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17. 2. 2019
Ročník XXVI. číslo 7

6. 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

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; 
dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                             Amen

Žalm 1  Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina
1: Jer 17,5-8                                 2: 1 Kor 15,12.16-20                                    Ev. Lk 6,17.20-26 
Ordinárium: Břízovo č. 503     příště Ebenovo č. 504 

„Požehnaný člověk, 
který doufá v Hospodina, 
jehož oporou je Hospodin! 
Je jako strom, který je 
zasazen u vod, 
který své kořeny 
vyhání k potoku; 
když přijde vedro, 
nestrachuje se, 
jeho listí zůstává zelené, 
ani v suchém roku 
nemá starosti, 
nepřestává nést ovoce.“

Jer 17,7-8



2

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE 
Čtvrtek 21. února  sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 
Pátek 22. února Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Sobota 23. února  Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH vás zve: 
19. 2. v 9.30 hod.  PUBERTA – MUSÍ TO BÝT „BOJ“ KDO Z KOHO? Přednáška s Mgr. 

Zuzanou Staroštíkovou
26. 2. v 9.30 hod.  JAK SE ŽIJE S CYSTICKOU FIBRÓZOU? Co je to cystická fibróza? 

Beseda a osobní zkušenosti Sylvy Petrželkové Krejčí 
27. 2. v  16 hod.  PÍSNIČKY A MAŇÁSKOVÉ DIVADÝLKO 
 pro nejmenší  v Hnízdě.  Více na www.hnizdozabreh.cz 

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 20. února. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. Radek Maláč

ZAKONČENÍ PLESOVÉ SEZÓNY
 Orel Rovensko zve v  sobotu 23. 2. 2019 od 19.45 hodin. na 
OSTATKOVÝ MAŠKARNÍ PLES S POCHOVÁVÁNÍM BASY 
do orlovny Rovensko. Ve stylu „Pána prstenů“ bude k tanci a po-
slechu hrát kapela „ZN“, předtančení předvede pár tanečního klu-
bu Olymp Olomouc. Bude připravena tombola a speciality domá-
cí kuchyně.  Za pořadatele srdečně zve Josef Šincl

 Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na TRADIČ-
NÍ MAŠKARNÍ PLES, který se uskuteční v pátek 1. března 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.

 Především děti a jejich rodiče a kamarády zveme na 
TRADIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 

KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 2. března. Zábavným 
odpolednem plným her a soutěží návštěvníky provede Tomáš 
Velzel. Nebude chybět tradiční tombola a promenáda masek. 
Vstupné 25 Kč. Začátek ve 14 hodin.

  Nejenom seniory zveme na neděli 3. března na Zábavné od-
poledne s  hudbou a tancem. Známé melodie zahraje Vašek a 
Pepa. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajiště-
no. 
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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V BARBORCE ZAZNÍ VARHANNÍ KLASIKA
Skutečnou hudební lahůdku v podobě varhanního 
koncertu nabídne cyklus Bravo v neděli 24. úno-
ra v kostele sv. Barbory. Od 16 hodin zde vystou-
pí Pavel Svoboda – jeden z nejúspěšnějších českých 
varhaníků současnosti, laureát Pražského jara a me-
zinárodní soutěže J. S. Bacha v Lipsku. 
V programu koncertu zazní hudba mistrů varhan-
ní tvorby období baroka, především J. S. Bacha, ale 
i skladby G. F. Händela a také W. A. Mozarta či Fe-
rence Liszta. Koncert slibuje výjimečný zážitek i pro-
to, že hru na kůru bude snímat kamera, a posluchači 
tak budou moci sledovat umělecký zážitek na plátně 
před sebou. Za vstupenku zaplatí návštěvníci přízni-
vých 100 korun, držitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč, 
děti vstup zdarma.              PhDr. Zdeněk David 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA „HALÉŘ SV. PETRA“
Při nedělních bohoslužbách 24. 2. 2019 proběhne ve farnostech sbír-
ka „Svatopetrský haléř“. Výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, ode-
slán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nou-
zi. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi 3.063.720 Kč.
Dobrý zvyk podporovat zvěstovatele evangelia existuje od zrodu 
křesťanství. Svatopetrský haléř tak byl původně spontánním pří-
spěvkem věřících papeži, jakožto nástupci svatého Petra, aby byl 
schopen přispívat na všeobecné potřeby církve. 
Proč pomáhat? 
Papež Benedikt XVI. v prvním roce svého pontifikátu o této sbírce 
řekl: „Svatopetrský haléř je jasným výrazem účasti všech věřících na dobročinných inici-
ativách římského biskupa pro světovou církev. Toto gesto nemá jen praktickou, ale také 
zřetelně symbolickou hodnotu jako znamení jednoty s papežem a starosti o potřeby brat-
ří, a proto má tato služba hodnotu také pro celou církev.“ (Řeč při audienci pro Circolo di 
San Pietro, 25. února 2006) 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Přijměte moje poděkování i dík ředitele ACHO pana Václava Ke-
prta za spolupráci při organizování Tříkrálové sbírky, povzbu-
zování koledníků i farníků k této náročné i krásné činnosti pro 
potřebné, některým i za osobní účast v koledování. Letos v naší 
arcidiecézi koledovalo 5.660 skupinek – o 420 více než vloni. Vý-
nos letošní sbírky činí 29.828.910 Kč, což je opět více než před ro-
kem. Během Tříkrálového koncertu byly zaslány DMS v hodnotě 
1.266.495 Kč. Více na www.trikralovasbirka.cz.  

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
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ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, místní skupina Zábřeh 
připravuje na úterý 26. února v 18 hodin přednášku Lukáše 
Noska, Ph.D. Evropa a islám - dějiny a současnost střetů, vzta-
hů, expanzí i přijetí. Vztahy mezi Evropou a islámem se datují 
do doby vzniku islámu, tedy do 7. století. Nešlo vždy o mírumi-
lovnou kulturní výměnu, ale i o války, tažení a dobývání. Jen vý-
čet těchto forem pronikání vydá na tlustoknihy. 
Jaká jména z historie má cenu připomínat? Nejsou to jen kři-
žáci, ale třeba i sv. František z Assisi či Erasmus Rotterdamský. 
Lukáš Nosek, Th.D. je křesťanský teolog a islamolog zabývající 
se arabofonním křesťanstvím a křesťansko-muslimskými vzta-
hy. Jako pedagog působí na HTF UK, je členem redakce revue 
Salve.  Za ČKA Jana A. Nováková

PRVNÍ PAPEŽ NA ARABSKÉM POLOOSTROVĚ
Je to poprvé, co na Arabském poloostrově stanula hlava katolické 
církve a prozřetelnost tomu chtěla, že to byl papež jménem Franti-
šek, 800 let poté, co sv. František z Assisi navštívil sultána al-Malik 
al-Kāmila.. 
Papež František dodal, že často během své cesty na sv. Františka 
myslel: „Pomáhal mi nést v srdci evangelium, Ježíšovu lásku, při růz-
ných okamžicích návštěvy. V mém srdci bylo Kristovo evangelium, 
modlitba k Otci za všechny Jeho děti, především za ty nejchudší, obě-
ti nespravedlností, válek a bídy... Modlitba, aby dialog mezi křesťan-
stvím a islámem byl rozhodujícím faktorem pro mír v dnešním světě.“

Dokument lidského bratrství zavazuje k šíření míru
Kromě projevů došlo v Abú Zabí ještě k dalšímu kroku, papež František a velký imám me-
šity Al-Azhar podepsali Dokument lidského bratrství, ve kterém se jednotně potvrzuje 
společné povolání všech mužů a žen, aby byli bratry jako Boží synové a dcery, odsuzuje se 
každá forma násilí, především s náboženskou motivací a oba se zavazují k šíření autentic-
kých hodnot míru ve světě. 
„V době, jako je ta naše, kdy je velké pokušení vidět střet mezi křesťanskou a islámskou spo-
lečností a považovat náboženství za zdroj konfliktu, jsme chtěli dát další, jasné a rozhodné 
znamení, že místo toho je možné se setkávat, je možné se respektovat a vést dialog  navzdory 
různorodosti kultur a tradic. Křesťanský a islámský svět oceňují a chrání společné hodnoty: 
život, rodinu, náboženský smysl, úctu ke starým, vzdělávání mladých a další,“ řekl papež.
   Tiskové středisko ČBK

KATOLICKÝ TÝDENÍK na tuto neděli (číslo 7) na první stránce mapuje návštěvu Sva-
tého otce na Arabském poloostrově a Perspektivy přináší překlad dokumentu o lidském 
bratrství, společného textu papeže Františka a představitele sunnitského islámu, vrchní-
ho imáma Univerzity al-Azhar Ahmeda at-Tajíba i komentář k papežské návštěvě arabis-
ty Jana Hrubého. 
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KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE 
Pro velký zájem o setkávání v „Klubu pečujících“, nabízíme toto se-
tkání i v únoru. Uskuteční se ve středu 20. 2. od 16.00 hodin v sídle 
zábřežské pečovatelské služby (Valová 290/9). 
Podporu najdete u přítomných odborníků, jejichž rady vám pomo-
hou při péči, a pokud s péčí začínáte, dají vám mnoho užitečných 
rad, jak tuto situaci zvládnout. Pozvěte pečující, o kterých víte, ale 
kteří ještě neví o této možnosti pomoci a podpory.
 Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, tel: 
736 509 449.

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 10. února: Jakubovice 963; Písařov 532; Červená Voda 4.150; Domov dů-
chodců sv. Zdislavy 65 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 10. února: Klášterec 1.500; Svébohov 1.600; Jedlí 2.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého hudebního fondu uvádí v nedě-
li 24. 2. 2019 v 18.00 hod. v Obecním domě ve Svébohově koncert Dua Beautiful Strings 
(Monika Urbanová – housle; Hedvika Mousa Bacha – harfa)

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

V pondělí 18. února je ve farnosti Lesnice ADORAČNÍ DEN. 
Nejsvětější svátost bude v kostele vystavena podle rozpisu.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

Sbírky z neděle 10. února: Lubník 960; Tatenice 1.160; Hoštejn 1.300; Kosov 480 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 10. února: Štíty 1.610; Cotkytle 666; Horní Studénky 780 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY V DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Nedělní mše  svaté i časy pravidelných bohoslužeb farností děkanátu Zábřeh jsou na pla-
kátku, který si můžete vzít v kostele sv. Bartoloměje na stolečku u novin.

V Zábřeze dochází ke změnám, v neděli, pondělí a ve středu s platností od neděle 3. 
března!
Pokud na vás nezbude, můžete si plakátek vyzvednout ve farní kanceláři.
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MOHELNICKO        MOHELNICKO        MOHELNICKO

RUMUNSKO 2019 – EXPEDICE BANÁT – POZVÁNKA PRO MLÁDEŽ
Pozvánka pro mládež (16-30 let) k putování po rumunských Karpatech s otcem Petrem 
Součkem (farář v Mohelnici). Cílem je přechod pohoří Munţii Semenic, Munţii Locva 
a Munţii Almaj (Banát) s návštěvou českých vesnic. Termín akce: neděle 28/7 - sobota 
10/8/2019. Cena: 3.000 Kč. Přihlašování a více informací u otce Petra (tel.: 731 758 543).

Z mohelnické farní kroniky, Stanislav Peroutka, LP 1994
Opravy farního kostela.
Je ukončena oprava a naladění varhan farního kostela. Současně 
se provádí opravy a naladění varhan u sv. Stanislava, v Úsově, Po-
lici a Studené Loučce.
Veškeré tyto práce provedl profesor Ladislav Jankovič (varhaník 
od sv. Matěje v Bratislavě) za nízké náklady
Obětní stůl. Je připraven návrh mramorového obětního stolu pro farní kostel.
1. sv. přijímání. 23. června přistoupilo poprvé ke stolu Páně deset dětí, čtyři děvčata a šest 
chlapců.
Výuka náboženství. S novým školním rokem je zahájeno vyučování náboženství na jed-
né základní škole. Počet žáků okomentoval otec Stanislav slovy „ dětí je žalostně málo“.  
Ostatky německých vojáků. V červnu byly ze společného hrobu v zadní části městského 
hřbitova vyzvednuty ostatky asi 160 německých vojáků z II. světové války. Ostatky byly 
jednotlivě uloženy na německý hřbitov v Brně.
Poutě. 30. dubna – pouť do Dubu na Moravě a na Svatý Kopeček; červenec –
Suchdol u Prostějova; srpen – Svatý Hostýn; září – Střítež; 23. září – na vysvěcení nově 
postaveného kostela Maria Hilf u Zlatých Hor. Kostel jako známé poutní místo byl zničen 
(odstřelen) za  minulého režimu; říjen – pouť do Králík.  
Úmrtí paní Cibulkové. 12. prosince jsme se rozloučili s dlouholetou zpěvačkou chrámo-
vého sboru, skromnou a tichou paní učitelkou Boženou Cibulkovou. Při pohřbu z farního 
kostela, za velké účasti, jsme se z pohřební řeči dozvěděli o činnosti paní Boženky v eku-
menickém hnutí v republice. 

KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V MOHEL-
NICI se uskuteční ve středu 20. 2. od 16.00 hodin v budově Měst-
ského úřadu Mohelnice (jídelna v přízemí budovy). Pokud jste se 
již svépomocné skupiny zúčastnili, víte, že se zde setkáte s  lidmi, 
kteří se také věnují péči o svého blízkého, prožívají stejné nebo po-
dobné starosti a tedy rozumí tomu, co prožíváte i vy. Víte, že pod-
poru najdete i u přítomných odborníků, jejichž rady vám pomo-
hou při péči, a pokud s péčí začínáte, dají vám mnoho užitečných rad, jak tuto situaci 
zvládnout. Pozvěte pečujícím, o kterých víte, ale kteří ještě neví o této možnosti pomoci 
a podpory. Více informací vám podá Mgr. Ludmila Ryšavá, vedoucí pečovatelské služby, 
tel: 736 509 449.
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

Sbírka z neděle 10. února na potřeby farnosti:  Loštice 3.222; Moravičany 1.379; Bílá 
Lhota 965 Kč. Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant  CM
V neděli 24. února v 17.00 hod. bude slavena mše svatá v Pavlově. 

FARNOST LOŠTICE
  Během nejbližší mrazivé zimy budou úterní ranní mše sv. slaveny v kapličce na faře.
  Na stolku si můžete zakoupit kvalitní pero s logem farnosti. Pero má silikonový hrot, 
který lze používat na dotykových displejích. Cena pera je 21 Kč.

POUŤ DO MEDŽUGORJE. Na podzim vás zveme na farní pouť do Medžugorje, spojí-
me se s poutníky ze Zábřehu. Termín: 15. – 21. září 2019 (neděle – sobota). Odjezd v ne-
děli 15. 9. odpoledne, návrat v sobotu 21. 9. v dopoledních hodinách. Cena 2.200 Kč + 40 
Euro. Více informací v FI č. 6 nebo na internetových stránkách farnosti Zábřeh (http://rk-
fzabreh.rps.cz/default.html)

VOLBA NÁZVU FARNÍHO KOMUNITNÍHO CENTRA 
V  MORAVIČANECH. Celkem farníci navrhli 10 názvů 
a tím vítězným se stal návrh pana Jaromíra Homoláka z 
Moravičan, a to „BESEDA“. Na tomto návrhu se shodli 
členové farní rady. O vizi a následných postupech reali-
zace tohoto prostoru budeme informovat na nové nástěn-
ce u kostela. Předpokládaný termín dokončení je červenec 
2019. Cílem projektu je společně vytvořit příjemné místo 
k setkávání místních farníků a obyvatel Moravičan a pro-
střednictvím společných zážitků upevňovat mezilidské 
vztahy. Touto snahou chceme vnést na venkov možnost 
nového kulturního a vzdělávacího vyžití, a zároveň využít 
unikátních prostor moravičanské fary ke společenskému 
životu. Budeme rádi za finanční podporu tohoto společné-
ho projektu.                                                    Tomáš Adamec

FARNOST ZVOLE FARNOST ZVOLE

Ve Zvoli byla sbírka v neděli 10. února 4.650 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZVOLE se sejde ve středu 20. února v 18.00 hod. na 
faře ve Zvoli.                            P. František Eliáš

Příští neděli 24. února ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla 
v Pobučí. 

MALETÍN – v kostele sv. Mikuláše bude slavena mše svatá tuto neděli 17. 2. ve 14.30 hod. 
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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 17. 2. BUDE VE FARNOSTI ZÁBŘEH SBÍRKA NA „DEVÍTKU“

Sbírky z neděle 10. února: Zábřeh 11.999; Rovensko 965 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                              P. Radek Maláč

DARY NA LEPRU. Dne 13. 2. 2019 byla ze Zábřeha odeslána částka 6.600 
Kč. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.                                                     Marie Zíková 

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

SENIORTAXI pro ZÁBŘEH 
CHARITA ZÁBŘEH od pondělka 18. února spouští 
novou službu pro seniory a lidi s postižením. Bude 
k  dispozici občanům Města Zábřeh a obyvatelům 
městských částí: Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín a 
Václavov. Výhradně však těm, kteří jsou nějak ome-
zeni ve své soběstačnosti a mají sníženou schopnost 
pohybu, nemohou si dopravu zajistit jinak. Maxi-
mální počet využití jednou osobou je 8 x do měsí-

ce. Individuální přeprava na objednávku i s možností si dopředu zablokovat termín, bude 
fungovat ve všedních dnech v době od 7.00 do 15.30 hodin. O víkendech pak pouze po 
vzájemné domluvě a dle možností provozovatele.
Kancelář pro podání žádosti, sepsání smlouvy a vyřízení průkazky klienta je umístěna 
v dřívější prodejně Ledňáček, kanceláři Dobrovolnického centra, hned pod Charitním do-
mem sv. Barbory, na adrese Žižkova 6/17. 
 Kancelář je otevřena ve všední dny v době mezi 11 - 13 hodinou, pokud v této době 
neprobíhá smluvní přeprava – lépe je zamluvit si termín dopředu. Telefonický kontakt, na 
kterém je v pracovní době řidiče Martina Beníčka možné domluvit sepsání smlouvy a ná-
sledně poté objednávat přepravu je: 736 444 664. Cena za přistavení vozidla a obousměr-
nou zpáteční cestu je stanovena na 30 Kč, úhrada probíhá v hotovosti ihned po dokončení 
přepravy. Stejnou částkou je zpoplatněna i čekací doba za každých započatých 20 minut.
Cílem přepravy i s dopomocí při nastupování mohou být zdravotnická zařízení (např. or-
dinace praktických lékařů a stomatologů, poliklinika, odb. lékaři, rehabilitace), poskyto-
vatelé sociálních služeb (např. jednání o zavedení péče), autobusové stanoviště a vlakové 
nádraží (k/od navazujících spojů), úřady a instituce (MěÚ, ÚP, pošta), kulturní zařízení 
(kulturní dům, kino, muzeum, Katolický dům, ZUŠ), sportovní akce (např. pro seniory, 
hřiště, krytý bazén), vzdělávací a volnočasové aktivity (např. klub seniorů, knihovna, ná-
vštěvy blízkých), kostely a hřbitovy, obchody a služby (kadeřník, pedikúra).


