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4. 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

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali
celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 71 Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti
1: Jer 1,4-5.17-19 2:1 Kor 12,31 – 13,13 Ev. Lk 4,21-30

Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všich-
ni mu přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ 
Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém 
domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: 
Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov 
bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsí-
ců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žád-
né z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do 
Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných 
bylo v  izraelském národě za proroka Elizea, 
ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman 
ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v  synagoze 
vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven 
z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vy-
stavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On 
však prošel jejich středem a ubíral se dál.
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K EVANGELIU 
Ježíš říká svým spoluobčanům: „Žádný prorok není vítaný 
ve svém domově.“ Ale proč? Jedno hořké přísloví říká: „Pro 
Čechy je odborník ten, kdo přijel odjinud.“ Ukazuje se, jak 
málo si vážíme těch, které máme kolem sebe. To, že víme 
o jejich omezeních, neznamená, že všichni jiní budou lepší. 
Kristovo proroctví v Nazaretě zvěstuje skvělou skutečnost! 
Dnes se realizuje po staletí očekávaná záchrana. Mnozí 
z nás ale zůstávají stranou, protože přeci „tohle dobře zná-
me“. Dovolme Bohu promluvit. Dopřejme si ochotu slyšet, 
co nám říká. Vždyť přináší život. Zdroj: www.vira.cz

JSEM TU
James Fruman
Potřebuješ mne. Jsem tu. Ty mne nevidíš, ale já jsem světlem tvých očí.
Ty mne neslyšíš, ale já mluvím tvým hlasem.
Ty mne nepociťuješ, ale já jsem silou tvých rukou.
Jsem neustále v činnosti, i když nechápeš mé cesty.
Jsem neustále v činnosti, i když nerozumíš mému dílu.
Nejsem neznámou vidinou, nejsem tajemstvím.
Poznáváš mne v naprostém klidu, v hlubinách svého nitra svou vírou a tušením.
Jsem tu, slyším tě, odpovídám na tvé otázky. Když mne potřebuješ, jsem tu.
I když se ke mně neznáš, jsem tu. I když máš pocit naprosté osamělosti, jsem tu.
I když jsi naplněn strachem, jsem tu. Když trpíš bolestí, jsem tu.
Jsem tu, když se modlíš, i když se nemodlíš. Jsem v tobě a ty jsi ve mně.
Pouze ve své mysli se můžeš cítit ode mne odloučen,
jen v ní vzniká to, co nazýváš ,,mým“ a ,,tvým“.
Jen svojí myslí mne znáš a prožíváš. Ulev svému srdci, zbav se svého strachu.
Když sejdeš ze správné cesty, jsem tu. Ty sám nedokážeš nic, ale já jsem všechno.
Jsem všude a jsem ve všem.
I když v něčem nepoznáváš dobro, dobro je tu, protože já JSEM TU.
JSEM TU, protože tu mám být, protože JSEM. Pouze ve mně má svět smysl.
Pouze se mnou se mu dostává podoby a tvaru. Pouze se mnou pokračuje.
Já jsem zákon, na němž je založen pohyb hvězd a růst buněk.
Jsem láska, která zákon naplňuje....
I když mne budeš hledat, nejsi beze mne. I když tvá víra ve mně bude nejistá,
má víra v tebe je neochvějná, protože tě znám, protože tě miluji.
Milovaný, jsem tu...

Astronaut James Irwin vynesl tuto báseň na palubě kosmické lodi Apollo 16 na povrch 
Měsíce.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 31. ledna – památka sv. Jana Boska 
středa 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu 
Dříve jím končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přines-
li Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. 
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 a v 17.30 hod.
V neděli 6. února při mši svaté v 8.30 hod. budou farnosti představeny děti, které letos 
poprvé přijmou Eucharistii. 
čtvrtek 3. února – památka sv. Blažeje

ZPOVĚDNÍ DEN V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
VE STŘEDU 2. 2. 2022
08.00 – 10.00 hod.  P. Jaroslav Šima 
10.00 – 12.00 hod.  P. František Eliáš 
12.00 – 14.00 hod.  P. Vladimír Jahn 
14.00 – 16.00 hod.  P. Radek Maláč 
16.00 – 18.00 hod.  P. Karel Skočovský

Ke svátosti smíření můžete v kostele sv. Bartoloměje přistoupit také o prvním pátku v mě-
síci 4. února od 15.00 hod. 

ZEMĚ KORUNY ČESKÉ SE MODLÍ. Chceme prosit Boha 
o milost pro naši vlast a naše rodiny. Svěřujeme se pod ochranu 
a přímluvám nejblahoslavenější Panny Marie a skrze ni, Prostřed-
nici všech milostí doufáme ve vyslyšení našich proseb. 
Modlí se ke cti Nejsvětější Trojice a Matky Boží posvátný růženec 
na tyto úmysly:

•	 za	kralování	našeho	Pána	Ježíše	Krista	ve	společnosti	
•	 za	svatou	Matku	Církev,	aby	náš	Pán	vedl	papeže,	biskupy	a všechny	kněze,	

aby nám byli dobrými pastýři a hlasateli pravdy
•	 za	naši	vládu,	aby	vždy	dbala	zákonů	Božích	
•	 za	náš	národ,	smíření	ve	společnosti,	za	mír	a svobodu	
•	 za	nás	samé,	za	naše	rodiny,	přátele,	dobrodince	a ducha	pravé	kajícnosti	

KDY A KDE: každou středu v 18.00 hod. u sloupu Panny Marie (morový sloup), Masa-
rykovo nám., Zábřeh za organizátory: Josef Michalčík, jáhen 

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
V úterý 1. února v 9.30 hod. přednáší psycholožka Mgr. Zuzana Starošíko-
vá na téma DĚTSKÝ VZDOR.

Pravidelný program najdete na www.hnizdozabreh.cz
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Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 23. ledna na biblický apoštolát: Červená Voda 2.240; Písařov 986; Jaku-
bovice 895 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

POZVÁNÍ NA HROMNIČNÍ POUŤ. Farnost Červená Voda zve na hromniční 
mši svatou, která bude slavena ve farním kostele v Červené Vodě v sobotu 5. úno-
ra v 9.00 hod. 

Farnosti  spravované  z  klášterce

Sbírky z neděle 23. ledna na biblický apoštolát: Klášterec 1.500; Svébohov 1.900; Jed-
lí 1.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z  neděle 23. ledna na biblický apoštolát: Loštice 4.329; Moravičany 2.189 Kč 
(+ od betléma 2.659 Kč).
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Loštice – v úterý v 17.00 hod. na faře je příprava prvokomunikantů.
 – setkání pastorační rady je přesunuto na pátek 4. února od 18.00 hod.

HROMNICE
Ve středu 2. února na SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU, budou 
v 17.00 hod. při mši svaté v Moravičanech představeny děti, které letos po-
prvé  přijmou Pána Ježíše v Eucharistii.

Ve čtvrtek půjdeme se sv. přijímáním k nemocným.

postřelmovsko            postřelmovsko
O  první neděli v  měsíci bude mimořádná sbírka na opravy kostela v  Lesnici (minule 
4.870 Kč) a na farní kostel v Chromči (minule 3.900 Kč).
Dar na opravy postřelmovského kostela 20.000 Kč darovala paní Cecílie Horáková.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn

Na první pátek 4. února bude možnost svaté zpovědi.
Tichá adorace před mší svatou: bude v Chromči ve čtvrtek 3. února od 16.30 a v pátek 
4. února v Postřelmově od 16.00 hodin.
V Postřelmově 5. února, o první sobotě v únoru budou modlitby a v 9.00 hod. slavena 
mše svatá ke cti Panny Marie.
Mše svatá ve středu 2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu bude v Postřelmově 
v 18.00 hodin.
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Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 23. ledna na biblický apoštolát: Tatenice 1.330; Lubník 1.500; Hoštejn 
1.900; Kosov 490 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici tuto neděli 30. ledna v 18.00 hod. 

mohelnicko       mohelnicko       mohelnicko

Blahopřání
Dne 25. ledna oslavila paní Františka Brosová z Police
94. narozeniny. Boží požehnání a radost z každého dne přejí

farář Petr Souček a farníci

štítecko              štítecko              štítecko
Sbírky z neděle 23. ledna na biblický apoštolát: Štíty 1.680; Horní Studénky 1.200; Cot-
kytle  685 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY
Ve středu 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu bude při mši svaté v 17.00 svěcení 
hromniček a svatoblažejské požehnání. 
V pátek 4. února bude v 16.00 hod. adorace, možnost přijetí svátosti smíření a mše svatá 
v 17.00 hod.
V sobotu 5. února v 9.00 hod. jste zváni na Mariánské večeřadlo.

HORNÍ STUDÉNKY
Ve čtvrtek 3. února od 15.30 hod. bude možnost přijetí svátosti smíření, v 16 hod mše 
svatá a pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Ježíšovu.

V neděli 13. února  po památce Panny Marie Lurdské bude v našich far-
nostech při mších svatých udílena svátost POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH. 
V  Horních Studénkách v  7.30 hod., ve Štítech v  9.00 hod. a  v  Cotkytli 
v 11.00 hod.

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 23. ledna na biblický apoštolát byla ve výši 7.190 Kč.   
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

Na Hromnice, ve středu 2. února, bude slavena mše svatá ve Zvoli jako obvykle 
v 17.40 hod. 

V  termínu 1. až 9. dubna 2022 uskuteční farnost Zvole dlouho odkládanou pouť do 
SVATÉ ZEMĚ pod organizačním vedením cestovní kanceláře AWER TOUR. 

za Awer Tour Lenka Hamplová a za farnost P. František Eliáš
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KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 5
Upřesněné počty věřících. Český statistický úřad (ČSÚ) minulý týden zveřejnil podrob-
nější data o loňském sčítání lidu, které zpochybnily dříve uváděné informace o výrazném 
poklesu počtu katolíků. Výsledky sčítání ukazují spíše na stabilizaci počtu věřících.
Postřehy ze synodální cesty (strana 6). Jedním z koordinátorů, kteří se svěřují se svými 
zkušenostmi ze synodální cesty, je Jana Nováková ze Zábřeha.
DOPISY – Ad Láska je vždy vynalézavá (strana 6).
Manželé František a Jitka Srovnalovi ze Zábřeha vzpomínají na otce biskupa Josefa Hrd-
ličku.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – DĚKUJEME VÁM! 
Po loňské zkušenosti koledy bez koledníků, jsme se letos vrátili k tradiční sbírce. 
I ta sice byla poznamenána určitými omezeními a častokrát i nekoledováním z důvodu 
náhlého onemocnění, ale proběhla! 
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na jejím zdárném průběhu– 
vedoucím skupinek, koledníkům, dobrovolníkům, kteří pomáhali připravovat kolednické 
potřeby a propagovali sbírku, a také kněžím a pracovníkům úřadů, pošt, knihoven, obcho-
dů, lékárny a muzea, kteří umožnili umístit statické kasičky. A především děkujeme všem 
dárcům za jejich štědrost, s jakou obdarovali koledníky do kasiček fyzických nebo poslali 
peníze bezhotovostně. 
Letošní výtěžek předčil naše očekávání: 1.539.415 Kč! Je to sice o cca 156.000 Kč méně 
než při poslední fyzické koledě, ale vzhledem k tomu, že pokladniček s nenulovou část-
kou bylo nakonec jen 276 (z původně připravených 321), je tento výtěžek opravdu úcty-
hodný!
Výsledky sbírky po obcích i jednotlivých kasičkách budou zveřejněny na webových strán-
kách Charity Zábřeh www.charitazabreh.cz
Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem pro fi nancování činnosti naší neziskové organi-
zace, pomáhá s udržením stávajících a při zřízení nových potřebných služeb. Váš dar po-
může v našem regionu konkrétním lidem, o které Charita pečuje svými službami. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky využijeme na podporu péče o chudé, děti a samoživitele s nízkými pří-
jmy, nemocné, lidi po úrazech, handicapované, seniory, umírající, tedy o ty, kdo nějakou 
míru dopomoci v náročné situaci ve svém životě potřebují a k udržení, rozšíření a zkvalit-
nění těchto služeb.
Pokud k  vám koledníci letos 
nepřišli nejen pro dar, ale také 
s  požehnáním vašich domovů 
K+M+B+2022 a rádi byste toto 
požehnání na veřejích svých 
dveří měli, zastavte se pro po-
žehnanou křídu na recepci 
Charity (Žižkova 15, Zábřeh, 
v pracovní dny 7–16.30 hod). 
Ještě jednou vám ze srdce děku-
jeme. Vážíme si vaší důvěry.
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKA Z NEDĚLE 23. 1. NA BIBLICKÝ APOŠTOLÁT byla v Zábře-
hu 18.836 Kč. 
Zábřeh dary: 12.250 na potřeby farnosti.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč
 

VOLBY DO PASTORAČNÍ A  EKONOMICKÉ RADY VE FARNOSTI 
ZÁBŘEH
Od této neděle 30. ledna je ve vývěsce kostela seznam vámi navržených kan-
didátů do pastorační rady.  

Navržení kandidáti musí s volbou do pastorační rady souhlasit. Pokud se nemohou 
nebo nechtějí stát členy pastorační rady, oznámí to do čtvrtku 10. února volební 
komisi. 
Členové volební komise: Radomír Friedl 739 957 933, Emilie Janů 731 626 502, Marta 
Rýznarová 731 626 552 a Marie Rábelová 731 057 613. 
Volby proběhnou v neděli 13. února při všech mších svatých. 
Navržení kandidáti: Bartoš Jaromír ml., Bartoš Jan, Bartoš Petr, Dvořák Vlastimil, Fuchso-
vá Helena, Hackenberger Marek, Hackenbergerová Daniela, Hamplová Lenka, Hohnová 
Anna, Hojgr Martin, Janů Emilie, Janů Petr, Jašek Jan (Rovensko), Jašek Jaroslav, Jašek 
Stanislav, John František, John Tomáš, Johnová Daniela, Johnová Markéta, Klimek Jo-
sef, Klimková Marcela, Kaděrová Marta, Karger Jiří, Keik Marek, Kobza Tomáš, Kolčava 
Dominik, Kolčavová Anna, Kolčavová Marie, Konopas Vladimír, Korger Pavel, Kriegler 
Boleslav, Krieglerová Anna, Krobotová Marie, Kroul Josef, Kroulová Markéta, Krňávek 
Jiří, Krňávek Jiří (Pivonín), Krňávková Anna, Kubíčková Jana, Kupková Anna, Lexmano-
vá Hana, Milková Jana, Marada Josef, Martinková, Nováková Jana, Odstrčil Radek, Pátek 
Aleš, Pátková Eva, Pavlík Jan, Peichlová Markéta, Peková Anna, Pospíšil Petr, Rábelová 
Marie, Rašner Václav, Rochovanská Markéta, Rochovanský František, Roller Pavel, Ry-
šavý Milan, Rýznar František, Rýznar Marek, Rýznarová Jarka, Rýznarová Marta, Schiff er 
Adam, Schiff er Radovan, Schiff er Štěpán, Sitta Miroslav, Sommer Lubomír, Stejskal Jan, 
Stejskalová Jana, Stejskal Vladislav, Šincl Josef (Rovensko), Šincl Filip, Škrotová Gabriela, 
Švéda Pavel, Švédová Irena, Till Vladimír ml., Václavek Jaroslav, Václavková Vladimíra, 
Weichslová Lenka, Velzel Tomáš, Žůrková Jana.

LIGA PÁR PÁRU POŘÁDÁ ON-LINE KURZY SYMPTOTERMÁLNÍ 
METODY, NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY JSOU: 
LEDEN
Zahájení 28. ledna 2022 od 20.45 hod. (pátky). Další termíny proběhnou 11.  února, 
25. února, 11. března, 25. března a 8. dubna 2022. Lektoři: manželé Javůrkovi
ÚNOR
Zahájení 9. února od 17.30 hod. (středy). Další termíny proběhnou 23. února, 9. března, 
23. března, 6. dubna a 13. dubna 2022. Lektoři: manželé Žákovi
Více informací a přihlášky na  webu  https://www.lpp.cz/kurz/on-line-kurz-stm-ppr-2/


