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2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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A
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Beránek, který snímá 
hříchy světa. 
Je on odpovědí na všechnu 
naši bídu, je 
skutečnou odpovědí? 
Jsem vykoupení a zachránění? 
Můžeme se ptát: 
zpíváme, děkujeme, 
klaníme se? 
Toto jsou skutečné otázky.   

„ze stolu Božího slova“

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 Ježíše Krista, 
který s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                 Amen.

ŽALM 29 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli 

1: Iz 42,1-4.6-7     2: Sk 10,34-38     Ev: Mt 3,13-17
 

Ordináriem: latinské č. 509   příští neděli Olejníkovo č. 502 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  17. ledna  památka sv. Antonína, opata 
úterý  18. ledna  památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
pátek 21. ledna  památka sv. Anežky, panny a mučednice
 

 TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ. Jako 
každoročně se i letos v měsíci lednu setkávají křesťané růz-
ných církví k modlitbám za jednotu. Jednota je především dar 
Krista, ale zároveň i projev lidského křesťanského úsilí. Tyto 
modlitby se konají především  od 18.ledna, ode dne památky 
Panny Marie, Matky  jednoty křesťanů, do svátku Obrácení svatého Pavla, apoštola (25. 
ledna). V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze se budeme spolu modlit za jednotu s ostatními 
křesťany ze Zábřeha a okolí ve čtvrtek 20.1. 2005 v 17.30 hod.
Letošní téma modliteb: KRISTUS - JEDINÝ ZÁKLAD CÍRKVE (1Kor.3,1-23).                       

                                     Srdečně zve jáhen Vratislav Kozub, koordinátor společné modlitby

 SETKÁNÍ rodičů dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání V Zábřeze se 
uskuteční v neděli 23. ledna od 15 hod. v Katolickém domě.                              P. Ján Čukáš 

 Pouť k sv. Šebestiánovi a Fabiánovi v DROZDOVĚ v neděli 23. ledna 2005 v 9 hod. Ce-
lebruje P. Anastáz, kapucín,  rodák z Drozdova.                       P. František Eliáš

 SENIOŘI ve Svébohově se sejdou v pondělí 24. 1.v 16 hod. v klubovně.   M. Šanovcová

 POUŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH DO SVATÉ ZEMĚ  3.-10. BŘEZNA 2005. 
Cena včetně dopravy autobusem ze Zábřeha na letiště do Bratislavy a 
zpět do Zábřeha činí 13.000 Kč. Oproti loňskému roku se vyjíždí v čas-
ných ranních hodinách, s odletem letadla z Bratislavy v dopoledních ho-
dinách a ubytování se prodlužuje o 2 noci (tedy na 7 nocí). Nocleh bude 

v Nazaretu a Betlémě či Jeruzalémě.
Pouť doprovází P. Jiří Putala z Postřelmova a P. František Eliáš ze Zábřeha.
Hlásit se můžete na faře v Postřelmově i v  Zá-
březe. Kdyby Vám nevyhovoval tento termín je 
možné putovat s farností Velké Losiny (24.2.-
3.3.), případně s Charitou Zábřeh (10.3.-17.3.). 
Ještě je několik volných míst. Bližší informace 
pro poutníky viz následující zpráva.   

 IZRAEL – ZEMĚ JEŽÍŠOVA. Moravsko-
slezská křesťanská akademie a Spolek Meto-
děj Vás zvou na besedu o Svaté Zemi v pátek 
18. února do Katolického domu v Zábřeze. Od 
18 hod. bude probíhat beseda s P. Jaroslavem 
Brožem ThDr.  Účastníci letošní pouti dosta-
nou organizační pokyny k cestě i pobytu ve 
Svaté Zemi.    Josef Klimek, ředitel KD
Mši svatou budeme slavit společně s P. Jaro-
slavem Brožem v kostele sv. Bartoloměje před 
uvedenou besedou, v 17 hod.
                                                  P. František Eliáš



Plesová sezóna
* NA LIDOVÝ PLES Vás srdečně zve KDU ČSL v pátek 
21. ledna 2005 do Katolického domu v Zábřeze. Ples ve 20 
hod. zahájí předtančení souboru scénického tance INTRO. 
K tanci a poslechu hraje JVS Králíky. Vstupenku s místen-
kou v ceně 90 Kč si můžete zakoupit v předprodeji od 11. 
ledna 2005 v knihkupectví „Barborka“ (charita). 

* V sobotu 22. ledna bude od 14 hodin Katolický dům patřit dětem, které 
jsou zvány na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Hraje hudební skupina Svébohov, 
vstupné dobrovolné. 

* V. PLES CHARITY ZÁBŘEH. Již pátým rokem pořádá Charita 
Zábřeh pro své zaměstnance, rodinné příslušníky, dobrovolníky, 
příznivce, klienty a jejich rodiny i širokou veřejnost společenský 
ples. Ten letošní se uskuteční 28. ledna ve 20 hod. v sále Kato-
lického domu v Zábřeze. K tanci bude hrát Nová Olšanka, před-

tančení pod vedením manželů Kolčavových. Generálním sponzorem plesu 
je AWER TOUR, s. r. o. (hlavní ceny v tombole: pouť do Sv. země, pouť do 
Říma). Libé zážitky pro Vaše chuťové buňky zajistí pan Eduard Polášek – při-
praví pro nás nejen výtečné pokrmy, ale i míchané nápoje. 
Vstupenky je možno rezervovat či zakoupit na sekretariátu Charity Zábřeh, 
cena 100 Kč (vstupné, šatna, místenka).
Pro zájemce zajistíme i dopravu za mírný poplatek (je třeba se předem do-
mluvit: tel.:583 412 587, e-mail: zabreh@caritas.cz).
To nejdůležitější na závěr: Vzhledem k aktuálnímu světovému dění jsme pře-
hodnotili náš záměr na využití výtěžku plesu. Rozhodli jsme se jej věnovat na 
pomoc vlnami zdevastované Indonésie. Máme velikou radost, že naše pozvá-
ní na ples přijali zástupci velvyslanectví Indonéské republiky v ČR. VŠECH-
NY VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVEME. PŘIJĎTE SE S NÁMI POBAVIT 
A ZÁROVEŇ PODPOŘIT TOLIK POTŘEBNOU VĚC.

                                                                         za Charitu Zábřeh E. Polášková

 ZDALEKA NE TAK OŠKLIVÁ JAK SE PŮVODNĚ ZDÁLO 
je věta, zaznívající ve čtyřech příbězích stejnojmenné hry Oldři-
cha Daňka, kterou nastudovali herci souboru DIVADÉLKO NA 
OKRAJI. V historických kulisách se odehrávají fiktivní příběhy
v dialogu mezi mužem a ženou. Účinkují: Renata Semlerová a 
Aleš Pátek, Magda Schwarzová a Josef König, Hana Lexmanová a Leoš Krátký, 
Marta Lexmanová a Marek Rýznar v režii Vladimíra Tilla s hudební kompozi-
cí Jana Adamce. Premiérové uvedení v sobotu 29. ledna v 19 hod. v Katolickém 
domě. Vstupné 40 Kč
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SBÍRKY Z MINULÉ  NEDĚLE
Zábřeh 11.970, Jedlí 1.900; Svébohov 1.300; Zvole 3.110 Kč
Lubník 550; Hoštejn 590 (minule  2.329) + dar na účet 2.000; Kosov 420; Tatenice 2.740 Kč 
Dary: na bibli pro Kongo 600 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                  P. František Eliáš a P. Jaromír Přibyl
Sbírka této neděle bude věnována ve farnostech spravovaných ze Zábřeha na pomoc Asij-
ským zemím, postiženým zemětřesením a ničivou vlnou Tsunami.

TISKOVÁ ZPRÁVA - STŘEDA 12. LEDNA 2005
 Olomouc - Koledníci Tříkrálové sbírky si pochvalují uvolněnou 
a klidnou atmosféru letošního koledování. Podle ohlasů z Charit 
olomoucké arcidiecéze byla letošní sbírka ovlivněna neštěstím 
v Asii; lidé byli vstřícnější, zajímali se o možnost pomoci katastro-
fou postižené Asii. Pokladničky se nyní úředně rozpečeťují a Cha-
rity hlásí první výsledky. Zatím olomoucká arcidiecéze hlásí celkem 13 471 888,20 Kč, 
spočítáno je 77 procent.
 ... na Zábřežsku, kde sbírka přesáhla neuvěřitelný milion korun. Koledovat chodilo 
více skupinek než loni – celkem 239. „Výtěžek k dnešnímu dni, dle průběžného sčítání,  
činí 1 025 423 Kč, což o 213 769 Kč více než loni,“ informoval ředitel Jiří Karger. „Letos bylo 
sčítání rychlejší, z kasiček ubyly zrušené desetníky a dvacetníky,“ řekl asistent pro pořádá-
ní sbírky Miroslav Krejčí, „Nejvyšší bankovka byla 2000 Kč - 4 kusy, nejvíce bylo dvacetiko-
run – 5786 kusů. V pokladničkách jsme kromě českých peněz našli také eura a další zahra-
niční mince, a jednu samolepku – papírového anděla,“ dodal s úsměvem zástupce asistenta 
Luděk Diblík. Koledníci na Zábřežsku rozdávali také kalendáříky s křížovkou, jejíž tajenka 
bude slosovatelná a výherce dostane odměnu. „Už nám chodí první rozluštění,“ pochvalují 
si asistenti sbírky.                   převzato z tiskového  oddělení ACHO  Olomouc

POZOR ZMĚNY !
 EKONOMICKÝM RADÁM DĚKANÁTU ZÁBŘEH. Zveme všechny členy ekonomic-
kých rad na setkání v úterý 18. ledna 2005 na svátek Panny Marie Matky jednoty křesťanů 
do Zábřehu. Zváni jsou též kostelníci či správci inventáře kaplí. Program: mše svatá v dě-
kanském chrámu sv. Bartoloměje v Zábřeze již v 16.30 hod., po mši svaté setkání a koordi-
nace činnosti a úkolů ekonomických rad v děkanátu.                 

 P. František Eliáš a  děkanátní účetní Stanislava Bednářová

 KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se sejdou na zábřežské faře ve  středu 19. ledna. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.30 hod.                 P. František Eliáš

Blahopřání
Minulý týden oslavil zábřežský farník,  pan MVDr. Alois Frank 80 roků živo-
ta. Připojujeme se přáním všeho dobrého a děkujeme za dlouholetou různo-
rodou práci, kterou přispíval a stále přispívá k dobrému dílu naší farnosti. Do 
dalších let přejeme hodně požehnání, zdraví, spokojenosti a síly.        redakce



CO JE APOŠTOLÁT MODLITBY?
Od minulého týdne si můžete v kostele sv. Bartoloměje, na stol-
ku s obětními dary vzít Úmysly apoštolátu na rok 2005. Pro ty, 
kteří by se chtěli přidat ke každodenní modlitbě apoštolátu při-
kládáme stručný návod „jak na to“.  
Je to zcela jednoduché. Pro apoštolát modlitby je charakteristic-
ké, že se na něm může podílet každý bez rozdílu stavu či vzdělá-
ní. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.
Zároveň však apoštolát modlitby otevírá nejjednodušším způsobem širokou možnost 
ovlivnění dobra i zla v Božím království na zemi, protože modlitba je tak důležitá a tak 
účinná, že nám to připadá až nemožné. Do modlitby vkládám vše, co jsem a co mám. 
I když to může vypadat jako zcela nepatrné, nabývá to na síle a velikosti, protože vše 
činím v Duchu svatém a s Ježíšem Kristem. Takto vše přijímá Otec s laskavostí a vel-
mi si toho cení.
Denně se modlím obětní modlitbu a do ní vkládám všechno, co je mi na světě drahé, 
k tomu sou modlitbu a práci, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou 
přináší Kristus Otci a tím vše nabývá na hodnotě.
Zároveň dostává i můj vlastní život, přes svou nedokonalost a nepatrnost, hluboký 
smysl, i když náležím třeba k těm, s nimiž se už nepočítá pro jejich stáří, nemoc nebo 
tělesnou neschopnost.
Při celé své jednoduchosti apoštolát modlitby všechny spojuje se skutečně důležitými 
problémy církve na celém světě. Tím se opět naše darování násobí a stává se ještě dů-
ležitějším.
Počet zapojených do apoštolátu modlitby se ovšem nevede. Odhaduje se však, že nás 
je asi 50 až 70 milionů na celém světě. A to už je nějaká síla!                    www.jesuit.cz

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 9. LEDNA. Postřelmov 21.130 Kč, Chromeč 
9.700 Kč, Lesnice 13.500 Kč, Dlouhomilov: 1.400 Kč (včetně Hrabiší-
na). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. V úterý 18. ledna bude mše 
sv. v Postřelmově výjimečně v 8.00 ráno. 

 ZVEME VŠECHNY ČLENY EKONOMICKÝCH RAD na setkání 
v úterý 18. ledna 2005 na svátek Panny Marie, Matky jednoty křes-
ťanů do Zábřehu. Zváni jsou též kostelníci či správci inventáře kaplí. 
Program: 16.30 hod mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze, po mši svaté setká-
ní a koordinace činnosti a úkolů ekonomických rad v děkanátu.         P. František Eliáš 

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD. Lesnická farnost středa 19. ledna po mši sv. na 
faře v Lesnici, Postřelmov pátek 21. ledna po mši svaté na faře v Postřelmově. 

 POUTNÍ ZÁJEZD DO SVATÉ ZEMĚ S CK AWER TOUR se uskuteční ve dnech 
3.-10. 3. 2005. Cena zájezdu 13.000 Kč. Přihlášky se můžete u mne. Je zapotřebí doru-
čit: Jméno, bydliště, rodné číslo, číslo pasu, doba platnosti pasu + zálohu 5.000 Kč.     
                                                                                              P. Jiří Putala



LEDEN V KATOLICKÉM DOMĚ
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH - KATOLICKÝ DŮM 
18. 1. Klub maminek - Časopis Rodinný život 
 - výběr zajímavých témat, diskuse                             9.00       
20. 1. Barvínek                9.30
25. 1. Klub maminek – dílna pro každého 
 - Zdobení svíček – materiál zajištěn.                9.00  
27. 1. Barvínek                 9.30

SPOLEK METODĚJ
TANEČNÍ ODPOLEDNE. Na úterý 18. ledna zveme především všechny seniory 
a všechny příznivce lidové hudby na odpoledne s Vaškem a Petrem. Začátek v 15.00 
hodin. Občerstvení zajištěno.
19.1. MRC Cvičení pro ženy a dívky     19.00
21.1. Lidový ples      20.00
22.1. Dětský maškarní ples    14.00
24.1. OREL Kondiční cvičení pro seniorky    17.00
26.1. MRC Cvičení pro ženy a dívky    19.00
28.1. Ples Charity      20.05
29.1. Zdaleka ne tak ošklivá, jak se zdálo- premiéra DNO 19.00
31.1. OREL Kondiční cvičení pro seniorky    17.00

Na únor připravujeme
4. 2.  – Maškarní ples s pochováváním basy, 5. 2. – Dětský maškarní karneval
8. 2.  – Zábavné odpoledne pro seniory, 
18. 2.  – IZRAEL – země Ježíšova
19. a 26. 2. Kurz hlasového projevu pod patronací Křesťanské akademie
23. 2.  PANTER TUBA BAND, 
25. 2.  Hasičský ples                                            Za Spolek Metoděj Zábřeh – Josef Klimek

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD FARNOSTÍ a sestavení pasto-
račního plánu na rok 2005.
Štíty a Horní Studénky  čtvrtek 20. 1. 18 hod., po mši svaté
Klášterec neděle 16. 1. 15 hod.
Cotkytle pondělí 17. 1. 16.15 mše svatá, pastorační  
            rada po mši sv. 
* * *
P.S. Bez Boha?
Bez Boha nemáš žádnou šanci na přežití. Bez Boha jsi jako ryba na suché zemi, jako 
slabý lístek trávy na poušti, osamělá kapka vody v suchém korytě řeky. Bez Boha jdeš 
a padáš k zemi. Bez Boha běžíš, stoupáš a klesáš dolů bez ochrany. Bez Boha nemáš 
žádnou podporu...
- Ale s Bohem můžeš všechno riskovat...
- Nevím, kam mě Bůh vede, ale vím, že mne vede.                 Adalbert Ludwig Balling


