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2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 96 Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech
Iz 62,1-5 2: 1 Kor 12,4-11 Ev. Jan 2,1-11

Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také 
Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš 
jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služeb-
níkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Stálo tam šest 
kamenných džbánů na vodu, určených k  očišťování pře-
depsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. 
Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili 
je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správ-
ci svatby!“ Donesli, a  jakmile správce svatby okusil vodu 
proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, 
kteří čerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: 
„Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až 
se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno 
až do této chvíle.“
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; 
tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili.
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K EVANGELIU
Svatba – vysněná událost i obávaný krok. Okamžik, který proměňuje lidský život, protože 
člověk vstupuje do závazku. Nese mnoho jistot, je životodárný, ale přináší také nemalé 
starosti. Je radostí, startem nové fáze vlastního života. Svatba předpokládá rodinu, vztah, 
osobní a intimní společenství. A právě do těchto souvislostí vložil Ježíš podle svatého Jana 
začátek svého vystoupení. Jako by chtěl ukázat, že jako svatba spojuje a zavazuje, tak pří-
chod Syna člověka dává možnost vstoupit na novou cestu. Něco zcela nového, závazného, 
ale především životodárného právě tady začíná. zdroj: www.vira.cz

VĚŘÍM TOMU?
Klečím před oltářem. 
Na něm se právě odehrává ten největší, zcela zásadní, vše prostupu-
jící a dokonale nepochopitelný zázrak. Na slovo kněze do kousku 
chleba sestupuje na oltář sám Pán a s Ním přichází celé nebe.
A já opět, ani nevím pokolikáté, šeptám větu: „Pane, nezasloužím si, 
abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.“
Věřím tomu? Věřím těm slovům? Věřím, že Ježíš při každém přijí-
mání zcela naplní a uzdraví mou duši? Nebo jen bezmyšlenkovitě 
odcházím od oltáře?

Tuto větu pronáší v evangeliu podle Matouše setník, který prosí Ježíše, aby uzdravil jeho 
služebníka. (Mt 8,8)
On, pohan, při pohledu do Ježíšových očí poznal a uvěřil, že k uzdravení stačí Slovo…
A Ježíš mu odpovídá: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane.“ (Mt 8,13)
Tuto větu šeptá Ježíš mně, tobě, každému z nás pokaždé, když Ho přijímáme v Eucharistii. 
V tom okamžiku nám dává Král vesmíru VŠECHNO, nemůže dát víc. On, vyslovené živé 
Slovo, dává v plnosti sebe. Věřím tomu? ... „Ano, Pane, věřím.“ (Jan 13,27)
Dnes, až budu stát před oltářem a přijmu živého Krista v Eucharistii, nezapomenu, že mi 
šeptá: „Jdi, a jak jsi uvěřila, tak ať se ti stane.“ Anna Peková 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 2022 
Týden modliteb letos proběhne od 18. do 25. ledna 2022 a jeho mottem je 
verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ 
(Mt 2,2) 
K modlitbám za jednotu křesťanů se sejdeme v kostele sv. Barbory v pondělí 24. ledna 
v 18.00 hod.

Milé farnice a farníci,
děkujeme všem, kteří se již zapojili do synodálního procesu v několika skupinkách. Další 
jsou se setkáním skupinky na počátku. Chceme povzbudit ty, kteří třeba ještě váhají, ať se 

zapojí. Teď je opravdu již nejvyšší čas, aby se skupinka (3-8 osob) stihla 3x 
setkat před začátkem postní doby, tedy do konce února.

Jana A. Nováková, farní koordinátorka
anezons@seznam.cz, tel. 723 353 976

Jana Kubíčková
kubicek.jana@seznam.cz, tel. 605 536 270 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 17. ledna památka sv. Antonína, opata
úterý 18. ledna  památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
čtvrtek 20. ledna památka svatého Fabiána
pátek 21. ledna památka svaté Anežky Římské

VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY VE FARNOSTI ZÁBŘEH
Volby jsou podle dekretu otce arcibiskupa dvoukolové.
Tuto neděli 16. ledna si mohou farníci starší 15 let ve farním kostele při 
všech bohoslužbách vyzvednout „lístky“ – na které mohou napsat své ná-
vrhy na členy příští pastorační rady – a odevzdat je příští neděli 23. ledna.
Navrhnout můžete každého, o kom si myslíte, že jeho postoj bude příno-

sem (je praktikující křesťan, starší 18 let a přísluší do farnosti). Navržený kandidát musí 
s volbou do pastorační rady souhlasit. Pokud by nechtěl být členem pastorační rady, ozná-
mí to volební komisi.
Podle dekretu musí volební komise oznámit farnímu společenství datum konání voleb 
a seznam kandidátů 14 dní před volbami, zřejmě v neděli 30. ledna, volby by proběhly 
v neděli 13. února.

VÝŠLAP DO HOR
Zveme mládež na výšlap do hor, který chystáme na 29. ledna. Potkáme se 
v 7.15 hod. na vlakovém nádraží v Zábřeze. Plánovaná trasa je dlouhá asi 
15 km a vede krásnou jesenickou přírodou.
Těšíme se na vás! animátoři Zábřeh

ALFA PŘICHÁZÍ S NĚKOLIKA NABÍDKAMI
Opět je tu možnost přihlásit se do kurzu Alfa ONLINE pro každého (celore-
publiková), která bude probíhat přes Zoom od úterý 25. ledna. Celorepub-
liková Alfa ONLINE pro mládež bude probíhat od čtvrtka 27. ledna. Kurzy 
nabízí přednášky, diskuse, setkání s novými lidmi přes Zoom. 
Více informací na https://www.kurzyalfa.cz/zkus-alfu/, přihlásit se můžete 
tamtéž nebo napište na e-mail: veronika.filipova@kurzyalfa.cz.
Zároveň bychom rádi upřesnili, že počítáme s tím, že opět proběhne Alfa 
v Zábřeze na Devítce. Pokud to situace dovolí, mohl by kurz začít v dubnu.

Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová  

ON-LINE FORMAČNÍ SETKÁNÍ PRO KOSTELNÍKY A SAKRISTIÁNY
Institut pro liturgickou formaci je pořádá pro ty, kdo pečují o kostel, jeho vybavení a li-
turgické prádlo. Jeho smyslem je lépe porozumět liturgickému prostoru, paramentům, 
nádobám a připomenout si praktické úkoly spojené s kostelnickou službou. 
Přednášejícími jsou Mons. Pavel Konzbul, P. Roman Dvořák a svatovítský kostelník Mi-
chal Brich. 
Setkání se koná ve čtvrtek 27. 1. ve 20.00 prostřednictvím platformy zoom a youtube. 
Více: http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika
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TŘÍDENNÍ PŮST A MODLITBY ZA ČESKO 20. – 22. LEDNA 2022
Milí bratři a sestry, 

obracíme se na vás s naléhavou výzvou k modlitbám a půstu za naši zemi. 
Jsme vděční Bohu, že vyslýchá modlitby svého lidu. Není však vyhráno.
Vidíme, že společnost, ve které žijeme, se rychle mění, a je zjevné, že se věci už nevrátí 

do starých kolejí, jako byly před pandemií koronaviru. Naše společnost čelí určitým hroz-
bám, jako je ekonomická či energetická krize, prudký růst inflace, znehodnocení měn, 
hrozí bezpečnostní rizika, politická nestabilita a stále není vyhráno v boji s nebezpečným 
virem. Zároveň je současná situace velkou příležitostí pro Boží lid, aby ukázal na záchranu 
v Ježíši Kristu. 

Vnímáme, že je čas se pokořit před Pánem Ježíšem, roztrhnout v pokoře a odda-
nosti své srdce a vyjádřit Kristu na jedné straně vděčnost, že naši zemi stále ochraňuje, 
a na straně druhé prosit za odpuštění hříchů svých a svého národa. Přichází nám na mysl 
tento biblický verš s velkým zaslíbením od Boha: „…Pokud můj lid, který se nazývá mým 
jménem, se pokoří a bude se modlit a hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, 
tehdy je vyslyším z nebe, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ 2 Pa 7,14

Pán Bůh zaslíbil, že uzdraví zemi, pokud se lidé, a na prvním místě Boží lid, před 
Bohem pokoří, opustí zlé jednání a bude se modlit. Bůh je věrný. On chce především 
změkčit naše srdce, aby bylo „masité“ a ne tvrdé jako kámen. Pouze měkké srdce je schop-
né pokory, pokání, soucitu a  lítosti, ale také dokáže prožívat vděčnost, radost a  lásku. 
Pojďme společně před Boží trůn, vždyť je psáno: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, 
abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Ž 4,16

Vnímáme, že je před námi nové období, a můžeme říci, že nastal čas vstoupit 
do „zaslíbené země“. Mnohé staré věci pominuly a  jsou zde nové, můžeme tedy 
zareagovat podobně jako Židé, kteří se před cestou zpět do zaslíbené země pokořili 
před Bohem v modlitbách a společném půstu u řeky Ahavy, aby si u Boha vyprosili 
volnou a přímou cestu:

„Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vy-
prosili si u něho pro sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu.“ Ezd. 8,21

Proto vás prosíme, připojte se k  třídennímu půstu a  modlitbám ve dnech  
20.–22.  1.  2022. Půst začne 
už ve středu v  18.00  hodin 
a skončí v 18.00 hodin v so-
botu. Je na vás, jakou formu 
půstu zvolíte. Před Bohem je 
to vzácné. Setkejte se ke spo-
lečným modlitbám ve vaší 
modlitební skupině, ať už 
osobně, či online. Věříme, že 
vás Pán Bůh povede v mod-
litbách skrze svého Ducha. 

Budeme vám také vděč-
ní, pokud tuto výzvu rozšíří-
te mezi své přátele a známé. 

Děkujeme vám. 
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K výzvě se připojili a podporují ji (v abecedním pořádku): Bohdan Čančík, Pavel Černý, 
Jiří Čihulka, Tomáš Ditrich, Dan Drápal, Tadeusz Gaura, Miloš Kačírek, Zdena Kačírková, 
Vojtěch Kodet, Tomáš Krajník, Libor Kučera, David Loula, Eva Loulová, Radek Maláč, 
Pavla Markupová, Jiří Miklóš, Bernadr Mléčka, Martin Moldan, David Novák Petr Pla-
ňanský, Jakub Sadílek, Daniel Skokan, Jaroslav Šelong, Petr Trantina, Aleš Vala, Bohuslav 
Zapadlo. 

K  zahájení třídenního postu ve farnosti Zábřeh nabízíme 
možnost sejít se ve středu v 18.00 hod. u mariánského slou-
pu na Masarykově náměstí k modlitbě růžence.
K modlitbě růžence se u mariánského sloupu budou zájemci 
scházet i o následujících středách. 

Způsob dodržování půstu záleží na věku a možnostech každého z nás. 
K výzvě se můžete připojit např. půstem o chlebu a vodě, půstem od masa, pouze jedno-
denním nasycením, ale také tím, že se vzdáme věcí, které „máme rádi“ (televize, počítače, 
kouření nebo pití kávy) a nahradit je modlitbou, četbou Bible, účastí na mši svaté, návště-
vou nemocného kamaráda apod. P. Radek Maláč 

Červenovodsko            Červenovodsko

SBÍRKY z neděle 9. ledna: Červená Voda 5.100; domov důchodců 230; Písařov 1.890; 
Jakubovice 542 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Farnosti  spravované  z  klášterce

SBÍRKY z neděle 9. ledna: Klášterec 2.200; Svébohov 1.800; Jedlí 2.800 + dar na potřeby 
farnosti 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

lošticko              lošticko              lošticko

SBÍRKY z neděle 9. ledna 2022: Loštice 2.925; Moravičany 6.803 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

V úterý 18. ledna začíná
TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ.
Zveme vás na ekumenickou bohoslužbu s Církvi čes-
koslovenskou husitskou, která bude v  neděli Božího 
Slova 23. 1. 2022 v Prokopce v Lošticích. Po skončení 
bohoslužby následuje přátelské posezení. 

Všechny moravičanské farníky zveme na Synodální setkání dnes v  neděli 16. ledna 
v 16.00 hod. v Besedě. Tam si řekneme víc o synodě a podle počtu se rozdělíme do skupi-
nek, kde si rozebereme některé téma.
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štítecko              štítecko              štítecko

SBÍRKY z neděle 9. ledna: Štíty 1.980; Horní Studénky 1.150; Cotkytle 1.540 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

  
KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 3
Emeritní pomocný biskup olomoucký JOSEF HRDLIČKA je známý 
nejen pastýřskou službou, ale i svým zaujetím pro literaturu, překlady 
a hudební texty. A tvoří stále. 
V těchto dnech slaví 80 let.

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z  neděle 9. ledna 2022: Tatenice 1.120 + dar 500 Kč; Lubník 1.100; Hoštejn 
1.350; Kosov 730 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

Farnost  zvole              Farnost  zvole
SBÍRKA z 9. ledna 2022 byla ve výši 5.210 Kč. Dary: na potřeby farnosti 3.000, na opravu 
komunitního centra 11.000, na Mary’s Meals 500 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

NOVÉ JARO EVANGELIZACE 
Spolek Zvolská čtyřka Vás srdečně zve v pátek 21. ledna v 18.00 hodin do 
komunitního centra ve Zvoli na přednášku „Nové jaro evangelizace“. 
Přednáší římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, vysokoškolský peda-
gog, spisovatel a skaut Marek Orko Vácha.
Po přednášce bude možné zakoupit si knihy M. O. Váchy.

Vzhledem k stále trvající pandemické situaci je nutné potvrzení o očkování či prodělané 
nemoci. Děkujeme za pochopení.

PŘIPRAVUJEME. 12. února se můžete těšit na DOMÁCÍ ZABÍJAČKU v komunitním 
centru. Poznačte si do diáře. za Zvolskou čtyřku Jitka Bezděková

V termínu 1. až 9. dubna 2022 uskuteční farnost Zvole dlouho odkládanou pouť do SVA-
TÉ ZEMĚ pod organizačním vedením cestovní agentury AWER TOUR. 
V případě zájmu nás co nejdříve kontaktujte na info@awertour.cz, tel.: 731 626 506.

                  za Awer Tour Lenka Hamplová a za farnost P. František Eliáš
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charitativní  služba  církve  v  děkanátu

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 – PODPOŘÍ I DOMÁCÍ HOSPICOVOU A PALIATIV-
NÍ PÉČI  

Až do 16. 1. mohou u vašich dveří zazvonit skupinky tří-
králových koledníků, aby vám přinesli požehnání do no-
vého roku a požádali o dar pro ty, kteří potřebují nějakou 
míru dopomoci v náročné situaci svého života. Děkujeme 
za jejich vlídné přijetí i obdarování. Pokud k vám skupinky 
králů nedorazí a budete chtít přispět, můžete využít i  jiné 
způsoby – statická nebo online kasička, bankovní převod. 

Podrobnosti najdete na www.charitazabreh.cz

Těmi, komu vaše dary pomohou, jsou i lidé na sklonku života a jejich rodiny, o které pe-
čuje tým domácí hospicové péče. Tým za nimi vyjíždí každý den do všech koutů našeho 
děkanátu – a poslední dobou i za jeho hranice. I zde lidé péči potřebují a chtějí být se svým 
blízkým až do konce jeho života doma, ale službu domácí hospicové péče zde neposkytují. 
Tým pacienty a rodiny podporuje a doprovází, aby byly poslední dny života nemocných 
zvladatelné doma v co nejvyšším komfortu a kvalitě. 

„Je důležité vědět, že někdo stojí při vás, že pomůže. Sestřičky k nám jezdí každý den a od 
začátku do nás hučí: „Klidně zavolejte, nebojte se zavolat.“ Neobtěžujeme je. Ty ženský 
jsou úžasný, ulevilo se mně, ta tíha není jen na nás. A už vůbec mě nenapadlo, že tato 
služba je zadarmo,“ ocenil jeden z pacientů. 
Ano, pro pacienty a  jejich rodiny je péče zdarma. Nicméně činnost našeho mobilního 
hospice se bez provozní podpory v podobě dotací, grantů a darů neobejde. Nízké úhrady 
ze zdravotního pojištění kryjí zhruba polovinu potřebných nákladů. V minulém roce jsme 
díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
pořídili dovybavení pro hospicovou péči o pacienty v  terminálním stádiu onemocnění 
na Zábřežsku a Mohelnicku. Zakoupili jsme například kyslíkové oxygenátory, polohovací 
postele s hrazdou, antidekubitní matrace, polohovací křesla, zvedák se závěsným vakem, 
infuzní stojan, toaletní křesla. 

Na fungování mobilního hospice přispívá Olomoucký kraj, města a obce v našem regionu. 
A díky dárcům z řad místních firem a Nadaci Agrofert byl pro mobilní tým loni zakoupen 
osobní automobil, který umožňuje jejich dopravu i do vzdálenějších míst regionu za růz-
ných klimatických podmínek. 

Děkujeme vám všem.



PŘÍŠTÍ NEDĚLI 23. LEDNA JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA 
BIBLICKÝ APOŠTOLÁT 
SBÍRKY z neděle 9. ledna: Zábřeh 15.365; Rovensko 1.133; černoušek za dobu vánoční 
18.794 Kč. Dary: na potřeby farnosti 15.800, na TV NOE 1.500, na Radio Proglas 1.000, 
na likvidaci lepry 1.000 Kč. 

VYŠEHORKY: sbírky za měsíc prosinec 2021: 4.540 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

Velké poděkování Vám všem, kteří přispíváte na vysílání Ra-
dia Proglas a TV Noe. V průběhu roku 2021 jsem odeslala 
Vaše příspěvky pro Radio Proglas v částce 13.000 Kč, pro Te-
levizi Noe v částce 11.000 Kč.
Přeji Vám všem klidný a požehnaný celý rok 2022 a těším se na další spolu-
práci s Vámi všemi. Helena Fuchsová

Prosím všechny dárce, kteří mají zájem o vystavení potvrzení o daru za rok 2021, aby se 
ozvali na tel. 732 514 729 nebo e-mail kolarova.helena@ado.cz. 

S díky Helena Kolářová, účetní

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě 
slavit jako neděle Božího slova. Proto Česká biskupská konference přesunula sbírku ve 
prospěch biblického apoštolátu na tuto neděli.

DOPIS ŘEDITELE BIBLICKÉHO DÍLA
Vážení přátelé, 
obracím se na vás o  3. neděli v  liturgickém mezidobí, která 
se v katolické církvi po celém světě slaví jako neděle Božího 
slova. Podle výzvy papeže Františka uvažujeme teď v  církvi 
o tom, jak bychom mohli ještě důsledněji jít společně cestou, 
kterou nás všechny vede Bůh dějinami. 
Ať patříme ke kterékoli části Božího lidu nebo se na jakémkoli 
stupni podílíme na přípravě synodu o  synodalitě, uvědomu-
jeme si, jaký význam má Písmo svaté pro celý tento proces. 
Novozákonní Skutky apoštolů dokládají na mnoha místech, jak samozřejmé bylo pro vzni-
kající církve, že se každý z věřících podílel svým nenahraditelným způsobem na životě cír-
kevního společenství. Neděle Božího slova je pro nás příležitostí, abychom si tyto základy 
znovu připomínali a pokusili se na nich dál tvořivě stavět.
O neděli Božího slova se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech far-
nostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Rád bych vám všem poděkoval za vaši 
velkorysou podporu, ať už ji provádíte modlitbou nebo fi nanční podporou. 

Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla
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