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24. 1. 2016
Ročník XXIII., číslo 3

třetí neděle v mezidobí
zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec

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

„Duch Páně je nade mnou, 
proto mě pomazal, 
poslal mě, abych přinesl chudým 
radostnou zvěst, 
abych vyhlásil zajatým 
propuštění a slepým navrácení zraku, 
abych propustil zdeptané na svobodu, 
abych vyhlásil milostivé léto Páně.“ 

Lk 4,18-19

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 19   tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.
 

1: Neh 8,2-4a.5-6.8-10                         2: 1 Kor 12,12-30                          Ev. Lk 1,1-4; 4,14-21
Ordinárium: latinské č. 509               příště Olejníkovo č. 502
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SvÁtKY A PAmÁtKY tÝdne
Pondělí 25. ledna  Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola 
Úterý 26. ledna  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
Čtvrtek 28. ledna Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

PAStoRAČní RAdA FARnoSti zÁbřeH se sejde v pondělí 1. února v 18.00 hod. 
v zasedací místnosti Charity Zábřeh.  P. František Eliáš

SvÉboHov. Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v sobotu 30. ledna 2016 v 15.00 hod. 
v zasedací místnosti obecního domu koncert Martina Hrocha – „Hudba na dvorech krá-
lovských“.

FARnoSt zvole
 ve zvoli bude mše svatá především pro děti v pá-
tek 29. ledna v 17.00 hod. 
 Přede mší, od 16.00 hod. proběhne ministrantská 
schůzka a od 16.30 hod. bude zvláště pro děti možnost 
přijetí svátosti smíření.

PříPRAvA miSií ve FARnoSti 
zvole

 V neděli 31. ledna v 10.15 hod. vás zveme na mši sva-
tou do Zvole, kterou celebruje P. Pavol Kavec CM z Misij-
ní společnosti sv. Vincence de Paul. 
 Touto mší svatou zahájí přípravu na lidové misie, 
které budeme mít ve zvolské farnosti od 17. do 24. dubna 
2016. Po bohoslužbě se P. Pavol setká s pastorační radou 
k dalšímu upřesnění programu misií. 
                                      Pastorační rada farnosti Zvole

KRiStÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 10. února 2016 od 9 hod. 
do 15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní spo-
lečnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mo-
bile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu 
s další pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost. 

Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava smluv 
s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.  P. František Eliáš, děkan

iX. nÁRodní SetKÁní modliteb otCŮ v ČR – 
SvAtÝ HoStÝn 12. 2. – 14. 2. 2016. Více na www.hostyn.cz

HRomniČní PoUŤ mAteK ve farním chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku 
se uskuteční v sobotu 6. února 2016. 
Program pouti: 9.30 hod. – radostný růženec a příležitost ke svátosti smíření;10.00 hod. – 
mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře, hl. celebrant Msgre. Jan Graub-
ner; 13.00 hod. – adorace s MM za děti; 13.30 hod. – požehnání. 
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mAteřSKÉ A RodinnÉ CentRUm Hnízdo zve:
v V úterý 26. ledna v 9.30 hod. na besedu „Tipy a nápady na zimní do-
volenou“
v  V úterý 2. února v 9.30 hod. na besedu „Zdraví a bylinky“ (vaše 
osvědčené recepty)

národní týden manželství i v zábřehu:
v V úterý 9. února v 9.30 hod. beseda na téma „MANŽELSTVÍ 
JE VÍC NEŽ KUS  PAPÍRU“. Besedu vede Mgr. Marie Hojgrová

v ve středu 24. února od 16.30 hod. v přednáškovém sále bý-
valé zUŠ, Farní 9, zábřeh, přednáška ing. Pavla mečkovského m. A. na téma: „Každý 
vztah je založen na vzájemné důvěřuje. Čím větší důvěra, tím větší blízkost. Pokud tuto 
důvěru někdo nebo něco naruší, vnikají do těchto trhlin vetřelci. Jak je rozpoznat? Jak se 
bránit?“
 Hlídání dětí zajištěno v klubovně Hnízda, Masarykovo nám. 7, Zábřeh
 Těšíme se na setkání s Vámi.    Vaše Hnízdo, www.hnizdozabreh.cz

ČKA zve na přednášku doc. Phdr. zdeňka vojtíška, Th.d. nazvanou „Sou-
časná česká náboženská scéna“ ve středu 27. 1. v 18.00 do Katolického 
domu.
Sebepochopení Čechů jako „ateistů“ je daleko spíše vyjádřením odporu vůči 
organizovanému církevnímu náboženství než důsledkem skutečného popírá-
ní existence transcendentních skutečností. Navzdory tomuto sebepochopení 

Čechů je totiž současný český náboženský život bohatý, a to především v podobě vlastního 
subjektivního náboženství, které pragmaticky využívá prvků různých duchovních tradic. 
Vedle tohoto individuálního náboženství v Česku ale působí i desítky společenství, čer-
pajících z židovských, muslimských, indických, čínských, předkřesťanských a samozřejmě 
i křesťanských tradic. Během přednášky se pokusíme udělat si o tomto bohatém nábožen-
ském životě Čechů alespoň základní přehled.
 doc. Phdr. zdeněk vojtíšek, Th. d., (*1963) je religionis-
ta se zájmem o současný duchovní život a o nová náboženská 
hnutí, poradce v otázkách náboženství a psychoterapeut. Je ve-
doucím katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze a přednáší i na jiných fakultách téže 
univerzity. Devatenáctým rokem je šéfredaktorem populárně 
odborného religionistického časopisu o současné náboženské 
scéně Dingir. Ve Společnosti pro studium sekt a nových nábo-
ženských směrů, kterou před více než dvaceti lety pomáhal za-
ložit, je mluvčím a má na starosti poradenství pro veřejnost a péči o archiv a knihovnu.

dále připravujeme: „Velikonoční třídenní – vrchol liturgického roku“, přednáší 
prof. Dr. František Kunetka, Th.D., 23. 2. (úterý), 18.00, Katolický dům.

PODĚKOVÁNÍ patří otci Martinovi za hluboký zážitek ze mše svaté slavené na zábřežské 
interně dne 17. 1. 2016 pro klienty i návštěvníky našeho zařízení.      Marcela Doleželová  
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SvAtÝ RoK miloSRdenStví
Vychází nová Františkova kniha - Boží jméno je mi-
losrdenství.
Takový je titul knihy, která je od 12. ledna na pultech 
knihkupectví v 86 zemích. 
Stostránková publikace je rozhovorem italského novi-
náře Andrei Tornielliho s papežem Františkem. Přiná-
šíme některá témata a úryvky.
„Papež je člověkem, který potřebuje Boží milosrden-
ství,“ říká František téměř jako osobní vyznání. Vzpo-

míná přitom na událost z 21. září 1953, kdy se na svátek sv. Matouše zpovídal u jednoho 
argentinského kněze. „Cítil jsem se být přijatý Božím milosrdenstvím.“ Tato milost v něm 
v následujících letech rostla a později jej vedla k volbě biskupského hesla „Pohleděl na něj 
s milosrdenstvím a vyvolil si jej“. 
zvláštní vztah k vězňům
 V této souvislosti papež popisuje svůj zvláštní vztah k vězňům. „Pokaždé, když projdu 
branami vězení (…) mi přijde na mysl toto: „Proč oni a ne já?“ „Jejich pády by mohly být 
i mými, nejsem lepší než ten, před kým stojím. (…) Může to pohoršovat, ale spolu s Petrem 
se utěšuji; on zapřel Ježíše, a přesto byl vyvolen.“
milost zahanbení nad svými hříchy
 Velký prostor je v rozhovoru věnovaný tématu zahanbení nad vlastními hříchy. Podle 
Františka se jedná o milost, protože člověk si díky němu uvědomí svůj hřích. 
Papež také zdůrazňuje potřebu „ušního apoštolátu“, neboli schopnosti zpovědníků „trpělivě 
naslouchat“. I v případech, kdy kněz nemůže při zpovědi udělit rozhřešení, nechť udělí po-
žehnání, protože „Boží láska je zde i pro ty, kdo nejsou disponováni k přijetí svátosti“.
Církev odsuzuje hřích, ale objímá hříšníka
 Církev podle Františka „odsuzuje hřích, protože musí říci pravdu“, avšak současně „objí-
má hříšníka, který se za takového pokládá, je mu nablízku, říká mu slova o nekonečném Bo-
žím milosrdenství“. 
 „Církev následuje Pána, když vylévá jeho milosrdenství na všechny, kdo uznávají svou hříš-
nost i zlo, které způsobili, kdo cítí potřebu odpuštění“. „Církev není na světě proto, aby odsuzo-
vala, nýbrž aby umožnila setkání s onou niternou láskou, jíž je Boží milosrdenství“.
 František také zdůrazňuje, že v životě není důležité „nikdy neupadnout“, nýbrž „pokaždé 
se zvednout“. Úlohou církve je tedy sdělit lidem, „že je možné vždy znovu začít, pokud však 
dovolíme Ježíši, aby nám odpustil“.
ve Svatém roce se má stále více projevovat mateřská tvář církve
 Aby mohli křesťané ohlašovat Boží milosrdenství, je nutné „vyjít ven“: „Vyjít z kostelů 
a farností, vyjít ven a hledat lidi tam, kde žijí, kde prožívají svá utrpení i naděje.“ Papež se tak 
vrací k obrazu církve jako polní nemocnice: „Dělá se tam urgentní medicína, nikoliv specia-
lizovaná vyšetření“. Svatý rok milosrdenství má podle Františka stále více zdůrazňovat „tvář 
církve, která objevuje mateřské nitro milosrdenství a jde vstříc mnoha zraněným, jež potře-
bují naslouchání, soucit, odpuštění, lásku“.
Člověk je hříšníkem, ale nesmí přijmout „stav zkaženosti“
 Papež také v rozhovoru rozlišuje mezi hříchem a „zkažeností“ (ital. corruzione). Druhé 
jmenované znamená, že „hřích, místo aby byl uznán jako hřích a učinil nás pokornými, se 
povýší na systém, stane se myšlenkovým zvykem, životním stylem“. 
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 „Kající hříšník, který následně padá a znovu upadá do hříchu kvůli své slabosti, nachází 
znovu odpuštění, pokud uzná, že potřebuje milosrdenství. ‚Zkažený‘ člověk je naproti tomu 
ten, kdo hřeší, nečiní pokání, hřeší a předstírá, že je křesťanem, a svým dvojím životem vyvo-
lává pohoršení.“ 
 Člověk může být podle Františka hříšníkem a přitom neupadnout do „stavu zkaženosti“. 
Zacheus, Matouš, Nikodém i dobrý lotr „měli ve svém srdci hříšníka něco, co je chránilo od 
zkaženosti. Byli otevřeni pro odpuštění, jejich srdce vnímalo vlastní slabost, a to byla spirála, 
která dovolila Boží síle, aby tam vstoupila,“ píše papež v nové knize. 

(převzato ze zpráv ČBK, zkráceno)

tříKRÁlovÁ SbíRKA 2016
děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do letošní tříkrálové sbírky. Její výsledek je díky 
vaší štědrosti 1.324.472 Kč, což je o více než 47 tis. Kč vyšší než loni. 
 Vaše důvěra nás velice těší, ale zároveň zavazuje. Opět se budeme snažit využít poskytnu-
té dary co nejsvědomitěji.
 Sbírku by neby-
lo možné uskutečnit bez 
obětavé pomoci asi 1.400 
koledníků, podpory jejich 
rodin, vstřícnosti pracov-
níků obecních úřadů, 
dobrovolníků, kteří při-
pravovali kolednické po-
třeby, duchovní podpo-
ry kněží a modliteb vás 
všech. Děkujeme.
 Podrobné výsledky letošního koledování, srovnání s výtěžky z předchozích let, využití 
výtěžku, fotografie z žehnání kříd, setkání s biskupem, z přípravy a průběhu koledování je 
možné najít na webu zábřežské Charity www.charitazabreh.cz. Výsledky budou k dispozici 
také ve vývěskách v kostelích.
 Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití 
shromážděných prostředků. Náměty na pomoc můžete na Charitu doručovat, a to v průběhu 
celého roku. 
 „Budu si pamatovat, že hodně lidí bylo rádo, že jsme přišli, usmívali se na nás, někteří 
z nich byli i dojatí“, jsou slova jednoho z koledníků. Těší nás, že přinášíte lidem radost.

SetKÁní domÁCíCH PeČovAtelŮ. Lednovým tématem setkání domácích pečovatelů 
bude „Psychická podpora rodiny pečujících“. Lektoruje Marie Hýblová, setkání proběhne ve 
středu 27. ledna od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh.

    Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

o čem píše Kt č. 4/2016. Co přináší nový Katolický týdeník? Ve 4. čísle se dočtete o české 
pomoci v Indii, církevní prezentaci na veletrhu Regiontour v Brně či o situaci v anglikánské 
církvi. Tématem čísla je pohodlí v kostelech, dále v čísle najdete text o výročí události ve Fi-
lipově či článek T. Halíka o tom, jak dnes mluvit či mlčet o Bohu. 



6

červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 17. ledna: Písařov 723, Jakubovice 293, Červená Voda 2.245, Mlýnický 
Dvůr 82, Domov důchodců sv. Zdislavy 237 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč
v V úterý 26. ledna v 17.00 hod. bude v Červené Vodě setkání všech členů buněk, hos-
tem bude národní koordinátor FEB P. Vojtěch Koukal. 
v Ve čtvrtek 28. února v 8.40 hod. se setkají senioři na faře v Červené Vodě.

 P. Radek Maláč
FARnoSt PíSAřov nabízí na faře v Písařově celoroční levné ubytování pro nenáročné, 
vhodné k pořádání táborů, chaloupek, pro různá společenství, k víkendovkám, pro rodiny 
s dětmi, pro ty, kteří mají rádi klid a krásnou přírodu. 
Písařov se nachází v podhůří Jeseníků a Orlických hor - v létě možnost turistiky, v zimě 
lyžování. Ubytuje se 30 lidí, v létě je možnost ještě postavení stanů na zahradě. Pro zim-
ní pobyt je celá fara vytápěná automatickým kotlem /topení obstarává správce fary/.
Vše ohledně ubytování a i více se dozvíte na www.fara.estranky.cz, nebo ráda zodpovím 
mailem Alena.Hlasna@seznam.cz či telefonicky 728 324 581.    Hlásná Alena
 

lošticko    lošticko    lošticko

„Přátelství vzniká ze společného zájmu o nějakou věc. Kdo hledá přátelství přímo, obvyk-
le ho nenajde. Vzniká z prožitku, že druzí vidí věci jako já a jsou pro ně zapáleni, z čehož 
vznikne: „Je dobře, že jsi tu.“ Prvním impulsem je už to, že nás ti druzí milují. Dále pak pů-
sobí prožitek ocenění, přání dobra, odpovědnosti za druhé. Patříme k sobě, jdeme touž ces-
tou. To vše jako součást všeobecného sjednocení v Kristu.“  Jozef Porubčan

zveme vÁS v SobotU 30. lednA nA oSlAvU ŠedeSÁtin 
bRAtRA JozeFA.  
  

Ve 13.00 hod. v kostele sv. Prokopa v Lošticích společně poděkujeme 
Bohu za dar, jakým je pro nás v Lošticích a Moravičanech br. Jozef. 
 Od 14.00 hod. pak v přátelském posezení v kavárně Sirkárna 
oslavíme jeho životní jubileum. Všichni jste srdečně zváni. 

Sbírka z minulé neděle: Moravičany 1.690 Kč a Loštice 2.445 Kč; 
dar na TV NOE 4.172 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!  P. Lubomír Konfederák CM
 

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 17. ledna 2016: Štíty 1.790, Cotkytle 540; Horní Studénky 1.050 Kč 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    P. Josef Altman

V neděli 31. ledna bude ve Štítech bohoslužba pro děti. 
SvÁtoSt biřmovÁní 2017
Farníci, kteří se chtějí připravit k přijetí svátosti biřmování v roce 1917, ať se osobně při-
hlásí u P. Josefa Altmana. 
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 17. ledna: Mohelnice 4.798; Úsov 682; Studená Loučka 270 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara
v Úterý 26. ledna ve 14.00 hod. se uskuteční na faře v Mohelnici pravidelné setkání se-
niorů.  Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

z mohelnické farní kroniky - dr. Robert Jaschek – duchovní správa v lP 1951
 K 1. prosinci nastala změna v duchovní správě farnosti mohelnické. 
Dp. Jan Gregorek byl za rukujícího (odvedeného na vojenskou službu) ad-
ministrátora mírovského Švehláka jmenován administrátorem ve Studené 
Loučce a na Mírově. Tím bylo nutno nejen duchovní správu restringovat 
(upravit), ale i vyučování se proměnilo tak, že 3. národní školu převzal fa-
rář Dr. Jaschek. Roráty se již opět konaly ve farním kostele a pro školní mládež zůstala ne-
dělní mše sv. v kostele sv. Stanislava.
 Svátky vánoční byly oslaveny po „venkovsku“ s jedním panáčkem (farářem) u oltáře, 
ježto se nepodařilo sehnati nějakou sváteční výpomoc. Půlnoční mše svatá byla dobře na-
vštívena. Nové umístění jesliček jim dalo v obnoveném kostele vyniknout! (začaly se sta-
vět v kapli sv. Anny)
 Pohyb populace v roce 1951 se pro katolíky ukazuje v těchto číslech: křtů sv. bylo udě-
leno 78, svátost manželství přijalo 29 snoubeneckých dvojic a 34 osob bylo na zdejším 
hřbitově dle katolických obřadů k dočasnému odpočinku uloženo.  Bartoš H.

postřelmovsko    postřelmovsko

PozvÁnKA do dloUHomilovA na 30. leden 2016 v 16 hod. do farního kostela 
Všech svatých, na Svatohubertskou mši B dur, opus 15, skladatele Františka Macka, rodá-
ka z našeho děkanátu z obce Hrabišín. Mši svatou bude sloužit zábřežský děkan P. Franti-
šek Eliáš. Úmysl mše sv. „Za zemřelé členy Řádu sv. Huberta a jejich rodinné příslušníky“. 
Mše bude v podání verze B, za doprovodu varhan. Sbormistr Josef Hroch. 
 Po mši svaté je připraveno v místním hostinci „U PACINŮ“ menu ze zvěřiny.
   Buďte srdečně zváni - Pavel S. Bartoš EOSH

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 17. ledna: Lubník 790; Tatenice 1.470; Hoštejn 1.100; Kosov 580 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

* * *
 Cílem působení zlého ducha je člověka falešně uspokojovat nebo mu předkládat fa-
lešnou radost a smyslové radosti, takže se člověk stane natolik omámený jako narkoman, 
který se nechá tak zlákat, až si myslí, že v životě neexistuje nic krásnějšího. 
 I když stále zklamáváme sami sebe ve svých předsevzetích nebo upadáme do svých 
hříchů, rozhodující je, abychom nikdy nepropadli nedůvěře.
Čím si máme formovat svoje vlastní svědomí? K tomu potřebujeme Boží slovo. Poslouchat 
Boha, poslouchat jeho slovo, jeho přikázání.                          Jozef Šuppa, SJ
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Sbírky z neděle 17. ledna: Zábřeh 10.370; Jedlí 1.900; Svébohov 2.400; Klášterec 1.270; 
Zvole 3.660; Postřelmůvek 700 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

PleS CHARitY zÁbřeH. Srdečně vás zveme na 16. ples Cha-
rity Zábřeh, který se koná v pátek 29. ledna 2016 od 20 hod. v Ka-
tolickém domě Zábřeh. K tanci i poslechu hraje Broadway ze 
Šumperka. Těšit se můžete na vystoupení Klubu sportovního tan-
ce NEXT Šumperk, výtečnou kuchyni, míchané nápoje. Výtěžek 
večera bude použit pro devítiletého Kubíka žijícího v dětském do-
mově, který pro svůj handicap potřebuje nutně zaplatit osobního 
asistenta. Připojíme se tak k darům vybraným studenty Gymná-
zia Zábřeh. Více na www.charitazabreh.cz.

Předprodej vstupenek zajišťuje recepce Charity Zábřeh v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.  
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

orel Rovensko srdečně zve v sobotu 30. 1. 2016 od 20.00 hod. na oStAtKovÝ mAŠ-
KARní PleS. 
K tanci, poslechu a dobré náladě bude hrát kapela Fofrovanka z Uničova. Připravíme spe-
ciality domácí kuchyně a kvalitní pití. V průběhu večera překvapí návštěvníky různé ta-
neční kreace a formace.  Za pořadatele Josef Šincl

KAtoliCKÝ dŮm
v  Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na tRAdiČ-
ní mAŠKARní PleS, který se uskuteční v pátek 5. února od 20 
hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu 
zahraje populární hudební formace MELODIK ROCK, bude vy-
losována tombola a vyhodnoceny nejnápaditější masky. Vstupné 
s místenkou činí 100 korun, předprodej v recepci Charity Zábřeh, 
Žižkova 15, ( 739 246 015.
v  Především děti a jejich rodiče a kamarády zveme na tRAdiČní dětSKÝ mAŠ-
KARní KARnevAl, který se uskuteční ve změněném termínu - v neděli 7. února. 
Zábavným odpolednem plným her a soutěží návštěvníky provedou klaunky Boženka 
a Apolénka. 
Nebude chybět tradiční tombola, promenáda masek, či balónková show. Začátek ve 14.00 
hodin. Vstupné 25 Kč.
v  Nejenom seniory zveme na sobotu 6. února na zábavné odpoledne s hudbou a tan-
cem. Známé melodie zahraje Vašek a Pepa. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerst-
vení zajištěno.                     Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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