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VÁNOCE

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Přišel do svého vlastního, 

ale jeho vlastní ho nepřijali. 

Těm pak, kteří ho přijali 

a věří v jeho jméno, 

dal moc stát se Božími dětmi.“

(Jn 1,11-12)

Přišel definitivně. 

Od něj dostáváme milost 

a pravdu dnes a navždy.  
„ze stolu Božího slova“

Posiluj nás, Bože, 
ať v každodenním životě následujeme 
příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov 
naplňujeme společenstvím lásky,
abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.
Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                Amen

ŽALM 128 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina
1: SIR 3,3-7.14-17A (ŘEC. 2-6.12-14)       2: KOL 3,12-21        Ev. Mt 2,13-15.19-23 
 

Ordináriem: Olejníkovo č. 502   příští neděli Břízovo č. 503 



VÁNOČNÍ KONCERT NA ZÁVĚR OSLAV 250 LET 
FARNÍHO KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE 
A VÝROČÍ 750 LET OD ZALOŽENÍ MĚSTA ZÁBŘEHA.

Na závěr roku zábřežských oslav zazní 
v kostele sv. Bartoloměje na 1. svátek vánoční v 16 hodin

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
v koncertním provedení. 
 Pod vedením dirigenta Pavla Doubravy účinkuje 
chrámový sbor ze Zábřeha a hosté

NEDĚLE 26. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY
Zábřeh 6.55, 8.30 a 18 hod.  Postřelmůvek 7.30 BS Zvole 10.15   Jedlí 9.00 
Svébohov 10.30 Hněvkov 9.00 BS
*  Výstavu Betlémů v prostorách věže a půdy chrámu sv. Bartoloměje si můžete pro-
hlédnout tuto neděli  26. prosince v čase 9.30–12.00 a 13.00–18.00. Ve stejný čas bude 
otevřen také interiér kostela s chrámovými jesličkami. Prohlídky výstavy jsou do 
Hromnic možné také každou neděli v 8.00. Vstupné dobrovolné. 

Mgr. František John

*   V neděli 26. prosince se uskuteční benefiční koncert dechového
souboru  COLLEGIUM BUCINATORUM na podporu Charity Zá-
břeh. Začátek v 16 hod. Dobrovolné vstupné zdvojnásobí nadace Di-
voké  husy.

PONDĚLÍ 27. PROSINCE, SVÁTEK SV. JANA APOŠTOLA 
Zábřeh 9.30 Tatenice mše svatá nebude
Nezapomeňte, že na svátek sv. Jana si můžete dát v kostele sv. Bartoloměje požehnat víno. 

STŘEDA 29. PROSINCE:  Zábřeh 9.30 Lubník 16.30  Tatenice 17.30

ČTVRTEK 30. PROSINCE:  Zábřeh 7.00 Hoštejn 17.30

PÁTEK NA SILVESTRA 31. PROSINCE V ZÁBŘEZE
*  14.30 děkovná bohoslužba na závěr roku. 
*  16 hodin  VARHANNÍ KONCERT RADIMA DIVIŠE. Na 
programu jsou skladby Johana Sebastiana Bacha, Charlese Ma-
ria Widor a Erika Satie  
Zvole 15.00    Jedlí 15.00    Svébohov 16.30    Tatenice 16.30

SOBOTA 1. LEDNA 
Zábřeh a farnosti spravované ze Zábřeha - nedělní pořad bohoslužeb 
Lubník 8.00 Tatenice 9.15 Hoštejn 10.30

NEDĚLE 2. LEDNA
Zábřeh a farnosti spravované ze Zábřeha - nedělní pořad bohoslužeb
Liturgii večerní mše svaté doprovodí Rytmická schola od sv. Bartoloměje
Lubník 7.20 Tatenice 8.40 Hoštejn 10.00 Kosov 11.15

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY



TŘÍKRÁLOVÉ  POŽEHNÁNÍ
 V neděli 2. ledna 2005 v  8.30 hod. v kostele 
Sv. Bartoloměje se bude konat tradiční žehná-
ní a rozesílání koledníků. Mši svatou  bude 
celebrovat  a požehnání udělovat P. Palkovič 
z Velkých Losin. Ke konci mše nás svátečně 
naladí krátký program pěveckého sboru SLA-
VÍK III. Základní školy Zábřeh.
Na Charitě proběhne po mši předávání kasiček a všeho potřebného ke koledová-
ní. Proto milí koledníci přijďte včas, abychom mohli roznášet světlo a  požehnání, 
které je tolik zapotřebí do všech domovů a  koutů našeho městečka a okolí.
 Také bych rád upozornil na šikovnost našich zábřežských dětí, které měly za 
úkol navrhnout Tříkrálové logo, to vítězné bude provázet celou sbírku TS 2005. Se 
všemi nápady bychom se s Vámi rádi podělili, a tak budou za čas vystaveny v kos-
tele Sv. Bartoloměje. Avšak ty, které se na Charitě nejvíce líbily, jsou  již k vidění 
v podchodu České spořitelny.
 Určitě to stojí za to se tam zastavit. Doporučuje a krásné vánoční svátky s Bo-
žím požehnáním přeje                                               asistent TS 2005 Krejčí Miroslav

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE BIBLE A MY
výsledky zahrbují pouze soutěžící z našich farností

kategorie I. - 4. a 5. třída
1. Marie Ryšavá Zábřeh, 2. Vojtěch Hamala Svébohov, 3. 
Bára Hermanová Štíty 4. Barbora Valentová Štíty, 7. 
Jan Vepřek  Svébohov, 8.-9.Lenka Friedlová Zábřeh, 10. 
Miroslav Bartoš Štíty

kategorie II. - 6. a 7. třída
1. Šimon Kolčava Dubicko, 3.-5. Gabriela Šulová Štíty, 3.-5. Alžběta Srovnalová 
Zábřeh 3.-5. Dominika Andrlová Zábřeh, 6.-8. Zdislava Krieglerová Zábřeh, 6.-8. 
Renata Johnová Zábřeh, 6.-8. Klára Bartošová Zábřeh , 9.-10. Marta Krmelová Zá-
břeh, 9.-10. Jana Friedlová Zábřeh, 11.Petra Kadlecová Dubicko

kategorie III - 8. a 9. třída 
1. František Kolčava Dubicko, 2. Marek Ryšavý Zábřeh, 3. Michal Skalický, 4. 
Veronika Václavková Zábřeh, 5. Petr Haltmar Štíty, 6. Josef Sitta Zábřeh, 7. Jaro-
slava Hamplová Dubicko, 8. Zdeňka Šinclová Zábřeh, 9. Tereza Friedlová Zábřeh 

kategorie IV -  střední a učň. školy
1. Kateřina Pohanková Zábřeh, 2. Mikuláš Kolčava Zábřeh, 4. Jan Stejskal Zá-
břeh
Postupují do regionálního kola, které bude 9. února v Hodoníně. Blahopřejeme

Pozn. Tučným písmem jsou zapsáni postupující do regionálního kola, kurzívou jejich náhradníci.
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Poděkování
Děkujeme všem členům pastoračních a ekonomických rad za jejich práci, za rady, fy-
zickou pomoc i duchovní podporu v uplynulém roce. 
Poděkování patří také všem křesťanům, kteří se aktivně a iniciativně zapojili do živo-
ta našich farností, všem, kteří pomohli vlastním nasazením, finančním darem, mod-
litbou. 
Děkujeme zastupitelům měst a obcí za dobrou spolupráci a pomoc při správě a opra-
vách církevních objektů. 
Přejeme Vám radost z narození Ježíše Krista a požehnání do nového roku. Ať s vámi 
se všemi  zůstává mír, klid a dobrá vůle. 
      P. František Eliáš, P. Radomír Šidleja, P. Jiří Putala, P. Jaromír Přibyl 

Ať Vám křesťanská  naděje svítí stále jako betlémská hvězda nad svatyní Vašeho srdce! Sr-
dečně zdravím z Bouzova, vzpomínám a přeji radostné Vánoce      P. Josef Opluštil

Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku hojnost Božího požehání, poko-
je a dobra Vám srdečně přeje Spolek Metoděj Zábřeh.

Děkujeme všem našim dobrovolníkům, sponzorům i drobným dárcům za jejich pří-
zeň v uplynulém roce. Klientům a pacientům za důvěru, s níž se svěřili do naší péče. 
Přejeme Vám všem pokoj, dobro a Boží požehnání v roce 2005      Charita Zábřeh

Vážení přátelé, spolupracovníci ze Zábřeha i okolí, děkujeme Vám i touto cestou za 
podporu, kterou jste projevili v právě končícím roce 2004 křesťanské demokratické 
politice. 
Přejeme Vám všem požehnané a milostiplné prožití svátků vánočních. Do nového 
roku 2005 pevné zdraví, hojnost Božích milostí a ochrany Matky Boží Panny Marie. 
             Výbor městské organizace KDU ČSL Zábřeh

Co je psáno, ať je také čteno
Děkujeme Vám, že odebíráním Farních informací dáváte najevo, že číst chcete. Že Vás 
zajímá dění v našich farnostech, že se s námi podílíte na tvorbě nových čísel FI jako 
autoři. Přejeme Vám ke zprávě o narození Spasitele mnoho dobrých zpráv v novém 
roce 2005.                                                                                   Vaše redakce

 SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 11.910; Postřelmůvek 390; Zvole 2.780; Svébohov 1.750; Jedlí 1.900;
Tatenice 2.090; Hoštejn 7.440; Kosov 380; Lubník 950  Kč
Dary Svébohov: 500 Kč. Dary Zábřeh: 30.000 na potřeby farnosti. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                              P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl 

Dary na likvidaci lepry. Dne 19.12.2004 byla předána částka 4.000 Kč ze Zábřeha 
a částka 1.500 z Rovenska. Všem dárcům vyslovuji upřímné „Pán Bůh zaplať“. Záro-
veň přeji všem milostiplné svátky vánoční a do nového roku hojnost Božího požehná-
ní a ochrany Matky Boží.                       Marie Zíková



PASTÝŘSKÝ LIST
Drazí přátelé, bratři a sestry,
 radujeme se, protože Bůh nám o těchto Vánocích znovu 
ukazuje svůj zájem o nás. Plesejme, protože Bůh se stal jed-
ním z nás, aby nás vykoupil. Jásejme, protože sám Bůh se po-
stavil na naši stranu. On je důvodem naší naděje, On je naší 
jistotou. 
 Hned druhý den po Narození Páně slavíme letos svátek 
Svaté Rodiny, protože je neděle, která má v liturgii přednost 
před svátkem svatého Štěpána. Letos je tedy vyzdvižena rodina. Spasitel přišel na svět 
v rodině. Ani záchrana dnešního světa se neobejde bez rodiny. Hledím proto dnes na 
Vás, křesťanské rodiny, slavící svůj vzor ve Svaté Rodině Ježíše, Marie a Josefa a blaho-
přeji Vám. 
 Blahopřeji Vám, kteří jste založili křesťanskou rodinu svátostí manželství a přije-
tím požehnáním od Boha, která Vás povolal za své spolupracovníky v tvoření. 
 Blahopřeji Vám, kteří budujete rodinu jako společenství lásky a života, společen-
ství  poskytující stabilní jistotu zázemí a domova. 
 Blahopřeji Vám rodiče, kteří jste přijali děti jako Boží dar a plod Vaší lásky. Stejně 
blahopřeji i těm, kteří nemohli mít vlastní děti a přijali cizí děti za své. Kéž v každém 
přijatém dítěti vstupuje do Vašich rodin novým způsobem sám Ježíš, aby rozmnožoval 
Vaši lásku a přinášel radost i sílu překonávat problémy. 
 Děkuji Vám, kteří dovedete zapomínat na sebe a přinášet oběti každodenních ná-
mah a starostí pro blaho Vaší rodiny. 
 Děkuji Vám, kteří se věnujete výchově dětí, a zvláště děkuji všem matkám, které 
kvůli dětem zůstaly doma a obětovaly rodině kus své pracovní kariéry. Jednou při po-
hledu na děti jistě uvidíte, že to mělo smysl. 
 Děkuji Vám, kteří se snažíte vést své děti k Bohu a budovat svou rodinu jako malou 
církev, která se společně modlí, vydává svědectví víry a zapojuje se do života církevní-
ho společenství. 
 Myslím i na Vás, jejichž děti odrostly a Vy jste zůstali sami, na Vás, kteří jste ovdo-
věli, nebo Vás manžel nebo manželka opustili, na Vás, kteří jste sami nepoznali štěs-
tí krásné rodiny či dobrý příklad svých rodičů, na Vás, kteří jste v manželství proži-
li zklamání, nemohli mít děti, na Vás, kteří nesete bolestné důsledky chyb vlastních 
nebo cizích. Vám všem vyprošuji odvahu k velkorysému odpuštění a k přijetí součas-
né skutečnosti jak Boží vůle či dopuštění. Vyprošuji Vám odvahu k velké důvěře v Boží 
lásku, která na Vás nezapomněla a znovu nabízí pomocnou ruku. 
 Myslím i na Vás, které Bůh nepovolal k manželství ani zasvěcenému životu. I Vás 
volá k životu plnému a tvůrčímu. I od Vás žádá podíl na budování Božího království. 
Kéž ve službě lásky a v oběti pro druhé najdete prostor pro rozvinutí svých darů a dů-
vod ke štěstí. 
 Myslím však i na Vás, mladí lidé, kterým Bůh vložil do srdce veliké touhy a krásné 
ideály, a dává Vám kus odpovědnosti za svět zítřka. Vám vyprošuji svobodu od sobec-
tví a konzumního způsobu života i odvahu uskutečnit ideál krásné lásky, která nehle-
dá sebe, ale raduje se, když může obdarovat druhé, raduje se, když lidé žijí podle Prav-
dy. Vyprošuji Vám správné rozpoznání Vašeho povolání. 



 Mnohé z Vás Pán volá do manželství, aby skrze Vás budoval církev v dalších gene-
racích. Některé volá k zasvěcenému životu – úplnému darování se Kristu, a některé 
volá ke kněžské službě. Všem vyprošuji vytrvalost překonávající překážky a věrnost 
ideálu evangelia, i když Vás potká nějaký nezdar či pokušení omrzelosti. 
 Mnohý z Vás vidí problémy dnešního světa a není třeba, abych je v této slavnost-
ní chvíli konkrétně připomínal. Rád bych však vyznal pevné přesvědčení, že Pán Je-
žíš přišel jako Spasitel i pro dnešní svět. I dnes může zachránit, co zahynulo. Tak jako 
tenkrát přišel na svět skrze Marii ale nejen pro Marii, tak i dnes přichází jako Zachrán-
ce nejen pro nás, ale chce skrze nás vstoupit do světa jako Zachránce všech. 
 Bratři a sestry, přeji a vyprošuji trvalé Vánoce, které jsou krásné především proto, 
že zakoušíme blízkost Ježíše. On přece slíbil, že bude mezi námi vždy, když budeme 
shromážděni v jeho jménu, v jeho lásce. I když je dnes mnoho pokušení k sobecké 
uzavřenosti, kdy každý myslí jen na sebe, mějte odvahu vytvářet živé společenství lás-
ky zvláště ve Vašich rodinách a pak vědomě oslavujte Ježíšovu přítomnost. Především 
každá neděle ať je pro Vaši rodinu Svátkem, o němž máte vždycky čas na nedělní bo-
hoslužbu a také na sebe navzájem. Vždyť, jak říká papež Jan Pavel II., neděle je jis-
tým způsobem vrchol křesťanského života i způsob, jak ho dobře prožívat (Spiritus et 
sponsa, 9) Radost z Ježíše přítomného ve Vaší rodině a zkušenost s Ježíšem jako s nej-
lepším Rádcem a skutečným Zachráncem, ať je Vaší  silou. Dáte-li Panu Ježíši správné 
místo ve svých srdcích i rodinách, zakusíte, že tam, kde je On, je s Ním i kousek ráje. 
Další generace Vám za tu zkušenost bude vděčna. 
 Myslím na Vás, kteří na Boha často nemyslíte, ale Vánoce slaví-
te spolu s námi. Kéž Vás dotek Boží lásky dovede k otevření srdce 
Bohu, který je tu i pro Vás. 
 Pravou vánoční radost z Boží blízkosti nejen pro tyto dny, ale tr-
valé Vánoce Vám přeje a vyprošuje Váš arcibiskup Jan.     

Okénko Luny
NOVÝ ČASOPIS PRO DĚVČATA
Od ledna 2005 začne vycházet nový časopis pro děvčata mezi 12 a 15 lety s ná-
zvem IN. Ukázkové číslo bude k dispozici v lednu. Na webu najdete informace 
o tomto časopise na adrese www.in.tarsicius.cz 

INFORMACE Z MKD ZÁBŘEH
Několik úspěšných akcí mají za sebou v posledních měsících Mladí křesťanští de-
mokraté. V sobotu 27.11.2004 jsme se vrátili z několikadenní návštěvy Bruselu, 
kam nás pozvala europoslankyně Zuzana Roithová. Autobus naplnilo asi 40 lidí 
z celé republiky. Z naší organizace se zájezdu zúčastnil Lukáš Bartoš ze Zábřeha 
a Libor Hecl z Postřelmova. Měli jsme možnost si prohlédnout Evropský parla-
ment a navštívili jsme i sídlo NATO, kde se s námi sešel náš velvyslanec Karel Ko-
vanda. Akce byla velmi zdařilá a všichni účastníci byli spokojeni.           Libor Hecl

Chceš se stát členem MKD Zábřeh? Napiš svůj kontakt na mkdzabreh@atlas.cz



 NOVOROČNÍ MŠE  V HORNÍCH STUDÉNKÁCH 1. ledna 
nebude, jak bylo původně avizováno v 17 hod. ale pravděpodob-
ně již v 9.00 hod. (P. Josef Rýznar, novokněz)

 PODĚKOVÁNÍ 
Jménem svým i celé obce Strážná, bych chtěl poděkovat panu Ja-
romíru Langrovi, který po mnoho let -  dokud mu zdraví dovo-
lilo – vykonával spolehlivě službu akolyty, lektora a kostelníka 
v místní kapli. Pán Bůh Vám zaplať i za příklad služby laika ve 
farnosti. Ať Vám ve vašem stáří dá radostný pokoj ze Své blízkos-
ti. Poděkování patří též manželce, která Vás věrně ve všem do-
provází.         P. Radomír Šidleja 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 19. PROSINCE: Postřelmov 2.860 Kč + 
4.000 Kč dary, Lesnice 1.250 Kč + 1.200 Kč výtěžek z koncertu, 
Dlouhomilov Kč 2.320 Kč + 1.500 Kč dary. Všem dárcům Pán Bůh 
zaplať. Příští neděli je měsíční sbírka v Postřelmově a Lesnici. 

 TUTO NEDĚLI O SVÁTKU SV. RODINY V 15.30 zveme pře-
devším děti, ale i vás všechny ostatní na Setkání dětí u Jeslí v kos-
tele sv. Matouše v Postřelmově.

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v pondělí 27. XII. nebude 
mše sv. v Brníčku. 

 BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU
Pátek 30. prosince   Silvestr  Postřelmov 16.00 hod.
Sobota 1. ledna Slavnost Matky Boží P. Marie  Postřelmov 8.00 hod. 
  Lesnice 9.30 hod. 
  Sudkov 11.00 hod. 
  Dlouhomilov 17.00 hod.
Neděle 2. ledna  Postřelmov 8.00 hod.  Lesnice 9.30 hod. 
 Chromeč 11.00 hod (mše sv. v Dlouhomilově není)

Pokoj a radost z příchodu Světla na svět Vám přeje P. Jiří Putala 

 MOHELNICKÉ BETLÉM, dílo řezbáře Josefa Nedomlela bude v kostele sv. Tomá-
še Becketa v Mohlenici otevřen pro veřejnost ve dnech:
24. 12. Štědrý den  po půlnoční mši svaté
25. a 26. prosince  10.45 – 12 hod.  13.00 – 18.00 hod. 
27. – 31. prosince   10.00 – 12.00  14.00 – 17.00 hod. (silvestr 16.00)
1. a 2. ledna 2005  10.45 – 12.00 13.00 – 18.00 hod. 
3. – 6. ledna 2005  10.00 – 12.00 14.00 – 16.00 hod. 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO



MALÉ OHLÉDNUTÍ, VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
A MALÝ NEBO VELKÝ ZÁZRAK?

Většina dnešních zpráv mívá černé pozadí, jako-
by ty dobré už ani neexistovaly. O to větší radost 
máme, že se s Vámi můžeme podělit o dobré zprá-
vy od nás z Hoštejna. S koncem roku se lidé ohlí-
žejí nazpět a hodnotí to uplynulé, děkují a plánují 
budoucnost. I já se chci držet tohoto scénáře, jen 
v tom vzpomínání půjdu kousek dál do minulos-
ti. A proč to dělám? Protože chci vyjádřit vděčnost 
a poděkování za všechnu pomoc a požehnání a ta-
ké z údivu nad vykonaným dílem.
Pán žehná naší práci a svatá Anna nad námi drží 
svou ochranou ruku. Posuďte sami – od podzimu 
roku 2001 dodnes byla provedena na kostele sv. 
Anny sanace obvodového zdiva, generální oprava 
fasády, kompletní výměna klempířských prvků, ná-
těr střechy, nový hromosvod a podařilo se vystavět 
celý nový presbytář. Od listopadu loňského roku 
stojí v našem kostele také nový oltář, ambon a sé-
des. V roce letošním jsme osadili nová dubová okna 
s izolačním dvojsklem a vitrážemi. V našem farním 
kostele po dlouhých letech stojí zase křtitelnice. 
Nakoupena je dlažba do celého kostela a větší část 
elektroinstalačního materiálu. Sečteno a podtrže-
no, cca 1 300 000 Kč (začínali jsme před 40 měsíci 
s 1/10 této částky na účtu). Odhaduji, že na konci 
roku budeme v mínusu asi 35 000 Kč. Malých zá-
zraků jsme za ty roky práce zažili „na vlastní kůži“ 
několik, hotové dílo a zaplacený obnos však hovoří o zázraku velikém. Ani se nám nechce 
věřit, že to, co jsem výše popsal, je skutečnost.
Čeká nás ještě oprava interiéru sakristie, přebudování boční kaple na zpovědní místnost, 
která zároveň umožní rodičům pobýt na mši svaté i s dítětem, které se zrovna rozhodlo 
mít v kostele hlavní slovo. Bude provedena kompletní výměna elektroinstalace, ozvučení 
a zabezpečení kostela. Udělat musíme také novou podlahu v lodi kostela, topení, sanační 
omítky, opravu starých omítek, vymalovat a zrestaurovat dřevěný oltář, kůr a varhany. Dá-
-li Pán, za tři nebo čtyři roky bychom mohli zahlédnout blížící se konec oprav. 
Posíláme veliké poděkování Vám všem, kteří na nás myslíte a jakkoli nám pomáháte. Bez 
Vašich modliteb, pomoci a finančních darů bychom nedokázali tak veliké dílo zrealizovat.
K poděkování bych rád připojil také prosbu o zachování přízně v nastávajícím roce, bez té 
se neobejdeme. 
Do všech okolních farností posíláme přání pokojných a požehnaných svátků vá-
nočních. Bůh nám daroval svého Syna, On sám se narodil z ženy, lidstvo bylo 
obdarováno, a to nevýslovně. Kéž bychom to dokázali pochopit a tento dar při-
jmout, aby se Ježíš o letošních Vánocích mohl narodit v srdcích nás všech. 

Luděk Diblík


