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DRUHÁ NEDĚLE

PO NAROZENÍ PÁNA

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Dobré začátky přicházejí z ticha. 

Katastrofy, náhlý zánik 

probíhají s rachotem, křikem. 

V nevýslovném mlčení 

vyslovuje Bůh své Slovo, 

věčného Syna. 

Slovo je vyslovené věčně i teď. 

Září, zachraňuje, soudí. 

Soudí i tento nový rok – 

je začátkem? 

„ze stolu Božího slova“

Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří;
ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, který s tebou v jednotě 
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.        Amen.

ŽALM 147 Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
1: Sir 24,1-4.12-16 (řec. 1-2.8-12   2: Ef 1,3-6.15-18             Ev: Jan 1,1-5.9-1 
 

Ordináriem: Břízovo  č. 503  příští neděli Ebenovo č. 504 



ZPRÁVY Z HAITI
Zdravím Vás všechny u nás doma,
a přeji požehnanou adventní dobu s radostným očekáváním na-
rozeni našeho Pana a Boha, Ježíše Krista.
 Tady na Haiti, všechno poznamenává každodenní boj, do-
slova o přežití. Život se tu stává vyprahlý jako poušť, stejně jako 
celá zbídačená a rozpolcená země.
 Po návratu z „dovolené“, do mé farnosti Baie-de-Henne, 
jsem se ihned pustil do stavby rozestavěné školy pro děti, která 
po úmrtí posledního faráře P. Antoine Richerta už pomalu začí-
ná chátrat. S pomoci vybraných peněz se mi podařilo zastropit polovinu školy, která čítá 14 
tříd. Za to patří Vám všem naše veliké díky. Dá-li Bůh a nějaká pomoc ještě přijde, děti by 
se do ni snad příští rok mohli nastěhovat.
 Jak jsem již psal, vzdělání je tu na Haiti veliký problém a rozpolcená vláda ho vůbec ne-
řeší, stejně jako neřeší ani zdravotnictví, ani nic. Práce na škole mi bere hodně sil, které mi 
potom často chybí v pastoraci a dává mi zabrat i po fyzické stránce. Kdybych farníkům ne-
dal svůj vlastní příklad, do ničeho by se nezapojili. Lide se tu cítí velice osamoceni a opuště-
ni a jakákoliv aktivita jim vlévá alespoň trochu naděje do každodenního lopocení za malým 
kouskem chleba. Modlitba se tu stává opravdovou zbraní v ústech, těch nejopuštěnějších. 
Rádi bychom tu se sestrami připravili něco na Vánoce, aby tu život nebyl pro farníky pořád 
stejně fádní.
 Přestože je tu na Haiti spousta charitativních organizaci, ty často sedí ve městech a do 
zapadlých vesnic, jako i Baie-de-Henne, vůbec nevkročí. Kněží a řeholní sestry se tak stá-
vají jedinou oporou lidem, kteří často nerozeznají pravou ruku od levé.
 Děti jsou tu velice bystré a chápavé a s radostí se zapojují do všeho, co se tu pro ne při-
praví a kdyby měli stejné možnosti jako u nás, jistě by je bez váhání a naplno využili. Mís-
to toho se tu potulují beze smyslu a cíle a stávají se z nich doslova negramotní lupiči. Tvrdé 
životní podmínky je dotlačí k tomu, ze se častěji přidrží toho špatného, než toho dobrého.
 Modlím se za to, aby se jim malý Ježíš stal životním příkladem a oporou, které se nikdy 
nepustí. Toto poselství přejí i Vám všem u nás doma, ať láska a solidarita prosvítí všechno 
naše konání.          V Kristu a Marii, oblát Roman

 Děti MŠ a ZŠ  ve Zvoli, zaměstnanci a návštěvníci školy věnovali dětem na školné na 
Haiti při vánoční výstavě betlémů 1792 Kč.                   Karla Fričarová

 PASTORAČNÍ RADA ZÁBŘEŽŠKÉ FARNOSTI se sejde v úterý 11. 1. 2005 v 18 
hod. Zástupci jednotlivých společenství, připravte plán svých aktivit pro koordinaci 
celoročního plánu zábřežské farnosti. Zároveň tímto doplňuji počet členů pastorační 
rady o Mgr. Karla Ozorovského koordinátora občanských kulturních aktivit se zábřež-
skou farností.  P. František Eliáš
 PASTORAČNÍ RADA SVÉBOHOV se sejde v pondělí 10. ledna 2005 v 19 hod.
 INTERNETOVÉ STRÁNKY. K prezentaci aktivit, které nabízejí jednotlivá spole-
čenství ve farnosti a děkanátu Zábřeh, mají sloužit také internetové stránky. Rok 2005 
vyhlásil Msgre. Jan Graubner rokem farnosti. Proto se chceme zaměřit na prezentaci 
těchto aktivit na internetových stránkách. Spolupráci nabízíme všem, kteří přispívají 
k občanskému životu v duchu evangelia v našem regionu. Více na pastorační radě či 
na http://rkfzabreh.rps.cz.               Mgr. František John a Petr Odstrčil



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2005
Od neděle 2. ledna až do 9. ledna se uskuteč-
ní očekávaná Tříkrálová sbírka 2005. Věřím, že 
přivítáte naše milé koledníky s úsměvem a chutí 
obdarovat potřebné. Při koledování budou záro-
veň rozdávat letáky s Tříkrálovým logem a zprá-
vou o využití výtěžku TS 2004. Je možné si dát 
tento obrázek do okna, a tak se přihlásit a dát 
najevo svoji solidaritu s druhými. Složenky bu-
dou rozesílány do všech domácností celoplošně. V uvedeném termínu bude také jed-
na pokladnička umístěna v charitní prodejně Ledňáček, kde je možno rovněž přispět. 
Pán Bůh zaplať.                 Asistent TS 2005 Krejčí Miroslav

ZMĚNA V ZÁBŘEŽSKÉM DĚKANÁTU
 Od 1. ledna 2005 odchází P. Radomír Šidleja, duchovní správce farností Štíty, Kláš-
terec, Cotkytle, Horní Studénky do nové sídelní farnosti Nová Hradečná. Jim doposud 
spravované  farnosti budou prozatímně (do července 2005)  administrovány ze Zábře-
ha.   
 Bohoslužby budou zajišťovány podle možností kněží ze Zábřeha a okolí. V Cotkyt-
li budou pravidelně mše svaté s nedělní platností v sobotu večer  (P. Jaroslav Přibyl, 
Tatenice).
 V případě potřeby se obracejte na děkana P. Františka Eliáše tel. 583 414 531 nebo 
608 473 480 či na jáhna Vratislava Kozuba mobil 608 408 123. 
                                                                                     P. František Eliáš, P. Radomír Šidleja

Se svým odchodem z farností k 1. 1. 2005 bych chtěl poděkovat všem farníkům, 
zvláště těm jakkoliv aktivnějším, že při svém nasazení měli se mnou trpělivost. 
Věřím, že kříže se mnou spojené jim prospějí ke spáse. Těm, které jsem snad nějak 
od víry odradil, přeji odvahu do nového rozhodnutí. Bůh Vám všem žehnej neje-
nom v roce 2005.                                  P. Radomír Šidleja

Okénko Luny
 Hledá se schopný člověk, který by byl ochotný převzít vedení přílohy FI Luna. Měl 
by to být někdo, kdo se pohybuje mezi věřící mládeží, koho baví psaní a kdo se nebojí 
pod své články podepsat. Věková hranice není omezena. Bylo by však vhodné, kdyby 
byl zájemce schopen tuto práci vykonávat dlouhodoběji (v řádu roků). Zájemci ať na 
sebe napíšou kontakt a vhodí jej do Luna-pokladny v zábřežském kostele, nebo mě 
kontaktují osobně, nebo ať mi napíšou na mail luna.prispevky@post.cz do konce pro-
since. Tato práce je založena na dobrovolnosti, je pravidelná a zavazující. Zájemci se 
mohou hlásit i ve dvojicích nebo ve skupinkách.    Petr Krňávek

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří mi pomáhali s tvorbou Luny v tomto roce a přeji jim i našim 
čtenářům do následujícího roku všechno dobré.       P. Jiří Putala 



SBÍRKY V TOMTO ČÍSLE FI NEJSOU UVEDENY, PROTOŽE  BYLO PŘIPRAVO-
VÁNO V PŘEDSTIHU. 

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU
Nebeský otče, 
 kladu před tebe celý dnešní den. Přináším 
ti v něm své modlitby, práce, radosti i utrpe-
ní ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši 
svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého 
za záchranu světa.
 Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým 
průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví 
o tvé lásce. 
 To vše přináším jako nepatrnou oběť spolu 
s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Mat-
kou Církve, zvláště na úmysly, které nám 
předkládá Svatý otec a naši biskupové pro 
tento měsíc leden,
1.  za všechny, kdo usilují na Středním Východě o mír, aby znásobili své úsilí o je-
ho dosažení. 
2.  Za horlivé a svaté apoštoly pro misie, aby vroucně toužili každému hlásat Kris-
tovo evangelium. 
3.  Za naši vlast, aby se nechala obohacovat křesťanskými hodnotami jiných náro-
dů Evropy.  
Do příštího čísla FI budou přiloženy  úmysly apoštolátu modlitby na celý rok 
2005. 

HLEDÁME A PROSÍME OCHOTNÉHO DŮCHODCE, který je ochoten  si vzít 
na starost za svůj pastorační úkol dovoz farních informací z tiskárny. Je třeba je-
denkrát za 14 dnů odpoledne dovézt autobusem farní informace z tiskárny v Mo-
helnici na faru do Zábřeha. Za čtenáře FI předem děkuji.         P. František Eliáš

INZERÁT. Darujeme do dobrých rukou psa, tatranského čuvače. Dobrý hlídač, 
očkovaný, družný, potřebuje pevnou ruku. redakce, tel. 583 414 531

Římskokatolická farnost Svébohov si Vás dovoluje pozvat na 

V. SPOLEČENSKÝ PLES,
který se koná v pátek 14. ledna 2005 
v Obecním domě ve Svébohově. 
Zahájení ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje část skupiny Menhet. 
Připravena je tradiční domácí kuchyně, bohatá tombola. Vstupné 50 Kč.


