříkrálová soutěž !
Děkujeme všem asistentům a koledníčkům, 
kteří v těchto dnech  věnovali svůj čas a nasadili 
své síly ve prospěch Tříkrálové sbírky. Děkuje-
me také Vám všem, kteří jste je přijali a přispěli 
jim do pokladničky. Šťastný a požehnaný celý 
příští rok Vám přejí pracovníci Charity Zábřeh.

Charita Zábřeh vyhlásila soutěž pro všechny Vás dárce a přispěvatele do Tříkrá-
lové sbírky organizované na území děkanátu Zábřeh.
 Tříkrálová sbírka je o šíření radostné zvěsti. Firma RPS Computers připravila 
ještě dodatečnou vánoční nadílku pro někoho z Vás, kteří dokážete vnímat lid-
skou nouzi a utrpení. Důvěřujete Charitě a svěřujete jí každoročně svůj příspě-
vek, někteří z přebytku a druzí z mála, s kterým musí nějak vyžít. A přestože za 
svůj dar nečekáte odměnu nebo protislužbu, něco Vám letos přece jen chceme na-
bídnout.
 Po ukončení sbírky bude jedné vylosované rodině, která se do sbírky zapojila 
(poznáme ji tak, že má na okně vylepenu Tříkrálovou vystřihovánku) prostřednictvím 
Charity předán věcný dar od výše uvedené fi rmy.
 Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kdo přispějí do zapečetěné pokladnič-
ky. Nezáleží na výši Vašeho daru, na tom, zda jste do pokladničky srolovali sto-
korunu, nebo tam cinknul „vdovin haléř“. Ze soutěže nejsou vyloučeni ani rodiny 
asistentů a koledníků, ti „přispívají“ také svou obětavostí, ochotou a nasazením 
k existenci sbírky. Pravidla soutěže jsou uvedena u vystřihovánky. 

Mgr. Barbora Jílková, asistentka TS 2004
Charita Zábřeh, Žižkova 15 tel. 583 412 587, 608 218 293

TŘÍKRÁLOVÁ HRA
 Tři králové jsou znamenali hvězdu, kterou jsou viděli, hned své koně sedlali, do Bet-
léma jsou se brali a jemu dary dali.(úryvek z textu hry)
 V neděli 11. ledna Vás DNO (Divadélko na okraji) zve na představení lidové  
TŘÍKRÁLOVÉ HRY Z ROSIC. Začátek v 16 hod. Účinkují: Veronika Florianová, 
Jana Černá, Hana Lexmanová, Marta Lexmanová, Stanislav  Badal, Josef Michal-
čík, Aleš Pátek, Jan Stejskal,  Barbora Hamplová, Gabriela Tillová, Marie Jašková, 
Ivana Hýblová, Markéta Krieglerová, Barbora Michalčíková.

TŘEŠŤSKÉ BETLÉMY. V sobotu 24. ledna pořádáme jednodenní autobu-
sový zájezd do Třeště. Doba odjezdu 6.45 hod. z horního náměstí , cena 190 Kč. 
Bude možnost poobědvat v restauraci. Pokud se chcete přihlásit, je třeba zároveň 
zaplatit i cenu zájezdu. Hlásit se můžete na tel. 583 411 557 u manželů Mileny a 
Petra Janů (nejlépe po 19 hod.) i ve farní kanceláři. Bližší informace  si můžete pře-
číst také ve vývěsce (u rozpisu bohoslužeb). 



Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01  Zábřeh,  IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz;   ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

DARY ZÁBŘEH. NA OBNOVU KOSTELA SV. BARBORY jste v prosinci věnovali 
10.430 Kč. Celkem 117.765 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.              P. František Eliáš
DARY NA LEPRU: 8. 12. 2003 odeslali farníci z kaple v  Rovensku částku 4.700 Kč, 
22.12. odeslal Zábřeh částku 3.250 Kč. Celkem za rok 2003 byla odeslána částka 
50.550,-.  Od roku 1993, kdy se začalo se sbírkami, byla odeslána částka 415.300 Kč. 
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať s přáním nového roku hojnost Božího požeh-
nání a ochrany Panny Marie.                                                       Marie Zíková                                                                       

STATISTIKY ZA ROK 2003
Ve farnostech spravovaných ze Zábřeha se v loňském roce 30 nově pokřtěných 
Zábřeh 26  Svébohov 2  Jedlí 1   Zvole 1  (Hoštejn 4)
Věrnost si slíbilo 23 manželských párů   Zábřeh 22 Jedlí 1
Na věčnost jsme vyprovodili 72 bratří a sester Zábřeh 47 Svébohov 2
Jedlí 4  Zvole 13 Maletín 3 (Hoštejn 5)

 (Poznámka: farnost Hoštejn je od července t.r. spravována z ŘKF Tatenice)

ZMĚNY BOHOSLUŽEB V ROCE 2004
PÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY V ZÁBŘEZE. V tomto roce jsme se rozhodli vyjít vstříc 
studující mládeži a dětem a posunout začátek páteční ranní bohoslužby na 6.45 hod., 
tak aby mohli být přítomni po celou mši a „stihli“ začátek vyučování. Bylo by škoda 
nechat ležet ladem  dobrý pocit z ranního vstávání na rorátní bohoslužby.  NEDĚLNÍ 
BOHOSLUŽBA V JEDLÍ bude pravidelně začínat v 9 hod.           P. František Eliáš

VÁNOČNÍ VÝZDOBA KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE
Hlavní dominantou vánoční výzdoby farního kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze jsou letos 
dva stříbrné smrky, z nichž větší měří 8,5 m. Stromy věnoval Zdenek Hrubý, který je chtěl 
původně zkácet již na jaře, ale po dohodě se rozhodl tyto stromy zkácet v prosinci a věno-
vat je do kostela. Zkáceny byly sponzorsky za pomocí jeřábu pana Jindřicha Tomáška, od-
voz zajistil Vladimír Till. Postavení smrků v interiéru chrámu zabralo asi dvaceti mladým 
mužům celé dopoledne. Všem děkujeme za spolupráci.          František John a Jarda Herzig

STROM PRO KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE NA PŘÍŠTÍ VÁNOCE
Stalo se o letošních Vánocích, že jsme si před Štědrým dnem mohli vybírat z několika vá-
nočních stromů. Pokud chcete, aby právě váš strom zdobil o příštích Vánocích farní kostel, 
bylo by dobré rozhodnout se už nyní a domluvit se s duchovním správcem farnosti.
                    P. František Eliáš

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

V úterý o slavnosti Zjevení Páně požehnáme při mši svaté v Postřelmově Tříkrálovou 
vodu, kadidlo a křídu. 
 Chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli ke krás-

nému prožití svátků Božího narození. Přeji Vám všem, sestry a bratři, ať Vás v celém 
příštím roce provází požehnání narozeného Božího syna a jeho pokoj.  P. Jiří Putala



Příloha
k 1 /2004 číslu

NABÍDKA STRÁVENÍ
JARNÍCH PRÁZDNIN
Archa Rajnochovice Tě o jarních prázdni-
nách zve na tradiční týdenní akci Sněžen-
ky pořádanou pro náš okres od 16. do 20. 
února 2004 na Arše. Vše vypukne v pondě-
lí mezi 15. a 17. hodinou a vyvrcholí v pá-
tek. Přihlásit se můžeš na adrese TS Archa 
Košovy 196 Rajnochovice 768 71. Od 14. 1. 
možnost nahlášení pouze na telefonu 573 
391 215 nebo 605 946 796. Protože je kapacita omezena, přihlas se co nejdřív! (nejpozději 
však 14 dní předem). Bližší informace na nástěnce v zábřežském kostele a po nahlášení. 

FLOORBALOVÝ TURNAJ MINISTRANTŮ V TROUBELICÍCH
Nedávno se nám, zábřežským ministrantům, naskytla příležitost zahrát si pod záštitou 
Orla na fl oorbalovém turnaji v Troubelicích. Zúčastnili jsme se už loni, kdy jsme skonči-
li na pátém a šestém místě (náš 
druhý tým). Letos týmů při-
bylo. Turnaje se zúčastnilo po 
dvou týmech z Troubelic a Po-
střelmůvku, jeden z Rovenska 
a dva týmy od nás. Za náš tým 
hráli: J. Stejskal, V. Stejskal, P. 
Kunert, S. Jílek a M. Kunert. Za 
mladší pak L. Kobza, T. Till, D. 
Kriegler, J. Srovnal a V. Kunert. 
V celkovém pořadí jsme skončili 
na 5. místě po výsledcích 2:7, 4:
7, 5:2 a 18:0. Mladší skončili na 
7. místě. Mimo radosti z umístě-
ní jsme si domů odvezli nové zážitky, potěšení z hry a nové poznatky o fl oorbalu.         
                        J. Stejskal, foto T. Kobza

VELKÁ VÁNOČNÍ HLINÍKOVÁ SOUTĚŽ se chýlí ke svému závěru. Své 
tipy (na celkový počet desetníků a jejich váhu) nám můžete nechávat do neděle 11. ledna 
2004 v Ledňáčku, kde na požádání dostanete psací potřeby. Můžete je házet také do Luna-
pokladny, kde je k dispozici i papír a propiska.                red. Luny a zvoníci 

PROSÍME VŠECHNY OCHOTNÉ LIDI, kteří by nám pomohli s počítáním 
desetníků. Je nad naše síly, abychom je všechny sečetli a setřídili v rozumném termínu. Zá-
jemci se mohu hlásit přímo u mne (P.Krňávek Strejcova 25 Zábřeh 789 01) nebo na mail 
luna.prispevky@post.cz. Tamtéž také dostanou podrobnější pokyny ke sčítání. Děkujeme. 
             Petr Krňávek

LUNA PŘEJE SVÝM SPOLUPRACOVNÍKŮM, ČTENÁŘŮM A VŠEM DOBRÝM
LIDEM (MLADÝM NEJEN TĚLEM) POŽEHNANÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2004

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  Kontakt: luna.prispevky@post.cz



Vánoční prohlídka farního muzea 
Letošní nabídky k vánoční prohlídce Farního muzea Zábřeh, 
sídlícího ve věži chrámu sv. Bartoloěmje, využilo asi sto návštěv-
níků, kteří mohli po dlouhé době spatřit při této příležitosti in-
stalovaný Betlém fi liálního kostela sv. Barbory. Vánoční prohlíd-
ky farního muzea se stávají tradicí. Na příští rok se chystá ukáz-
ka dalších Betlémů a expozice k jejich historii. 

 za zvoníky a  farní muzeum Mgr. František John

PLESOVÁ A KARNEVALOVÁ SEZÓNA V KATOLICKÉM DOMĚ
16. 1.   Sportovní ples  23. 1. Ples KDU-ČSL 
24. 1.   Dětský maškarní karneval 30. 1.   Ples Charity         
6. 2.   Hasičský ples  13. 2.   Ples ZUŠ
20. 2.   Maškarní ples s pochováváním basy 21. 2.   Dětský maškarní karneval

PLES VE  SVÉBOHOVĚ. Pastorační rada ŘK farnosti 
ve Svébohově si Vás dovoluje pozvat na IV SPOLEČENSKÝ 
PLES, který se koná v pátek 16. ledna 2004 v Obecním domě 
ve Svébohově. Zahájení je ve 20 hod. Hraje skupina Menhet, 
občerstvení a tombola zajištěny. Vstupné 50, místenka 10 Kč. 
Předprodej vstupenek 6. a 7. ledna od 16 do 18 hod. u Jitky Ha-
malové, Svébohov 147. 

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ LIDOVÝ PLES v sálech tělocvičny TJ Po-
střelmov v sobotu 10. ledna 2004. Začátek ve 20 hod. Rok 2004 v tanečním rytmu 
a kytička pro každou ženu. K tanci hrají ve velkém sále hudební skupina Nová 
Olšanka (rock a pop kapela)  a dechovka Bohuslavanka p.Brzobohatého v malém 
sále. Bohaté občestvení, chutná jídla, speciální výzdoba a osvětlení sálu. Předtan-
čení provede taneční soubor INTRO z Postřelmova. Vstupné 50 Kč.
Svoz a na ples zpětný odvoz z plesu  zajištěn autobusem dle rozpisu.
 TRASA 1: Kolšov 18.40 obecní úřad, Lesnice 18.45 autobus.zast., Leština 18.50 pekár-
na, Dubicko 18.55 křižovatka, Bohuslavice 19.00 křižovatka, Zvole 19.05 autobus. zastáv-
ka, Rájec 19.10,  Zábřeh 19.15 u gymnásia
 TRASA 2: Dolní Studénky 19.40 u aut. zast., Šumperk 19.45 u autobus. zast.u Moto-
techny, Bludov 19.50  rozcestí u zámku, Chromeč 19.55 aut. zast.u sokolovny, Vyšehoří 
20.00 aut.zast., Postřelmůvek 20.05 aut. zast., Rovensko 20.10 aut.zast.
Pořádá MO KDU-ČSL Postřelmov pod záštitou Okrení organizace KDU-ČSL Šumperk. 
Místa v sále možno zajednat u p. Aloise Horáka na tel.č. 583 213 533,   mobil 0724 214 098.  
Srdečně zvou pořadatelé. Ing. Alois Horák předseda MO KDU-ČSL Postřelmov

V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE SI CHTĚLI POŘÍDIT ČTYŘNOHÉHO PŘÍTELE, hlaste se u nás. 
Tříměsíční opuštěné štěňátko křížence s černým kožíškem, bílou náprsenkou a šedými 
tlapkami, hledá svého nového majitele, který by jej měl rád. Jmenuje se Baron a jedná se o 
psa střední velikosti (do 50 cm). Maradovi č. telefonu 583 411 744   


