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číslo 4
TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Když se ubíral podél 
Galilejského moře, 
uviděl dva bratry, Šimona, 
zvaného Petr, a jeho bratra 
Ondřeje, jak vrhají síť do moře; 
byli totiž rybáři. Řekl jim: 
”Pojďte za mnou 
a udělám z vás rybáře lidí.” 
Oni hned nechali sítě 
a následovali ho.

Mt 4,18-20

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, 
ať žijeme podle tvé vůle, 
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem 
a přinášeli hojný užitek. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.              Amen

ŽALM 27 Hospodin je mé světlo a má spása
1: Iz 8,23b – 9,3 2: 1                      Kor 1,10-13.17                                Ev: Mt 4,12-23 
Ordinárium: latinské č. 509         příště Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 28. ledna Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Čtvrtek 31. ledna Památka sv. Jana Boska, kněze
Sobota 2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu
Neděle 3. února Památka sv. Blažeje – svatoblažejské požehnání
Středa 6. února POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného postu

UČÍCÍ SE CÍRKEV – ROZTRŽKY V CÍRKVI
 Ježíš Kristus byl proroky předpovídaný a přece nebyl 
poznán vlastním národem židovským. Už svatý Jan v knize 
Zjevení mluví o bludařích: Mikulášovcích, Balaamovi a Je-
zabel, kteří holdovali smilství. 
 Ve 4. století dokéti považovali hmotné lidské tělo za zlo, 
a proto tvrdili, že Kristus – Bůh je nemohl vzíti na sebe, že 
měl jen tělo zdánlivé nebo nějaké „hvězdné“. Tedy i Kristo-
vo vykoupení, bylo podle nich jen zdánlivé. 
 Arianismus naopak popíral božství Kristovo, tvrdil, že 
Kristus byl jen význačným, výjimečným člověkem.
 Nestoranismus hlásal, že v Kristu jsou nejen dvě přiro-
zenosti ale i dvě osoby – božská a lidská. Panně Marii proto 
odepřeli titul Bohorodička, byla jen rodička „člověka Ježí-
še“. 
 Monofyzité učí, že Kristus má jen jednu přirozenost, a to božskou. Ta lidská zmizela 
v jeho božství, asi jako když kapka vína zmizí v mořském oceánu (Arméni, Koptové, Jako-
bité). 
 Monotheléti: v Kristu je jen jedna vůle a jediná činnost – božská (k tomuto pojetí se hlá-
sí Maronité). 
 Pravoslavní – (ortodoxní): Císař Konstantin Veliký dal roku 313 svobodu církvi. Na bře-
zích Bosporu a Dardanel vystavěl nové hlavní město říše římské, ryze křesťanské – Kon-
stantinopol (Cařihrad). Tamější biskup se cítil povznesen, jednak neuznával prvenství řím-
ského biskupa-papeže, ani jeho neomylnost. Vůči křesťanskému západu zde byl nedoře-
šený teologický problém nazírání na vnitřní život Nejsvětější Trojice. Pravoslavní učí, že 
Duch svatý vychází jen z Otce, katolíci vyznávají: „který z Otce i Syna vychází“ (Filioque). 
Definitivní odtržení s pravoslavnými nastalo za patriarchy Michaela Celuraliuse roku 1054. 
Katolíky a ortodoxní spojuje veliká úcta k Bohorodičce. Obě církve jsou si nejbližší vírou, 
svátostmi a věrností Kristu.
 Starokatolická církev. Ta se odloučila od katolické po I. Vatikánském koncilu z důvodu 
nepřijetí dogmatu o neomylnosti papeže. Mají všech sedm svátostí i apoštolskou posloup-
nost.
 Protestantská reformace v 16. století pod vedením M. Luthera a J. Kalvína znamenala 
odtržení téměř celé severní Evropy od církve katolické. Bohužel, Evropa se již před tím na-
cházela v dlouhé krizi, daleko od zásad Kristových. Potřebovala obnovu. Tuto začíná koncil 
tridentský 1554-63 jehož hlavním architektem je kardinál Karel Boromejský! 
 Křesťanská společenství vycházející z Luthera a Kalvína si ponechávají za základ Bibli 
a postupně opouštějí mnoho z tradice ústního podání. I z Bible, psané tradice Církve, vy-
trhují knihy deutrokanonické, zvláště list Jakubův. Úctu k Panně Marii, andělům a svatým 
odmítají. Platný mají křest, katolickému biřmování se podobá jejich konfirmace. 



 Křesťanská společenství eschatologická – s vírou na brzký příchod Páně na tento svět: 
Adventisté, Svědkové Jehovovi, Mormoni, Apoštolská církev, Armáda spásy (tato je víc so-
ciální s prvky vojenského řízení) a stále přibývají další.
 Církev československá husitská nemá svůj základ „v kalichu“, ale v konkrétní podobě 
vznikla z katolického modernismu. Prodělala vývoj od silně liberálního a modernistického 
chápání křesťanství k hlubšímu chápání na podkladě biblickém. Její založení v roce 1920 
se dělo pod vlivem hesla: „Skončili jsme s Vídní, skončíme i s Římem.“ 
 Kdyby církev Kristova byla od počátku jednotná, byla by naprosto dokonalá, svatá, ba 
božská, nebyla by vůbec poznamenaná tímto reálným světem. Což ale není ani reálné. I Je-
žíš Kristus, i když se modlí, aby všichni jedno byli, jí předpovídá rozdělení ( Mk 13,21,22; 
Jan 15,6; Jan 16,31-33;)
Viz rodina se třemi dětmi. Každé z nich má jiný názor na otce, matku. Problémy se mají 
řešit uvnitř rodiny a ne rodiče opouštět. Není to dějinný obraz církve? Rozdělení křesťan-
ských církví odporuje Kristově vůli, který volal po jednotě (viz Jan 17,11). Roztržky křes-
ťanů jsou velkým pohoršením světu! Poškozují hlásání evangelia všemu stvoření. Dnes se 
ekumenismus vyznačuje snahou po vzájemné úctě, lásce a ohleduplnosti. Ovšem toto ne-
stačí, třeba usilovat o pravdu, abychom nakonec jedno byli, v jedné víře a v jedné Kristově 
církvi. Čím k tomu přispět? Být opravdovým katolickým křesťanem... a modlitbou.

 P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově

SENIOŘI se sejdou ve Svébohově v pondělí 28. ledna v 17  hod.  Hostem  setkání bude 
P. František Lízna. Srdečně zveme všechny.  Marie Šanovcová
SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku 1. února můžete přijmout v kostele sv. Bartoloměje 
v Zábřeze od 15.30 hodin.  P. František Eliáš 
NA POUŤ DO KOCLÍŘOVA odjíždíme autobusem v sobotu 2. února v 11.30 hod. z Valo-
vé, za obvyklých podmínek. 

V neděli 10. února pojedeme na Horu Matky Boží u Králík. Odjezd ve 13 hod. Na obě pou-
tě se, prosím, nahlaste u paní Ludmily Korgerové , tel. 583 414 512. 

Na svátek Uvedení Páně do chrámu v sobotu 2. února při mši svaté v 8 hod. 
bude představení dětí naší farnosti, které v tom roce mají poprvé přistoupit 
ke svatému přijímání. Tento obřad je začátkem bližší přípravy na první svaté 
přijímání. Zvu vás všechny a zvláště kmotry a příbuzné, abyste spolu s těmi-
to dětmi a jejich rodiči přišli poprosit o Boží požehnání. Při mši děti vyjádří 
před farností i své rozhodnutí, že se chtějí dobře připravit na slavnost 1. sva-
tého přijímání. Všichni si můžete přinést svíce, hromničky, k požehnání. 
	V tomto týdnu o prvním pátku v měsíci budu podobně jako každý měsíc 
navštěvovat nemocné (ve Svébohově již ve čtvrtek 31. ledna a 1. února v pátek v Zábřeze). 
Při té příležitosti bude možnost, v případě potřeby, přijmout také svátost nemocných.   
  P. Martin Vévoda
 
V neděli 3. února můžete připutovat do kostela sv. Mikuláše v Maletíně. Mše svatá bude 
slavena ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

SETKÁNÍ  PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI ZÁBŘEH BUDE V ÚTE-
RÝ 5. ÚNORA V 18 HOD. V KATOLICKÉM DOMĚ – V „METODĚJCE“.         
                                                            P. František Eliáš



SBÍRKY Z NEDĚLE 20. LEDNA: Zábřeh 9.760; Jedlí 1.800; Svébohov 2.000; Klášterec 
1.500, Postřelmůvek 1.170 Kč. 
Dary: Zábřeh – na Haiti 6.000, Jedlí – na kostel 800 Kč. 
Klášterec – na opravy 50.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. František Eliáš

TUTO NEDĚLI 27. LEDNA BUDE V JEDLÍ SBÍRKA NA OPRAVY. 

Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. v Zábřehu 
spolu s Římskokatolickou farností Zábřeh Vás zve na 

pouť do SVATÉ ZEMĚ  
              termín: 20. 02. – 27. 02. 2008
 Pouť provází P. Miroslav Labač, P. Milan Palkovič a P. František 
Eliáš, duchovní službou a slovem provází P. Lev Eliáš, OFM Cap.
 Základní cena zájezdu 11.990 Kč obsahuje: letenku, 7x ubyto-
vání s polopenzí ve 2-3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením, 
dopravu klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi, pojištění CK 
proti úpadku.
 Letištní poplatky, palivový příplatek, doprava autobusem ze 
Zábřehu na letiště do Bratislavy a zpět, komplexní cestovní pojiště-
ní včetně storna zájezdu (u Allianz-Slovenské pojišťovny a.s. v Bra-
tislavě) činí dohromady částku 4.510 Kč. 
CELKOVÁ CENA 16 500 Kč
 V ceně není započítáno: obslužné 25 USD a fakultativní výlet do Qumránu a na Massa-
du 23 USD (obojí se platí až ve Svaté zemi).
 Je vhodné počítat s liturgickými dary – příspěvky na potřeby jednotlivých navštívených 
chrámů a poutních míst, a to v obvyklé výši jako doma.
 Více informací k programu, přihláškám a úhradě zájezdu získáte v kanceláři CA AWER 
TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail: info@
awertour.cz
 Ty z vás, kteří ještě otálíte s přihlášením se na zábřežskou děkanátní pouť upozorňu-
jeme, že kapacita míst se pomalu naplňuje, proto dále neváhejte. 

 Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

PLESOVÁ SEZÓNA 2008
	Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na TRADIČNÍ MAŠKAR-
NÍ PLES který se uskuteční v pátek 1. února od 20 hodin v Katolickém domě 
v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje populární hudební formace PO-
STYLION. V průběhu plesu se představí taneční skupina AKCENT, bude vylo-
sována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější masky… Zkrátka a dobře, 
pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si zakoupit místenku v předprode-
ji u paní Ramertové v prodejně EDITON, Žižkova 43, ( 583 416 340 a určitě 
přijďte. Rádi Vás uvítáme. A jedna rada na závěr – nezapomeňte si vzít masku, 
nebo alespoň škrabošku.

	Na sobotu 2. února zveme všechny děti a jejich rodiče na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KAR-
NEVAL. Začátek ve 14 hodin. Vstupné dobrovolné.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, 
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.



červenovodsko    červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 20. ledna: Červená Voda 1.288,50; Mlýnický Dvůr 170; Jakubovi-
ce 213,50; Písařov 533 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“

	V pondělí 28. ledna bude na faře v Písařově v 17 hodin biblická hodina.
	V neděli 3. února bude v Červené Vodě při mši sv. v 9 hodin představení dětí, 
které letos poprvé přistoupí k 1. sv. přijímání. A po všech mší sv. bude jednotlivě 
udělováno Svatoblažejské požehnání.
	V neděli 3. února bude v Červené Vodě na faře v 18 hodin setkání pastorační 
rady, v Písařově na faře 11. února v 17,15 hodin (po křížové cestě).

	Kalendář akcí na Hoře Matky Boží v Králíkách na www.kraliky-klaster.cz nebo 
www.poutnidum.cz  P. Pavel Vágner

	Zveme všechny děti, mládež a rodiče na masopustní DĚT-
SKÝ KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 2. února na faře 
v Červené Vodě. Pro děti bude připraveno několik soutěží a sa-
mozřejmě proběhne vyhodnocení masek. Začíná se v 15 hodin! 
Večer od 19,30 hodin jsou zváni rodiče na pokračování karne-
valu pro dospělé – přijďte v maskách!   
                                                           Na setkání se těší – skauti

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 20. 1. 2008: Lubník 1.100; Tatenice 1.010; Hoštejn 
850 ; Kosov 420 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Jaroslav Přibyl

Místní organizace KDU-ČSL srdečně zve na LIDOVÝ PLES, který se 
bude konat v sobotu 2. února 2008 v Tatenici na zámku. K tanci hraje 
skupina KoPr, těšit se můžete na bohatou tombolu a domácí bufet. 

postřelmovsko    postřelmovsko    postřelmovsko 

	1. února je první pátek v měsíci, proto budou adorace a možnost svaté zpově-
di: Postřelmov 15.30 hodin, Chromeč 16.30 hodin, Leština 16.00 hodin.

	Sobota 2. února je první v měsíci. Tentokrát bude mše svatá v 8.00 hodin ze 
svátku Uvedení Páně, ale na úmysl ke cti Panny Marie.

	Je možné modlit se novénu k Panně Marii Lurdské (11.2.) a prosit o milost 
uzdravení. Začíná v sobotu 2. února.

	Bude první neděle v měsíci, proto bude mimořádná sbírka v Lesnici na opravy 
kostela (minule 2.326 Kč) a v Chromči (minule 2350 Kč) a Sudkově (minule 1.070 
Kč) na opravu fary. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!  P. Vladimír Jahn



mohelnicko         mohelnicko         mohelnicko
SBÍRKY z 20. ledna 2008: Mohelnice 3.931; Úsov 550; Studená Loučka 350 Kč
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara

  štítecko       štítecko       štítecko       štítecko

Sbírky z neděle 20. 1. 2008: Štíty 1.980; Cotkytle 770; Horní Studénky 1.050 Kč 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

farnost zvole      farnost zvole      farnost zvole

Sbírka z neděle 20. 1. 2008 byla 3.470 Kč. 
 Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.   P. František Janhuba 

	2. února NA HROMNICE při mši svaté v 8 hod. ve Zvoli, odporučíme ochraně Panny 
Marie naše ženy, maminky a babičky. 

	V neděli 3. února při mši svaté v 10.15 hod. budou představeny děti, které půjdou letos 
k 1. svatému přijímání. Prosím rodiče a kmotry, aby své děti doprovodili. 
   P. František Janhuba

V pondělí 4. února přivítáme v Zábřehu vojenského kaplana majora Mgr. Pav-
la Rumla. Pavel Ruml je českobratrským evangelickým duchovním, od roku 
1999 působí v Armádě České republiky – zprvu u 4. brigády rychlého nasaze-
ní, nyní v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Absolvoval zahraniční mise na 
Balkáně, v Kuvajtu a Iráku. O svých zkušenostech promluví 4. 2. 2008 v Kato-
lickém domě od 18.00 v přednášce nazvané Vojenský kaplan: Duchovní služba 
v mimořádných situacích. Po přednášce bude příležitost k rozhovoru. Vstupné 
dobrovolné.  Za Českou křesťanskou akademii Jiří Tengler

NABÍDKA PRO RODINY
Olomoucký kraj se připojil k projektu takzvaných rodinných 
pasů, které držitelům umožňují využívat slev na vstupném 
a při nákupu zboží a služeb. 
Projekt nabízí rodinám (držitelé) s alespoň jedním dítětem do 
18ti let slevy od soukromých společností a příspěvkových orga-
nizací kraje (poskytovatelé). 
S první emisí karet pro zájemce z Olomouckého kraje se před-
běžně počítá v měsíci říjnu. 

Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy v rozmezí 3-50% nejen po celé České re-
publice, ale také na území Slovenska a v oblasti Dolního Rakouska.
Kde a jak se zaregistrovat? 
Dopis - Kontaktní centrum, Rodinné pasy, P.O.BOX 80, 779 80 Olomouc, 
E-mail - Registraci směřujte na info@rodinnepasy.cz, 
On-line - Vyplněním formuláře na uvedeném odkazu www.rodinnepasy.cz. 
Více informací naleznete na webové prezentaci projektu www.rodinnepasy.cz 
Kontakt: Ing. Stanislav Skoumal, tiskový mluvčí projektu Rodinné pasy, Sun Drive Com-
munications s.r.o. Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, skoumal@sundrive.cz 


