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26. 1. 2020
Ročník XXVII. číslo 4

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh / Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
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

Žl 27,1.4.13-14

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 Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil 
Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neft alimově, 
aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: ’Země Zabulonova a země 
Neft alimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, 
uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.‘ Od 
té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ 
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 následo-
vali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry - Zebedeova syna Jakuba 
a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal 
je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galileji, 
učil v jejich synagogách, hlásal evangelium (o Božím) království a uzdravoval 
mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, 
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. 
Prosíme o to skrze tvého Syna našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 28. ledna  Památka sv. Tomáše Akvinského 
Pátek 31. ledna  Památka sv. Jana Boska, kněze 
Neděle 2. února  SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Při mši svaté v 8.30 hod. budou zábřežské farnosti představeny 
děti, které letos přijmou poprvé Eucharistii. 

SVÁTOST SMÍŘENÍ
 Zpovědní den v kostele sv. Bartoloměje bude ve středu 5. února od 8.00 do 18.00 hod. 

Rozpisy zpovědníků zábřežského děkanátu uveřejníme v příštích FI a ve vývěsce 
v kostele. 

 Ke svátosti smíření můžete přistoupit také o prvním pátku v měsíci 7. února 
od 15.00 hod. 

Sobota 1. února je první sobotou v měsíci. Mše svatá bude v kostele sv. Bartoloměje 
v 7.00 hod. 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KOSTELNÍKY NA VELEHRADĚ
ve dvou termínech:
•  od pondělí 17. do středy 19. února P. Pavel Hofírek 
• i v druhém termínu od pátku 13. do neděle 15. března povede du-

chovní obnovu P. Pavel Hofírek 
Pokud se chcete domluvit na společném cestování na Velehrad, může-
te zavolat manželům Kolářovým ze Svébohova.
Tel: 731 626 504; 732 514 729.
Kontakt k přihlášení na Velehrad tel.: 572 571 420, 733 741 896 

 e-mail: velehrad@stojanov.cz  red.

HNÍZDO – MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
28. ledna v 9.30 hod. – Tejpování, aneb co bychom o této metodě měli vědět. 
Mgr. Veronika Papoušková. Více na www.hnizdo.cz

Blahopřání
patří paní Marii Neumannové, která slaví 80. narozeniny.
Děkujeme jí za dlouholetou pomoc farnosti a přejeme Boží  
požehnání do každého dne a ochranu Panny Marie.

P. Radek, P. Krzysztof a farníci

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE – DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE děka-
nátů Šumperk a Zábřeh bude 3. a 4. dubna 2020 v Šumperku. 

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V ZÁBŘEZE začne v březnu. Bližší informace 
později. Zájemci se už teď mohou nahlásit na tel. 583 414 531 nebo 731 626 509. 
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NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 
3. neděli v liturgickém mezidobí, letos dnešní neděli 
26. 1. 2020, vyhlásil papež František NEDĚLÍ BOŽÍ-
HO SLOVA.
List, kterým Neděli Božího slova vyhlásil, je obsáhlý, 
má 22 bodů, vybrali jsme: 
…Tímto listem chci proto odpovědět na mnohé žá-
dosti, které jsem obdržel od věřících, aby celá církev 
sjednotila svůj úmysl v oslavě neděle Božího slova. 
Stalo se běžnou praxí, že se křesťanské společenství soustředí na velký přínos Božího slova 
pro každodenní život. Mnohé místní církve prostřednictvím různých iniciativ přibližují 
věřícím Písmo svaté, aby si s vděčností uvědomili tento veliký dar a snažili se ho uplatňo-
vat v běžném životě a být jeho věrohodnými svědky. … Kéž díky neděli věnované Božímu 
slovu vzroste v Božím lidu zbožné a vytrvalé přátelství s Písmem svatým, tak jako autor 
učil už v dávných časech: „Vždyť je ti to slovo velmi blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, 
takže ho můžeš zachovávat“ (Dt 30,14).
Dáno v Římě u Sv. Jana Lateránského, 30. září 2019, liturgická památka sv. Jeronýma, na 
začátku 1600. výročí jeho úmrtí. 

ROK BOŽÍHO SLOVA
V roce 2019 oslavila Katolická biblická federace 50 let od 
svého založení. V roce 2020 si také připomeneme šestnácti-
sté výročí od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele 
Bible, který dokázal přeložit Písmo do „každodenního“ ja-
zyka obyčejných lidí. Jeho horlivost týkající se dostupnosti 
Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Pís-
ma je neznalostí Krista.“

Souvislost těchto dvou výročí vyhlásila Katolická biblická federace  rok 2020 „Rokem 
Božího slova“, který se bude slavit od první neděle adventní (1. prosince 2019) do pa-
mátky svatého Jeronýma (30. září 2020). Tento rok má vést k novému zdůraznění sku-
tečnosti, že Boží slovo je středem života církve, jak to vyjádřili sv. Jan Pavel II. (Tertio 
Millenio Adveniente, čl. 36), papež Benedikt XVI. v návaznosti na biskupskou synodu 
v roce 2008 (Verbum Domini, čl. 73) a papež František v encyklice Evangelii Gaudi-
um (§ 174).

KURZ PRO LEKTORY. Na měsíc únor připravujeme kurz pro lek-
tory, kteří při bohoslužbách čtou Boží slovo pro lid. Kurz povede 
MgA Martina Pavlíková.
Kurz je nabídnut všem farnostem zábřežského děkanátu a bude 
probíhat na faře ve Zvoli. 
Termíny: středa 5. února v 17.00 hod., pondělí 10. února v 17.00 hod., úterý 18. února 
v 17.00 hod., pondělí 24. února v 17.00 hod.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 731 626 509 u paní Lexmanové. 

P. Radek Maláč, děkan a P. František Eliáš
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O IDEÁLECH A REALITĚ S BISKUPEM VÁCLAVEM MALÝM V ZÁBŘEHU
Jednou z výrazných postav listopadových dnů před 
třiceti lety byl také Václav Malý, současný pomocný 
biskup pražský. Zúčastnil se řady důležitých jedná-
ní a  bezesporu se stal jednou z nezapomenutelných 
osobností tehdejších přelomových událostí.
Česká křesťanská akademie a Komunitní centrum  
Postřelmovská 14 vás zvou na setkání, díky kterému 
se budeme moci nejen vrátit o třicet let zpět, ale hlav-

ně přemýšlet o odkazu těchto dnů, ale i o nenaplněných ideálech. Budeme klást otázky 
týkající se naší společnosti, budeme se zamýšlet nad tím, jak a v čem jsme se za minulé 
období změnili. Máme a můžeme mít nějaké sny i v dnešní době? Jaké hodnoty zůstávají 
neměnné, když se tolik věcí proměňuje před našima očima? Jakou perspektivu může mít 
dnešní mladá generace?
Setkání s biskupem Václavem Malým se uskuteční v úterý 11. února v 17 hod. v Kato-
lickém domě v Zábřehu. Bude mít dvě části - po přednášce pana biskupa bude násle-
dovat moderovaný rozhovor, v jehož části bude prostor i pro otázky z řad posluchačů. 
Nad setkáním přijal záštitu starosta města Zábřeh RNDr. František John.

ČERVENOVODSKO           ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 19. ledna: Jakubovice 325; Písařov 659; Červená Voda 3.127 + černoušek 
1.115; Domov důchodců sv. Zdislavy 291 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

HROMNIČNÍ POUŤ. V sobotu 1. února jste zváni do kostela 
sv. Jana Kalasanského do Moravského Karlova na Hromniční pouť. 
Mše svatá v 9.00 hod. bude obětována za nás, naše rodiny, děti, ne-
narozené děti a jejich rodiče.

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 19. ledna: Klášterec 2.500; Svébohov na opravy 7.200; Jedlí 1.700 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

První sobotu v měsíci 1. února bude ve Svébohově slavena mše svatá v 7.15 hod. 

MOHELNICKO        MOHELNICKO        MOHELNICKO

Sbírky z neděle 19. ledna: Mohelnice 4.377; Úsov 825; Studená Loučka 560 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Souček 

Pravidelné setkání seniorů se uskuteční v úterý 28. ledna ve 14.00 hod. na faře.
 Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Zveme do Mohelnice na chválové odpoledne v neděli 26. 1. 2020 v 16.00 hod., které se 
uskuteční na faře. Dana Faltýnková
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ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 19. ledna: Štíty na elektřinu 2.720; Cotkytle na opravy 1.310; Horní Stu-
dénky na opravy 5.170 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk
 
ŠTÍTY
 V úterý 28. ledna v 9.00 hod. bude proveden úklid výzdoby, vánočních stromků a úklid 

kostela a fary. Přijďte v co největším počtu, ať jsme co nejdříve hotovi. 
 V neděli 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu, bude při mši svaté v 9 hod. svě-

cení hromniček a svatoblažejské požehnání.
 Mariánské večeřadlo bude v kostele v sobotu 8. února.

HORNÍ STUDÉNKY
 V sobotu 1. února jsme zváni do Svébohova, kde bude  v 7.15 hod. pobožnost k Panně 

Marii.
 V neděli 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu, bude při mši svaté v 7.30 hod. 

svěcení hromniček a svatoblažejské požehnání.

COTKYTLE
 V neděli 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu, bude při mši svaté v 11 hod. svě-

cení hromniček a svatoblažejské požehnání. P. Jacek Brończyk

POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO

V neděli 2. února bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 1.950 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 2.240 Kč). 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

O první sobotě v měsíci únoru bude mariánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie 
v Postřelmově od 9.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

VEČER PRO NÁS DVA 
V rámci Národního týdne manželství připravuje Obec 
Lesnice společně s lesnickou farností příjemný večer pro 
manželské páry všech generací.
Zveme vás tedy ve středu 12. 2. 2020 od 17.30 hod. do kul-
turního domu v Lesnici, kde se můžete těšit na přednášku 

manželů Stavinohových: „Po čem toužíš? aneb Citové potřeby manželů“ a romantickou 
večeři při svíčkách. 
Místní skauti a skautky se v průběhu večera postarají o vaše děti. Proto, pokud budete chtít 
tuto službu využít, uveďte do přihlášky kromě svých jmen a délky manželství, také počet 
dětí a jejich věk. Cena za manželský pár je 350 Kč (večeře, káva, dezert, víno, nápoj, před-
náška). Přihlašujte se nejpozději do 5. 2. na adrese: parafale@seznam.cz. Vaše dotazy vám 
rádi zodpovíme na tel: 737 913 896.

Pastorační rada farnosti Lesnice
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LOŠTICKO            LOŠTICKO            LOŠTICKO

Sbírky z neděle 19. ledna: Loštice 2.547; Moravičany 6.706 + dary od betlému 2.774 Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY 
Ženy od 18 do 35 let zveme na Duchovní obnovu do kláštera Milosrdných sester sv. Kříže 
v Kroměříži. Obnovu povede P. Ján Jakubovič od 21. do 23. února 2020. 

Více info na vývěsce.

PŘEDNÁŠKA O PUTOVÁNÍ PO PRASTARÉ GRU-
ZII. Zveme na cestovatelskou přednášku o putování 
po prastaré Gruzii. Tentokrát se představí místní kněz 
P. Kristián Libant z moravičanské a loštické farnos-
ti. Součástí přednášky bude i pozvání na plánovanou 
červnovou pouť do Gruzie a Arménie.
Akce se koná v sobotu 1. února v 16.00 na moravičan-
ské Besedě. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde 
na revitalizaci farské zahrady v Moravičanech. 

Zveme na 1. Nedělní kavárnu, která se uskuteční v neděli 2. února od 9 do 11 hodin 
v  Komunitním centru Beseda v Moravičanech č. p. 98. Přijďte si posedět a popovídat 
s přáteli, sousedy, rodinou... Za drobný příspěvek bude k dispozici káva, čaj a občerstvení. 
Dětský koutek zajištěn. Prosíme dobrovolníky o napečení buchet či něčeho dobrého. Vý-
těžek z akce půjde na revitalizaci farské zahrady v Moravičanech.

Tomáš Adamec, tel. 731 324 117

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 19. ledna: Lubník 1.110; Tatenice 1.020; Hoštejn 1.600; Kosov 500 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

ZVOLE                    ZVOLE                    ZVOLE

Sbírka z neděle 19. ledna byla ve Zvoli 5.220 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Kurz pro lektory Božího slova ve Zvoli na str. 4. 

MALETÍN
Příští neděli na „Hromnice“ v 14.30 hod. mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.

LEVNÉ ŘEZIVO Z FARNÍHO LESA V MALETÍNĚ
Pokud máte zájem o levné řezivo (fošny, trámy, desky, případně vazbu) z farního lesa 
v Maletíně, můžete si ho objednat (k odebrání na jaře). Dřevo bude zpracováno dle 
vašich požadavků na pile v Postřelmůvku. Konečná cena u trámů je do 5.000 Kč za m3 
a desek za 3.500 m3.

P. František Eliáš, tel. 731 626 500
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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.

SBÍRKY z neděle 19. ledna: Zábřeh 13.846; Rovensko na ozvučení kaple 4.549 Kč.
DARY V ZÁBŘEZE: Brno Lesná 2.000, Haiti 1.000, Hnutí pro život 1.000, Likvidace lep-
ry 1.000, Imaculata 1.000, Mary’s Meals 1.000 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
V rámci Národního týdne manželství, který proběhne od 10. - 16. února, vyhlásilo Hnízdo 
anketu k tématu Manželství v síti. 
Připojte se i vy! Sdílejte vaše tipy, co děláte pro to, aby vám manželství nezevšednělo a jak 
nebýt v zajetí digitálních technologií. Na závěr ankety pro vás vybereme nejlepší odpově-
di. Těšíme se na vaše tipy!
Příspěvky můžete posílat do 16. února na ahoj@hnizdozabreh.cz nebo vhodit svoji odpo-
věď do krabičky v kostele v Zábřeze a ve Zvoli.

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
20. PLES CHARITY ZÁBŘEH. Srdečně vás zveme v pátek 31. ledna 2020 od 20 hodin 
do Katolického domu na tradiční společenský ples. K tanci i poslechu hraje La Muzica 
z Ústí n. Orlicí. Těšit se můžete na světelnou show POSTERPOI Postřelmov, předtanče-
ní NEXT Šumperk, fotokoutek a tradičně i na výtečnou kuchyni, koktejly, tombolu. Výtě-
žek večera bude použit na podporu Domácí zdravotní a hospicové péče Charity Zábřeh. 

V letošním roce bude výtěžek plesu zdvojnásoben Nadací Divo-
ké husy. Přijďte se příjemně pobavit a pomoci. Rezervace míst 
a prodej vstupenek zajišťuje recepce Charity Zábřeh v pracovní 
dny od 7 do 16.30 hod.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020. Děkujeme všem dárcům, kteří 
přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. Její výsledek je díky vaší 
štědrosti 1 696.088 Kč, což je o 98 tis. Kč více než loni. Vaše dů-
věra nás velice těší, ale zároveň zavazuje. Opět se budeme sna-
žit využít poskytnuté dary co nejsvědomitěji k pomoci po-
třebným a  růstu charitního díla církve. Sbírku by však nebylo 
možné uskutečnit bez obětavé pomoci asi 1.600 koledníků, 
podpory jejich rodin, vstřícnosti pracovníků obecních úřadů, dobrovolníků, kte-
ří připravovali kolednické potřeby, duchovní podpory kněží a modliteb vás všech.  
Moc děkujeme!
Výsledky dle obcí najdete na str. 3 a další podrobnosti jsou na webu zábřežské Charity 
www.charitazabreh.cz.
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využi-
tí shromážděných 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 dve-
ří vám chybí, neváhejte nás kontaktovat – rádi jej dodatečně doplníme (tel. 736 509 431,  
email: trikralova.sbirka@charitazabreh.cz).


