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2. 2. 2020
Ročník XXVII. číslo 5

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ
DO CHRÁMU

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 24   Hospodin zástupů, on je král slávy
1: Mal 3,1-4  2: Žid 2,14-18 Ev. Lk 2,22-40
Ordinárium latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho před-
stavili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ’Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno 
Pánu!’ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě ho-
loubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bo-
habojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, 
že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha, přišel do chrámu, právě když 
rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náru-
čí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, 
neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení poha-
nům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm sly-
šeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mno-
hých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby 
vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova 
kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama 
jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlit-
bami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo oče-
kávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do 
svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, 
byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: 
očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 
Skrze tvého Syna 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

Pondělí 3. února  sv. Blažeje, biskupa a mučedníka  
Středa 5. února  Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Čtvrtek 6. února Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků  

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

08.00-10.00 hod.  P. Jaroslav Šima
10.00-12.00 hod. P. Ján Jakubovič CM
12.00-14.00 hod. P. Vladimír Jáhn
14.00-16.00 hod.  P. Jacek Brończyk
16.00-18.00 hod.  P. Krzysztof Leon Klat

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

O IDEÁLECH A REALITĚ S BISKUPEM VÁCLAVEM MALÝM V ZÁBŘEHU
Jednou z výrazných postav listo-
padových dnů před třiceti lety byl 
také Václav Malý, současný po-
mocný biskup pražský. Zúčastnil 
se řady důležitých jednání a be-
zesporu se stal jednou z nezapo-
menutelných osobností tehdejších 
přelomových událostí.
Česká křesťanská akademie a Ko-
munitní centrum Postřelmovská 
14 vás zvou na setkání, díky kte-
rému se budeme moci nejen vrátit 

o třicet let zpět, ale hlavně přemýšlet o odkazu těchto dnů, ale i o nenaplněných ideá-
lech. 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 oči-
ma? Jakou perspektivu může mít dnešní mladá generace?
Setkání s biskupem Václavem Malým se uskuteční v úterý 11. února v 17 hod. 
v  Katolickém domě v Zábřehu. Bude mít dvě části - po přednášce pana biskupa 
bude následovat moderovaný rozhovor, v jehož části bude prostor i pro otázky 
z řad posluchačů. Nad setkáním přijal záštitu starosta města Zábřeh RNDr. 
František John.

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE – DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
děkanátů Šumperk a Zábřeh bude 3. a 4. dubna 2020 v Šumperku.
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
PROGRAMY NA ÚNOR 2020 
4. února v 9.30 hod. – Beseda na téma „Moje nejoblíbenější knížka aneb 
jaká je ta vaše?“ Knížky s sebou. 
10. února v 17.00 hod. – „Národní týden manželství – Manželství v síti“. 

Besedování o manželství s Martinem a Marií Hojgrovými (děti nechte tentokrát doma)
11. února v 9.30 hod. – „Národní týden manželství – Manželství v síti“, inspirativní beseda 
s vámi na dané téma
18. února v 9.30 hod. „Národní týden manželství – Manželství v síti“, beseda nad výsledky 
ankety
19. února v 16.00 hod. – Maňáskové divadélko pro nejmenší, hrajeme a zpíváme 
22. února 15.00 až 18.00 hod. – „Jen tak být” – relaxační odpoledne pro ženy s Mgr. 
Zuzanou Staroštíkovou. Přihlašování na ahoj@hnizdozabreh.cz, počet omezen
25. února v 9.30 hod. – „Emoce u dětí“, přednáška Mgr. Markéty Pavelkové
29. února 8.30 až 13.30 hod. – Kurz Symptotermální metody, jak předcházet neplánova-
nému početí, co dělat, když dítě nepřichází, vzdělávací kurz s MUDr. Eliškou Maradovou, 
přihlašování na maradova.eliska@gmail.com, tel: 775 101 177

Ve středu 5. února v 17.00 hod. první setkání v rámci kurzu pro lektory 
Božího slova. Další setkání 10., 18. a 24. února. Poznačte si v kalendáři. 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, se ve spolupráci 
s městem Zábřeh letos již po několikáté zapojuje do národního 
týdne manželství, který proběhne v týdnu od 10.-16. února.
Letošním mottem je Manželství v síti – jak manželství a vztahy 
ovlivňuje svět digitálních technologií a jaké výzvy přináší online svět do prožívání blízkosti 
s našimi nejbližšími.
Přidejte se do naší ankety a sdílejte s námi vaše tipy, co konkrétně děláte pro to, aby vám 
manželství nezevšednělo a jak nebýt v zajetí digitálních technologií. Příspěvky posílejte do 
16. února 2020 na ahoj@hnizdozabreh.cz. Těšíme se na vaše tipy!
Z došlých odpovědí  pro vás vybereme ty nejlepší, můžete se jimi nechat inspirovat, 
vystavíme je na síti v parčíku před Městským úřadem.
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POUŤ DO MEDŽUGORJE 2020

Jako každoročně i letos pořádáme pouť do Medžugorje, místa mimořádných milostí 
plynoucích z toho, že stále ještě, po dobu téměř 40 let probíhají na tomto místě každý den 
zjevení naší Matky Panny Marie – Královny Míru.
Toto poutní místo navštívilo již několik miliónů poutníků, tisíce kněží a desítky biskupů 
z  celého světa. Od roku 2018 je v Medžugorje přítomen polský arcibiskup Henryk 
Hoser, kterého papež František jmenoval apoštolským vizitátorem této farnosti. Na 
základě jeho velmi pozitivních zpráv papež František povolil, že poutníci mohou do 
Medžugorje cestovat nejen „soukromě“, ale rovněž pod oficiálním patronátem diecézí 
a farností.
Arcibiskup Hoser mimo jiné nazval Medžugorje „kairos a posvátný prostor“: Poutníci 
zasvěcují svůj čas, aby byli přítomni v medžugorském prostoru. Svatý papež Jan Pavel II. 
v  souvislosti s tím prohlásil, že stejně jako se čas vyznačuje zvláštními okamžiky milosti, 
kairoì, může být analogicky prostor poznamenán výjimečným spásonosným zásahem Boha. 
Tato intuice se vyskytuje ve všech náboženstvích, ve kterých nalézáme nejenom posvátná 
údobí, nýbrž také posvátné prostory, kde se setkání s božským zakouší intenzivněji, než 
k  tomu běžně dochází ve vesmírné nekonečnosti. Medžugorje nám tak poskytuje čas 
a prostor Boží milosti, vyvodil z jeho slov arcibiskup Hoser, a to na přímluvu blahoslavené 
Panny Marie, Matky Boží a Matky církve, která je zde uctívána jako Královna míru, jak ji 
známe z Loretánských litanií.
Během naší pouti se setkáme s  jedním z  vizionářů, jedním z  medžugorských kněží, 
navštívíme komunitu pro léčení narkomanů Cenacolo atd. Nabídka programu je velmi 
bohatá, každý si ho ale může uzpůsobit podle svých potřeb. 
Termín: 16. 8. - 22. 8. 2020 (Ne – So), odjezd v neděli 16. 8. okolo 15.30 hod. ze 
Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 22. 8. v dopoledních hodinách. Cena: 2.400 Kč  
+ 40 euro (zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – stravování vlastní). 
Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu. V plánu je 
zastavit se cestou zpět asi na dvě a půl hodiny u moře. Pouť je s duchovním doprovodem 
P. Radka Maláče. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farního kostela v Zábřeze, nebo ke stáhnutí na 
webových stránkách farnosti Zábřeh www.rkfzabreh.rps. Zda jsou ještě volná místa se 
můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254; poutnik151@seznam.cz). 

Vyplněné přihlášky můžete přinést do 
zábřežské farní kanceláře, zaslat mailem 
na poutnik151@seznam.cz, případně 
poslat na adresu:
Jaroslava Knápková, Červená Voda 483, 
Červená Voda 1, 561 61.
Cestovní pas není nutný, lze jet na 
občanku. Děti však potřebují dětský pas.
POČET MÍST JE OMEZEN.

Na společnou pouť se těší P. Radek Maláč
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OSTATKOVÝ MAŠKARNÍ PLES. Orel Rovensko zve všech-
ny příznivce dobré nálady a tance na ostatkový maškarní ples 
v sobotu 15. února 2020. V místní orlovně od 20.00 hod. hra-
je k tanci a poslechu Fofrovanka Uničov. Budou připraveny 
speciality tradiční domácí kuchyně, tombola.

Za pořadatele, Josef Šincl

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. 

ČERVENOVODSKO           ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 26. ledna:  Červená Voda 2.500 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Vitalij Molokov

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Sbírky z neděle 26. ledna: Klášterec 1.200; Svébohov 2.300; Jedlí 2.100  Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Władysław Mach SDS 

O prvním pátku v měsíci budou ve všech farnostech návštěvy nemocných. 

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

LOŠTICKO            LOŠTICKO            LOŠTICKO

Sbírky z neděle 26. ledna: Loštice 2.947; Moravičany 1.604; Bílá Lhota 1.051 Kč. Dnes je 
sbírka na potřeby farnosti. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

MORAVIČANY - CENTRUM BESEDA. Zveme na  
1. nedělní kavárnu, která se uskuteční v nedě-
li 2. února od 9 do 11 hodin v Komunitním centru 
Beseda v  Moravičanech. Přijďte si posedět a popo-
vídat s přáteli, sousedy, rodinou... Za drobný příspě-
vek bude k dispozici káva, čaj a občerstvení. Dětský 
koutek zajištěn. Prosíme dobrovolníky o napečení 
buchet či něčeho dobrého. Výtěžek z akce půjde na 

revitalizaci farské zahrady v Moravičanech.

Farní rada v Lošticích bude ve středu 5. února v 18.00 hod.

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.
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POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO

Možnost svaté zpovědi před prvním pátkem a tichá adorace bude ve středu od 
15.30 hodin v Leštině, ve čtvrtek od 16.00 hodin v Chromči, v pátek od 16.00 hodin 
v Postřelmově.

V  pondělí 3. února při bohoslužbě v  18.00 hod. se bude v  Postřelmově udělovat 
svatoblažejské požehnání.

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 kulturní-
ho 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, 
přednáška). 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

ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 26. ledna: Štíty 1.450; Cotkytle 510; Horní Studénky 1.700 Kč.   
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY 
Děkuji farníkům a farnicím za úklid vánoční výzdoby a stromků v kostele a za úklid na faře, 
v úterý 28. ledna.
 Ve středu 5. února bude bohoslužba v domově důchodců v 10 hod.
 Na první pátek 7. února je adorace v 16.00 hod., svátost smíření, pak v 17.00 hod. mše 

svatá.
 V sobotu 8. února Mariánské večeřadlo v 9.00 hod. v kostele
 V neděli 9. února před památkou Panny Marie Lurdské při mši svaté v 9.00 hod. bude 

udílení svátosti pomazání nemocných.

HORNÍ STUDÉNKY
 Ve čtvrtek 6. února bude svátost smíření v 15.30 hod., mše svatá a pobožnost 

k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu v 16.00 hod.
 V neděli 9. února před památkou Panny Marie Lurdské bude při mši svaté v 7.30 hod. 

udílena svátost pomazání nemocných.

COTKYTLE 
V neděli 9. února před památkou Panny Marie Lurdské bude při mši svaté v 11.00 hod. 
udílena svátost pomazání nemocných. P. Jacek Brończyk
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FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE

Sbírky z neděle 26. ledna: Lubník 980; Tatenice 1.400; Hoštejn 1.250; Kosov  400 Kč. 
Sbírky od „betléma“ pro adopci na dálku: Lubník 1.804, Tatenice 1.870, Hoštejn 6.820, 
Kosov 706 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na tatenické faře v neděli 9. února v 18.00 hod.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE budeme slavit ve středu 12. února. 
Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí bude od 14.00 hod. Adorační den zakončíme 
mší svatou v 17.30 hod. 

LIDOVÝ PLES pořádá v pátek 14. února od 20.00 hod. v Tatenici na zámečku 
farnost spolu s  KDU-ČSL. K  tanci i poslechu hraje skupina TRIANGL.
K občerstvení – domácí kuchyně.   

ZVOLE                    ZVOLE                    ZVOLE

Sbírka z neděle 26. ledna byla ve Zvoli 6.150 + dar na opravu komunitního centra 
15.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

V pondělí 3. února v 17.30 hod. o památce sv. Blažeje bude slavena  mše svatá ve Zvoli 
společně s katechumeny.   

Ve středu 5. února v 17.00 hod. první setkání v  rámci kurzu pro lektory Božího slova. 
Další setkání 10., 18. a 24. února. Hlavně stávající lektoři, poznačte si v kalendáři. 

FARNOST ZVOLE a KNIHOVNA ZVOLE vás 
srdečně zvou na besedu s Janem Votavou na téma 
JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA aneb JAK VIDÍM 
SVOJI CESTU S ODSTUPEM ČASU.
Jan Votava vám také představí knihu o své pouti do 
Santiaga de Compostella, kterou si můžete na místě 
zakoupit. Poté proběhne autogramiáda. Setkáme se 
ve čtvrtek 20. února 2020 v 18 hodin ve společenské 
místnosti OÚ Zvole.

Vstupné dobrovolné.

V MALETÍN Ě bude mše sváta dne 2. února ve 
14.30 hod., v  kostele sv. Jana a Pavla v  Pobučí 
příští neděli 9. února 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.

SBÍRKA z neděle 26. ledna: Zábřeh 15.362 Kč 
DARY V ZÁBŘEZE: na misie 500, na potřeby farnosti 10.000 Kč. Dary z Nemile na Radio 
Proglas 2.500, na TV NOE 2.500 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

Na likvidaci lepry bylo dne 20. ledna odesláno z Rovenska 2.500 Kč. 
Štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

Stále měj odvahu pravdy, ale pamatuj, že nejsi nadřazen nikomu. Pamatuj na to: nejsi 
nadřazen nikomu. I kdybys zůstal jediným, kdo věří v pravdu, nevyhýbej se přítomnosti 
lidí. I kdybys žil v mlčení poustevny, nos v srdci utrpení každého tvora. Buď křesťanem 
a v modlitbě všechno odevzdávej Bohu. Generální audience, 20. 9. 2017 - Výchova k naději

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
ROZŠIŘUJEME TÝM NAŠICH ZDRAVOTNÍKŮ 
CHARITA ZÁBŘEH aktuálně hledá a přijme 2 nové spolupracovnice (/ky) na pozici 
zdravotní sestra/bratr: terénní domácí zdravotní péče (převazy, odběry, aplikace injekcí 
a inzulinu, ošetření pooperačních ran a bércových vředů, ošetřovatelská rehabilitace, sle-
dování fyziolog. funkcí…) a/nebo domácí hospicové/mobilní paliativní péče (intenzivní 
péče a doprovázení umírajících v kruhu rodiny, tišení bolesti). Péče dle ordinace lékaře 
v domácnostech regionu Zábřežska, Mohelnicka, Postřelmovska, Štítecka buď na: hlavní 
pracovní poměr – plný nebo částečný, zkrácený pracovní úvazek dle osobních možností 
a domluvy, nebo dohodu o provedení práce – brigádnicky, na výpomoc jen ve sjednanou 

dobu (ráno/večer) nebo dny (určitý den 
v týdnu nebo víkendy) dle možností zdra-
votníka
Nástup je možný ihned nebo dle vzájemné 
dohody, nástupní hrubá mzda v  úrovni 
32.000  Kč s  další valorizací po zaučení, 
příjemný kolektiv, BEZ SMĚNNÉHO 
PROVOZU A NOČNÍ PRÁCE. Více 
informací u vrchní sestry (tel. 736 509 441) 
nebo na webu www.charitazabreh.cz 

KLUB PEČUJÍCÍCH – SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO PEČOVATELE V  MOHELNICI
Zveme vás ve středu 5. 2. od 16 hodin do budovy Městského 
úřadu Mohelnice (jídelna v  přízemí budovy) na setkání 
pečujících, kde si můžete s lidmi, kteří se stejně jako vy starají 
o svého blízkého, popovídat, předat si zkušenosti, vzájemně se 
podpořit, povzbudit i načerpat síly. Dopřejte si pro sebe tento 
čas.

Více informací vám podá Bc. Lucie Habichová, tel: 730 806 122. 


