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SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí
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Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
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Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Bůh sám přijímá podobu člověka 
a přichází k němu. 
Boží Syn, který v božské podobě
žil u Boha ... 
přijímá obraz padlého člověka.

 „ze stolu Božího slova“

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

ŽALM 104   Veleb, duše má, Hospodina!
1: Iz 40,1-5.9-11
2: Tit 2,11-14; 3,4-7
Ev: Lk 3,15-16.21-22

Ordinárium: Břízovo č. 503
příští neděli Ebenovo č. 504



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Neděle          7. ledna              SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Dnešní slavnost může být vhodným zastavením, abychom si hlouběji 
uvědomili svůj křest. Křtem byla odstraněna „zeď“ rozdělení, nekomuni-
kace a nespolečenství s Bohem. Rozbořením této zdi jsme mohli být při-
jati novým a hlubším způsobem samotným Bohem. Připomenutím své-
ho křtu mohu nechat „padnout“ všechny zdi rozdělení: pocity, že Bůh 
na mě zapomněl, nezajímá se o mne. Bůh řekl ke mně své ano, které je 
neodvolatelné. www. vira.cz

Přání k narozeninám
7. ledna se dožívá paní Gertruda Hrochová požehnaného věku 
90 let. Přejeme jí všechno dobré a vyprošujeme od Pána pevné 
zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Zábřežští farníci a přátelé z Domovinky

SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 10. ledna 
2007. Mši svatou budeme slavit společně v 9.40 hod. P. František Eliáš

SETKÁNÍ KATECHETŮ bude ve čtvrtek 11. ledna od 19 hod. na faře v Zábřeze. 
                                                                                     P. Pavel Kaška

POKRAČOVÁNÍ ZKOUŠEK PĚVECKÉHO SBORU CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE. 
Děkuji všem, kteří se zúčastnili nácviku a provedení Rybovy mše vánoční. Záro-
veň všechny zpěváky zveme na pokračování zkoušek pěveckého sboru chrámu sv. 
Bartoloměje pod vedením Karola a Lenky Ozorovských, které začne 9. ledna 2007 
v 17 hod. v ZUŠ. Máme pro vás krásné překvapení a moc se těšíme. 
Bartoloměje pod vedením Karola a Lenky Ozorovských, které začne 9. ledna 2007 
v 17 hod. v ZUŠ. Máme pro vás krásné překvapení a moc se těšíme. 
Bartoloměje pod vedením Karola a Lenky Ozorovských, které začne 9. ledna 2007 

Kája a Lenka Ozorovští

Sbor Apoštolské církve v Zábřehu pořádá v úterý 9. ledna modlitební shromáždě-
ní v rámci Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů. Sejdeme se v 18 hodin 
v Katolickém domě. Vítáni jsou všichni, kteří chtějí spojit svůj hlas k Boží slávě.

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZÓNA

V PÁTEK 19. LEDNA 2007 VE 20 HOD. JSTE ZVÁNI NA TRADIČNÍ LIDOVÝ 
PLES, který začíná v Katolickém domě v Zábřeze ve 20 hod. 
 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES, pořádaný KDU-ČSL a MKD Zábřeh 
bude v Katolickém domě v neděli 21. ledna od 14 hod.   Zvou pořadatelé

VII. SPOLEČENSKÝ PLES VE SVÉBOHOVĚ. Římskokatolická far-
nost Vás v sobotu 19. ledna srdečně zve do obecního domu ve Svébo-
hově na společenský ples. Zahájení ve 20 hodin. K tanci i poslechu 
hraje skupina Triang. K občerstvení bude připravena domácí kuchy-
ně. V bohaté tombole můžete jako zvláštní cenu vyhrát i vyhlídkový 
let.                                                                                     Zvou pořadatelé



Česká křesťanská akademie – místní skupina Zábřeh
          připravuje

V sobotu, 20. ledna 2007 do Zábřehu zavítá Prof. Jan 
Sokol, Ph.D., CSc, aby pronesl v Katolickém domě 
ve 14 hod. přednášku na doslova provokativní téma: 
Mrav, morálka a etika. Jak mnozí usuzujeme, je tře-
ba o těchto pojmech diskutovat, neboť se téměř vy-
tratily ze současného slovníku, špatně si je vykládáme, nebo vů-
bec nevíme, co znamenají.

Prof. Sokol je v současné době děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy v Praze a jako filosof a pedagog dovede srozumitelně a živě promlouvat 
o věcech, které naši společnost tísní. Především je však křesťan, který se nevyhýbá 
odpovědnosti za druhé – byl mezi prvními, kdo podepsal Chartu 77 a v roce 1989 
stál u zrodu Občanského fóra. Více na vývěsce u vchodu do farního kostela.
Kdo má zájem o videozáznam předchozí přednášky P. Petra Koláře SJ - Česká cír-
kev v multimediální společnosti dnes a zítra, nechť se přihlásí osobně, nebo na tel. 
číslo 731 402 026.                                                                  Ing. Mgr. František Srovnal

PROGRAMY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA OBNOVU PAMÁTEK V ROCE 2007 
Na rok 2007 byly Ol. krajem vyhlášeny dva programy na obnovu památek. Program 
* Obnova kulturních památek *určen na obnovu „zapsaných“ kulturních památek. 
a * Obnova staveb drobné architektury místního významu *,  který je určen na pod-
poru úhrady nákladů spojených s obnovou staveb drobné architektury.
Zásady programů i formuláře žádostí byly zaslány všem farnostem děkanátu. Po-
kud by vlastníci křížů, božích muk nebo kapliček (soukromé osoby, obce, občanská 
sdružení ...)  potřebovali poradit, mohou se s důvěrou obrátit na Mgr. Jitku Srovna-
lovou (MÚ Mohelnice, tel.: 583 452 111).

POOHLÉDNDUTÍ ZA RORÁTNÍMI SNÍDANĚMI. Děkuji paní Kobzové, Ent-
rové, Sommerové, Lexmanové a Milušce Jílkové za pravidelnou pomoc při přípra-
vě rorátních snídaní. Pro zajímavost: snědlo se 1.450 rohlíků, 22 vánoček, štrúdly 
a různé druhy buchet, které napekly ruce babiček a maminek. Uvařili jsem 288 lit-
rů čaje ...                                                                                 Díky vám všem. Míla Janů

INZERCE
 V Matici cyrilometodějské vychází kniha VYPRÁVĚJ MI O JEŽÍŠI  (biblická čí-
tanka pro katecheze v rodinách). Úvodní slovo arcibiskup Jan Graubner, texty ka-
techezí biskup Josef Hrdlička, 90 barevných ilustrací Zdirad J. K. Čech. Kniha je 
tanka pro katecheze v rodinách). Úvodní slovo arcibiskup Jan Graubner, texty ka-
techezí biskup Josef Hrdlička, 90 barevných ilustrací Zdirad J. K. Čech. Kniha je 
tanka pro katecheze v rodinách). Úvodní slovo arcibiskup Jan Graubner, texty ka-

zaměřena na předávání víry v rodinách. Prodejní cena je 249 Kč, možno objednat 
i e-mailem: knihy@maticecm.cz. 

 Kompaktní disk (MP3) s 13 katechezemi pro chrámové scholy a sbory s názvem 
DIALOG HUDBY A VÍRY (mluvené slovo a hudební ukázky) je možno vyzvednout 
u Mgr. Jana Kupky (kancelář pomocného biskupa). Kontakt: tel. 587 405 403 nebo 
e-mail: kupkaj@arcibol.cz



SBÍRKY z 1. ledna: Zábřeh 10.060; Jedlí 2.000; Klášterec 1.350; Svébohov 2.360 Kč. 
Dary:Zábřeh na opravy 18.000,- a  Rovensko na opravy 10.000 Kč.

                                                              Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Na chrám sv. Barbory bylo v prosinci vybráno 2.965 Kč. Celková částka od počátku činí 
(+ vstupné koncertu SGP 3.487,- uvedeno v FI 51) 235.397 Kč. Pán Bůh zaplať. 

                                                                                          Jitka Karešová a Marie Hrubá 
Dary na lepru: dne 27.12.2006 byla předána z farnosti Zábřeh částka 3.200,- a z Kláš-
terce 1.500 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.                       Marie Zíková

Zdravím  všechny ve farnosti a přeji hodně požehnání v celém roce 2007.
My jsme tady  překrásně oslavili Vánoce. V neděli 24. prosince tu posvě-
tilo svůj manželský svazek deset párů z Baie de Henne. Byla to veliká 
slavnost pro celou vesnici a všichni z toho měli upřímnou radost. 
Tady v Baie de Henne všechno probíhá svým vesnickým tempem a lidé 
jsou vděčni za každou změnu. Na Vánoce jsem jim tak poprvé pustil film 
Ježíš, z projektoru, který jsem dostal darem, když jsem byl u nás v Če-
jsou vděčni za každou změnu. Na Vánoce jsem jim tak poprvé pustil film 
Ježíš, z projektoru, který jsem dostal darem, když jsem byl u nás v Če-
jsou vděčni za každou změnu. Na Vánoce jsem jim tak poprvé pustil film 

chách. Spousta lidí a prakticky všechny děti tak poprvé viděli tak veliký 
obraz (jako v kině) a byla to veliká show pro všechny, teď musím odolá-
vat každodenním prosbám o promítání filmů. Naštěstí žádný další nemám. 
Hned po Vánocích jsem vyrazil s místní mládeží na čtyřdenní diecézní setkání, které se 
konalo asi ve čtyřicet kilometrů vzdálené sousední farnosti.  Jelikož moje auto má už zase 
technické problémy, vyrazili jsme pěšky a byla to docela túra. Mládež, přesto, že mi během 
cesty neustále spílala, byla nakonec velice vděčná za toto překrásné setkání, které bylo na-
plněno modlitbou a vzájemným poznáváním mladých lidí z diecéze. 

Sestřičky odjely hned po Štědrém večeru na takovou 
plněno modlitbou a vzájemným poznáváním mladých lidí z diecéze. 

Sestřičky odjely hned po Štědrém večeru na takovou 
plněno modlitbou a vzájemným poznáváním mladých lidí z diecéze. 

menší dovolenou během školních prázdnin, které tu 
jsou až do příštího týdne a tak tu teď „válčím“ s mý-
mi farníky o samotě. Silvestr proběhl v poklidné at-
mosféře. Lidé tu nemají žádné petardy, rachejtle ani 
televizi a tak jsme slavili půlnoční mši, na které se 
shromáždila skoro celá vesnice a po které všichni 
Haiťané pojídají polévku „jurmon“ která je symbo-
lem nezávislosti země, kterou tady slaví právě prv-
ního ledna. 

Já přeji všem, aby se radost z jednoduchosti a prostoty navrátila do všech rodin, kde nákup-
ní shon už zničil pravou podstatu Vánoc, ve kterých  Ježíš už dávno nemá ústřední místo.

                                                                                                                  P. Roman
STATISTIKY ZA ROK 2006

VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA
V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2005

V roce 2006 bylo 35 nově pokřtěných: v Zábřeze 31 (29), v Jedlí 1 (3), ve Svébohově 1 (3) 
a v Maletíně 5 (-)
Věrnost si slíbilo 14 manželských párů: v Zábřeze 11 (12), Jedlí 1 (-), Svébohov 1 (-), Ma-
letín 1 (-)
Na věčnost jsme vyprovodili 55 bratří a sester: v Zábřeze 46 (47), v Jedlí 4 (9), ve Svéboho-
vě 3 (5), a v Klášterci 1 (3), v Maletíně 1 (1)

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

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



POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

Ve středu 10. ledna 2007 přijměte pozvání na biblickou hodinu. Bude v Lesnici po mši 
svaté, to je asi v 17.45 hod.                                                                         P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírka z 1. ledna: Štíty 2.190, Horní Studénky (31.12.) 800, Cotkytle (31.12.) 590 Kč.        
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                            P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

SBÍRKY V DOBĚ VÁNOČNÍ: Lubník 3.710, Tatenice 9.817, Hoštejn 6.400 + dar 
10.000, Kosov 2.980 Kč. Pán Bůh zaplať.

 V pondělí 8.1.2007 zvu všechny členy pastoračních a ekonomických rad farností 
Hoštejn, Lubník i Tatenice na společné setkání v Tatenici. Začneme v 17.30 hod. v kos-
tele mší svatou a po ní bude program setkání pokračovat na faře.     P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z 1. ledna byla 4.900 Kč. Na opravy bylo darováno 33.000 Kč. Návštěvníci vý-
stavy v ZŠ a MŠ darovali na Haiti 1.181,50 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehná-
ním.                                                                                                       P. František Janhuba

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY V DOBĚ VÁNOČNÍ
 24.12.2006 25.12.2006 26.12.2006 31.12.2006 1.1.2007
Mohelnice 4.111,- 5.598,- 3.816,- 6.596,- 4.655,-
Úsov     640,- 1.320,-    823,-    660,-    551,-
Studená Loučka  370,- 594,- 819,- 270,- 290,-

                                                      Pán Bůh zaplať všem dárcům.P. Petr Šimara

MOHELNICKÝ BETLÉM umístěný v boční kapli svaté Anny farního kostela svaté-
ho Tomáše Becketa je letos přístupný pro veřejnost takto:  
úterý, čtvrtek, sobota: 15.00 - 16.00 hod.; neděle: 14.00 - 17.00 hod. 
O nedělích bude betlém přístupný i po mši svaté, která začíná v 9.30 hod. 
Betlém bude přístupný veřejnosti až do svátku 
Hromnic to je do 2. února 2007. 
Přístup k betlému je umožněn zájemcům jižním 
bočním vchodem farního kostela. 
18.12.2006 dovezl další přírůstek do betlému řez-
bář František Nedomlel z Bruntálu a to dva chasní-
ky, kteří řežou dřevo obloukovou pilou. Při práci si 
povídají (jeden kývá hlavou a druhý mluví).      

Správce betlému Pavel Nenkovský

Foto: přírůstek Mohelnických jesliček 2006 - 2007



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007
Na začátku roku, ve dnech 5. – 7. ledna se v celé naší zemi 
uskuteční již sedmá Tříkrálová sbírka. V olomoucké ar-
cidiecézi, která byla „průkopnicí“ této sbírky, se koná již 
po osmé. Do ulic se rozejdou tisíce koledníků, kteří bu-

dou pod záštitou Sdružení České katolické charity šířit radostnou zvěst o narození Spa-
sitele a zároveň budou prosit o dar pro potřebné. Skupinku dětí vždy povede osoba vy-
bavena průkazkou koledníka SČKCH. 
Obecným účelem sbírky v roce 2007 je pomoc rodinám a lidem v nouzi, a to u nás i v za-
hraničí a podpora charitního díla. To znamená,že část sbírky je určena na přímou pomoc 
potřebným lidem, část na podporu projektů určených pro seniory, zdravotně postižené či 
jinak sociálně vyloučené spoluobčany. Menší část sbírky pak putuje na pomoc do zahra-
ničí. Již dnes je známým záměrem Charit Zábřeh a Šumperk pomoc bídou a válkou zmí-
tanému Súdánu.  Na pomoc lidem v této zemi věnují obě Charity minimálně pět procent 
z vykoledované částky, která těmto Charitám připadne.
V Súdánu zemřelo za posledních 20 let dva miliony obyvatel v důsledku války a násled-
ného hladomoru. Dalších 5 milionů lidí bylo nuceno opustit domovy v důsledku války 
a pronásledování. SČKCH se rozhodla podílet se na pomoci pro dvě nejohroženější sku-
piny obyvatel. A to v Darfúru, kde se připojuje k projektu DERO, cílem kterého je zajistit 
základní životní potřeby pro 450 tis. uprchlíků. 
Druhou lokalitou jsou uprchlické tábory v okolí Chartúmu. Na hranici přežití zde již 20 
let živoří, bez práce a možnosti si zaplatit cestu domů 2 miliony uprchlíků. Cílem je vy-
tvořit  podmínky pro návrat těchto lidí zpět do jejich domovů.
Přispět do TS lze letos několika způsoby: anonymně koledníkům do kasičky; zasláním 
finanční částky přímo složenkou, kterou je možno vyžádat si u koledníků. Již nyní je 
možné také nově přispět z mobilních telefonů prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru – 
DMS KOLEDA na číslo 87777 (mezera mezi slovy DMS a KOLEDA je nutná). Cena DMS 
je u všech operátorů 30 Kč, na konto sbírky se připisuje 27 Kč. Na tříkrálové konto je 
možné nově přispět také z bankomatů České spořitelny a to podobně jako se dobíjí kre-
dit mobilních telefonů. Příspěvky lze také předat osobně proti potvrzení v účtárně Chari-
ty; v Zábřeze je navíc možné odevzdat dary do pokladničky, která bude umístěna v kon-
taktním místě - kanceláři pro komunitní plánování (bý-
valá charitní prodejna Ledňáček), a to až do 11.1.2007.
V případě, že bude dárce požadovat potvrzení o svém 
daru uplatnitelné k odpočtu daně, je nutné postupovat 
jedním z následujících způsobů: buď zaslat dar složen-
kou a na základě předloženého ústřižku si vyžádat po-
tvrzení v účtárně Charity či zde částku v hotovosti pří-
mo odevzdat proti potvrzení o daru. O využití výtěžku 
předchozí TS 2006 bude veřejnost podrobně informována 
na letácích, které budou distribuovány do všech domác-
ností v naší oblasti. Bližší informace o hospodaření s pe-
nězi získanými sbírkou a výsledku letošního koledování 
bude možné najít na webových prezentacích obou Charit: 
www.zabreh.caritas.cz a www.sumperk.cariwww.zabreh.caritas.cz a www.sumperk.cariwww.zabreh.caritas.cz a www.sum tas.cz

Miroslav Krejčí, asistent TS 2007 v Charitě Zábřeh


