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27. 1. 2019
Ročník XXVI. číslo 4

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh

Zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

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: Ebenovo č. 504                příště latinské č. 509

Povstal, aby předčítal z Písma. 
Podali mu knihu proroka Izaiáše. 
Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: 
„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 4,16-19
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Pondělí 28. ledna  památka sv. Tomáše Akvinského 
Čtvrtek 31. ledna  památka sv. Jana Boska, kněze 
Sobota 2. února  Svátek Uvedení Páně do chrámu 

K MODLITBÁM ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ se sejdeme 
v kostele sv. Barbory v pondělí 28. ledna 2019 v 18.00 hod. 
Tématem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů 
je  „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 
16,18-20).
„Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se sli-
tovává,“ prohlašuje žalmista a hlásá, že Boží láska překoná-
vá všechny etnické, kulturní, rasové a dokonce i náboženské 
hranice. Tuto šíři odráží také Ježíšův rodokmen, jak ho podává Matoušovo evangeli-
um. Zatímco ve starověku byla žena považována za méněcennou anebo za majetek 
svého otce a později manžela, Matouš mezi Ježíšovými předky zmiňuje i čtyři ženy, 
přičemž dvě z nich – Rút a Rachab – byly pohanky. Další tři předkové ze seznamu byli 
známí jako hříšníci, mezi nimi také cizoložník, král David. Pokud se tito lidé objevují 
v Ježíšově rodokmenu a stávají se součástí lidských dějin Boha, je to znamení, že Boží 
plán spásy zahrnuje všechny – muže i ženy, hříšníky i spravedlivé – bez ohledu na je-
jich životní podmínky, původ a osobní historii.
V současném světě, kde sílí etnický i náboženský fanatismus a duch nesnášenlivos-
ti, mohou křesťané rodině lidstva sloužit tím, že budou společně přinášet svědectví o 
všeobjímající Boží lásce a společně s žalmistou hlásat, že „Hospodin je milostivý, plný 
slitování“ ke všem.   (Z textů k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2019)

Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh připravuje na úte-
rý 26. února přednášku Lukáše Noska, Ph.D. Evropa a islám - dějiny a 
současnost střetů, vztahů, expanzí i přijetí. 
Dále ve čtvrtek 25. dubna přednášku Církev a normalizace doc. Mgr. 
Jaroslava Šebka, Ph.D. Obě setkání se uskuteční v 18.00 hod. v Katolic-
kém domě.    Za ČKA Jana A. Nováková

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v úterý 29. ledna v 18.00 hod. 
v zasedací místnosti Charity Zábřeh. 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 
O prvním pátku v měsíci, 1. února od 15.30 hod. můžete přistoupit v kostele sv. Barto-
loměje v Zábřeze ke svátosti smíření. 
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EVANGELIZAČNÍ BUŇKY 
V pondělí 4. 2. od 17.30 hod. proběhne na Devítce setkání všech buněk. Zveme na něj far-
níky i ty, kdo na podzim chodili na Seminář obnovy v Duchu Svatém a chtěli by se do bu-
něk zapojit. Těšíme se na vás.

O Svátku Uvedení Páně do chrámu v sobotu 2. února – o Hromnicích budou při mši 
svaté (v 7.00 hod.) žehnány svíce (přineste si je s sebou).
Tato sobota je také první sobotou v měsíci. 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2019 
V neděli 3. února při mši svaté v 8.30 hod. budou zábřežské 
farnosti představeny děti, které letos přijmou poprvé eucha-
ristického Krista. 

Svátkem Uvedení Páně do chrámu začíná příprava dětí 
k prvnímu svatému přijímání. 
V západní liturgii má tento svátek název „Obětování Páně“. 
Ve východní liturgii se tento svátek nazývá svátkem „Setká-
ní Pána“ – na památku toho, že se Simeon v dítěti setkal s Je-
žíšem, kterého nazval světlem k osvícení pohanům a slávou 
Izraele. Je již tradicí, že od tohoto svátku začíná příprava na 
první svaté přijímání dětí.    
Svaté přijímání latinsky nazýváme comunio – „sjednocení“. 
Smyslem svatého přijímání je sjednocení s Kristem. A toto 
může nastat jen tehdy, když máme téhož Ducha, jakého má 
Kristus. Abychom měli Ducha Svatého, je nutné zharmoni-
zovat se se Slovem Božím.
Přijetí Ježíše v eucharistii je podobné manželství. Dvě osoby, které se milují, musí navenek 
vyjádřit, že se chtějí setkat a že se chtějí přijmout navzájem. Vnější gesta, symboly, slova, 
vyjadřují lásku. A láska je tou vnitřní silou, která způsobuje, že se jedna osoba odevzdává 
druhé. Ne jinak se může odehrát naše setkání s Bohem skrze Krista v eucharistii. V Kristu 
nám Bůh Otec zjevuje Lásku, vyzývá nás na setkání se Sebou. Celý Kristův život hlásá sílu 
spojenectví s Bohem. Člověk je dokonalý, když je sjednocený s Bohem, skrze Boží Slovo.  
Přijímáme svátostný znak, ve kterém je skutečně přítomen Kristus jako osoba. Ale jen ví-
rou to můžeme vidět. 
Pán Ježíš ke každému z nás hovoří: „Hle stojím přede dveřmi a tluču. Kdo uslyší můj hlas 
a otevře mi dveře, vejdu k němu, budu večeřet s ním a on se mnou.“ (Zj 3,20). 

http://www.frantiskani.sk

STATISTIKY ZA ROK 2018, v závorce jsou uvedeny údaje z roku 2017
V roce 2018 bylo v Zábřeze 20 (22) nově pokřtěných; věrnost si slíbilo 10 (10) manžel-
ských párů; na věčnost jsme vyprovodili 36 (32) zábřežských farníků.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. 
Její výsledek je díky vaší štědrosti 1 597 909 Kč, což je o 91 tis. Kč 
více než loni. Vaše důvěra nás velice těší, ale zároveň zavazuje. Opět 
se budeme snažit využít poskytnuté dary co nejsvědomitěji k pomo-
ci potřebným a růstu charitního díla církve.
Sbírku by však nebylo možné uskutečnit bez obětavé pomoci asi 
1.500 koledníků, podpory jejich rodin, vstřícnosti pracovníků obec-
ních úřadů, dobrovolníků, kteří připravovali kolednické potřeby, duchovní podpory kněží 
a modliteb vás všech. Moc děkujeme!
Podrobnější informace, výsledky dle obcí i jednotlivých pokladniček najdete na webu zá-
břežské Charity www.charitazabreh.cz. 
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shro-
mážděných prostředků. Budeme tedy rádi i za vaše náměty, kde a komu pomoci. Tam, kde 
jste se našich vyslanců nedočkali, a znamení Božího požehnání na veřejích dveří vám chy-
bí, neváhejte nás kontaktovat – rádi jej dodatečně doplníme (tel. 736 509 431, email: tri-
kralova.sbirka@charitazabreh.cz).

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 20. ledna: Jakubovice 514; Písařov 611; Červená Voda 2.828; Domov dů-
chodců sv. Zdislavy 240 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov 

V sobotu 2. února jste zváni do kostela sv. Jana Kalasanského do Moravského Karlova 
na Hromniční pouť. Mše svatá bude slavena v 9.00 hod. 
PODĚKOVÁNÍ.
Velký díky patří všem, kteří přispěli na naše dvě adoptované děti na Haiti.  J. Knápková 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 20. ledna: Lubník 1.280; Tatenice 1.320; Hoštejn 2.150; Kosov 650; Koru-
na 400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE bude v úterý 12. února. Nejsvětější svátost 
oltářní bude k adoraci vystavena od 15.00 hod. Adorační den zakončíme v 18.00 hod mší 
svatou. 

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

Sbírky z  neděle 13. a 20. ledna: Mohelnice 5.138 a 4.691; Úsov 4.023 a 475; Studená 
Loučka 934 a 295 Kč. 

  Pravidelné setkání seniorů se uskuteční na faře v úterý 29. ledna ve 14.00 hod. 
   Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 20. ledna: Klášterec 2.200; Svébohov na opravy 
4.200; Jedlí na opravy 5.750 + dary na opravy 3.500 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                  P. Władysław Mach SDS 

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – v kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie ve Svébohově bude slavena na Hromnice 2. února mše svatá 
v 7.15 hod. 

POZVÁNÍ NA KONCERT 
V neděli 10. února v 16.00 hod. bude v Obecním domě ve Své-
bohově koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh pod vedením 
pana Lubomíra Vepřka. Srdečně zvou pořadatelé

LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO

Sbírka z neděle 20. ledna: v Lošticích 2.540 Kč + na pastorační místnost přispěli 
v Lošticích farníci darem 2.000 Kč, v Moravičanech 2.459 Kč. 
Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. 
  P. Kristián Libant CM

V úterý 29. ledna mše svatá slavena nebude. Máme formační setkání kněží v Misijní spo-
lečnosti v Bratislavě.

LOŠTICE 
  V pátek 1. února večer bude mše svatá ze Svátku Uvedení Páně. 
V sobotu dopoledne máme setkání řeholníků s otcem arcibiskupem v Olomouci.

  V sobotu odpoledne v 16.00 hod. zveme koledníky tříkrálové sbírky loštické farnosti 
na posezení u Lumíra Konečného (bývalá Sirkárna). Vezměte s sebou fotky, rady na příští 
rok, zážitky a něco na zub. 

  V neděli bude udělováno svatoblažejské požehnání.

MORAVIČANY 
Hledáme název pro nově vznikající farní centrum v Moravičanech. 
Bývalá farní kancelář (pracovně čajovna) v přízemí moravičanské fary se mění na spole-
čenské centrum. Tento prostor poslouží k společenským setkáváním a událostem (nejen) 
ve farnosti. Vzniká tak reprezentativní a bezbariérový víceúčelový prostor.
Pomozte nám vybrat název pro tuto místnost. 
Svoje návrhy můžete napsat do tabulky na stolku vzadu v kostele v Moravičanech do ne-
děle 10. února 2019. 
Návrhy budou předány farní radě, která vybere nejlepší návrhy, o kterých budou násled-
ně farníci hlasovat.
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POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

  V neděli 3. února bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.855 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 2.350 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn 

  Tichá adorace a možnost sv. zpovědi před prvním pátkem v únoru bude: ve středu 
v Leštině od 15.30, ve čtvrtek v Chromči od 16.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.

  O první sobotě v únoru bude v Postřelmově mše svatá v 9.30 hodin ze Svátku Uvedení 
Páně do chrámu – Hromnic (vezměte si vlastní hromničky), sloužena bude ke cti Panny 
Marie.

SETKÁNÍ MANŽELSKÝCH PÁRŮ 
Obec Lesnice a farnost Lesnice vás srdeč-
ně zvou na  Večer pro nás dva – setkání 
manželských párů všech generací, kte-
rý se uskuteční 14. 2. 2019 od 17.30 hod. 
v Kulturním domě v  Lesnici.
Těšit se můžete na přednášku manželů 
Moniky a Ondřeje Sikorových na téma: 
„Spokojenost ve vztahu“ a romantickou 
večeři při svíčkách. 
Nejdéle spolu žijící manželský pár bude 
odměněn dárkem. Dárek je připraven i pro jeden vylosovaný pár. Hlídání dětí je zajištěno.
Přihlašujte se na adrese:  parafale@seznam.cz  do  7. 2. 2019. (Uveďte jména a příjmení 
manželů, délku manželství, počet dětí a jejich věk – pokud využijete služby hlídání.)
Cena 250 Kč/pár (káva, dezert, večeře, víno, nápoj, přednáška)
 Více informací pošleme po přihlášení na váš mail, dotazy zodpovíme na tel. č. 
737 913 896.  Pastorační rada farnosti Lesnice

POZVÁNÍ K DOBROVOLNICTVÍ V POSTŘELMOVĚ 
Dobrovolnické centrum Charity hledá v Postřelmově ochotného 
dobrovolníka či dobrovolnici. Úkolem bude v  nově vytvořeném 
zázemí mycího úseku v Postřelmově (objekt zdravotního středis-
ka) umývat jídlonosiče, kterým se zdejším seniorům a lidem s po-
stižením rozváží strava. Činnost je možné uskutečnit v libovolném 
čase po 14:00 hodině, půjde o práci zhruba na 2 hodiny, která je 

vhodná i pro mladší seniory. Obsluha myčky je snadná a po zaučení ji zvládne každý. Pod-
mínkou zapojení je vlastnictví průkazu pracovníka v potravinářství, který pomůžeme vy-
řídit. Potřebnou činnost může zajistit i více lidí společně, nebo tak, že si práci v jednotli-
vé všední dny v týdnu rozdělí. Předem děkujeme za vaše nabídky k pomoci, které prosím 
směřujte na vedoucího dobrovolnického centra Tomáše Orehka – tel.: 736 529 295, email: 
dobrovolnik@charitazabreh.cz.
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FARNOST ZVOLE     FARNOST ZVOLE

Ve Zvoli byla sbírka v neděli 20. ledna 5.120 Kč 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Děti, které letos poprvé přijmou svaté přijímání, budou farnosti představeny v neděli 
3. února při mši svaté.
STATISTIKY ZA ROK 2018, v závorce jsou uvedeny údaje z roku 2017
V roce 2018 bylo ve Zvoli 14 (5) nově pokřtěných; věrnost si slíbilo 3 (2) manželských 
párů; na věčnost jsme vyprovodili 13 (13) farníků 
Ve farnosti Maletín byl pouze jeden církevní pohřeb. 
  Mše svatá v Maletíně bude v neděli 3. února jako obvykle ve 14.30 hod. 

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 20. ledna: Štíty 2.910; Cotkytle 1.650; Horní Studénky 6.320 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

BLAHOPŘÁNÍ. 29. 1. 2019 se dožívá paní Stanislava Minářová 
ze Štítů 95 roků života. Přejeme jí hojnost Božího požehnání a ochranu 
Panny Marie.                                               P. Jacek Brończyk, rodina a farníci

Jako maminka postiženého syna Martínka (DMO) bych chtěla touto cestou poslat ve-
liké poděkování.
Děkujeme všem, kteří jste se jakkoli podíleli na akci Adventní zastavení ve Štítech. Z vý-
těžku akce budeme moci zakoupit speciální kočárek a autosedačku. 
Zvláště děkujeme organizátorům: paní Pecháčkové a paní učitelce Drlíkové, dále farnosti 
Štíty, skautům, dětem ze ZŠ Štíty, dobrovolnicím ze Štítů a Písařova, městu Štíty a hlavně 
všem lidem, kteří přispěli. Děkujeme. 
 
ŠTÍTY:
  Ve středu 30. ledna v 9 hod. proběhne úklid vánoční výzdoby, stromků a betléma. 
Abychom byli co nejdříve hotovi, prosíme o pomoc ochotné farníky.
  V pátek 1. 2. bude v 16 hod. adorace a příležitost ke svátosti smíření, v 17 hod. mše 
svatá.
  V sobotu 2. 2. na svátek Uvedení Páně do chrámu bude v 8.00 hod. mše svatá, svěcení 
hromniček, pak Mariánské večeřadlo.
  V neděli 3. 2. při mši svaté v 9 hod. bude svatoblažejské požehnání.
HORNÍ STUDÉNKY: 
  V neděli 3. 2. při mši svaté v 7.30 hod. bude svěcení hromniček.
COTKYTLE: 
  V neděli 3. 2. při mši svaté v 11 hod. bude svěcení hromniček.
  Využijte možnosti přijetí svátosti smíření 1. února z důvodu, že v neděli 10. 2. před 
svátkem Panny Marie Lurdské, bude udílení svátosti Pomazání nemocných.                                             
   P. Jacek Brończyk
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Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

TUTO NEDĚLI JE V ZÁBŘEZE SBÍRKA NA OPRAVU „DEVÍTKY“

Sbírky z neděle 20. ledna 2019: Zábřeh 13.699; Rovensko 762 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

19. PLES CHARITY ZÁBŘEH. Srdečně vás zveme v  pátek 8. 
února 2019 od 20 hodin do Katolického domu na tradiční spole-
čenský ples. K tanci i poslechu hraje Broadway ze Šumperka. Těšit 
se můžete na světelnou show POSTRPOI Postřelmov, předtanče-
ní NEXT Šumperk, fotokoutek a tradičně i na výtečnou kuchyni, 
koktejly, bohatou tombolu. Výtěžek večera bude použit na podpo-
ru Domácí hospicové a paliativní péče Charity Zábřeh.
Rezervace míst a prodej vstupenek zajišťuje recepce Charity Zá-
břeh (přízemí Žižkova 7/15, Zábřeh) v pracovní dny od 7.00 do 
16.30 hod.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ. Charita Zábřeh zve a přijme novou kolegy-
ni/nového kolegu do služby potřebným – seniorům, nemocným i mlad-
ším lidem se zdravotním postižením v  oblasti Zábřežska, Mohelnicka, 
Postřelmovska, Štítecka. Aktuálně obsazujeme volná pracovní místa ve 
Středisku osobní asistence a odlehčovacích služeb, jak na hlavní pracov-
ní poměr (smlouva na zkrácený 6 hodinový úvazek), tak na výpomoc 
na dohodu o provedení práce. Úkolem je poskytovat dopomoc klientům 

s běžnými každodenními činnostmi (péče na lůžku, oblékání, stravování, osobní hygi-
ena, nakupování, doprovod při pochůzkách, úklid, aktivizační a volnočasové činnos-
ti), případně zastoupení pečujících členů domácnosti. Zájemci najdou podrobnější 
informace k obsazované pracovní pozici na webu www.charitazabreh.cz 
Současně hledáme na brigádnickou výpomoc na zábřežské středisko Oáza - centrum den-
ních služeb osobní asistentku/osobního asistenta. Práce možná na DPP, i v souběhu např. 
s rodičovskou dovolenou na přivýdělek, případné zájemce zaučíme. Více informací podá 
koordinátorka sociálních služeb - p. Zdeňka Hrubá, DiS., telefon 734 435 080, email: so-
cialni.sluzby@charitazabreh.cz.

* * *

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH vás zve v úterý 5. úno-
ra v 9.30 hod. na besedu o činnosti a novinkách z Kompasu s Mgr. Soňou 
Kolářovou z SOS Kompas Zábřeh. Více na www.hnizdozabreh.cz.


