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SVÁTEK SVATÉ RODINY
Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletín,vébohov, Jedlí, Maletí  Klášterec

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Štíty, 
vébohov, Jedlí, Maletí

Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 
Studená Loučka, Úsov

Hoštejn, 

Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
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Rodina, to je neustálé hledání 

toho lepšího. 

Toto společenství se opírá 

o vzájemnou důvěru 

a nezištnou lásku. 

Také Josef a Maria museli hledat 

nenadálá řešení a čelit ohrožení. 

Bez opravdové lásky a bezmezné 

důvěry by to stěží dokázali
 „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 Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 127  Blaze každému, kdo se bojí Hospodina
1: 1 Sam 1,20-22.24-28               2: 1 JAN 3,1-2.21-24                         Ev: LK 2,41-52
Ordinárium: Olejníkovo č. 8502 příští neděli Břízovo č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
NEDĚLE 31. PROSINCE – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, památka 
sv. Silvestra: rozpis bohoslužeb nedělní. 

Tradičním silvestrovským koncertem v 16 hod v kostele sv. Bartoloměje v Zábře-
ze, letos s profesorem Janem Kyselákem a potom při večerní mši svaté v 18 hod. 
uzavřeme občanský rok.

PONDĚLÍ 1. LEDNA 2007 – Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, 
bohoslužby jako v neděli
Úterý 2. ledna - Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
Pátek 5. ledna - v Zábřeze večerní mše svatá přeložena na 16 hod. (přednáška 

v KD)
Sobota 6. ledna - Slavnost Zjevení Páně – mše svatá v Zábřeze 8.30 hod., v Kláš-

terci v 7.20, v Jedlí v 9.00 a v e Svébohově v 10.30 hod. 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Všechny milovníky koled zveme v sobotu 6. ledna v 16 hod. na TŘÍKRÁ-
LOVÝ KONCERT v podání Moravského mužského pěveckého sdružení se 
sbormistrem Dr. Pavlem Majerem.Zazní koledy evropských národů a pas-
týřů moravských hor. Instrumentální doprovody – posluchači kroměřížské 
konservatoře a brněnské JAMU. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA (TS) 2007
Všem čtenářům farních informací chci do nového roku popřát 
hodně zdraví, štěstí, Božího požehnání a radosti. Takové radosti, 
která hřeje u srdce a dělá člověka opravdu šťastným. 
Říká se, že největší radost pro člověka je ta, kterou daruje. V na-
stávajících dnech (6 – 7. 1. 2007) proběhne již osmá TS. Vaše do-

movy navštíví koledníčci v kostýmech tří králů, kteří budou prosit o dary pro po-
třebné. Prosím přijměte je s úsměvem a potěšte je dobrým slovem. Pokud se Vám 
budou zdát zmrzlí a unavení zahřejte je třeba teplým čajem či kouskem cukroví. 
Za svoji obětavou a namáhavou práci si to moc zaslouží. Děkuji Vám za to již do-
předu a stejně tak děkuji i za Vaši štědrost. Vězte, že dary, které od Vás jejich veli-
čenstva králové přijmou, vykouzlí nejeden úsměv a mnohdy zapálí světélko tam, 
kde se zdálo, že už bude jenom tma. Za takto rozdávanou radost ať Vám žehná 
náš Pán.           S přáním pokoje a dobra M. Krejčí, asistent TS

Ohlášky
Do stavu manželského hodlají vstoupit v sobotu 6. ledna 2007

v zábřežském kostele sv. Bartoloměje
Michal PAXA z Olomouce a Pavla ŠUSTROVÁ ze Zábřeha.



KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH 
 Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití zá-
věrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání 
roku 2007 při Silvestrovské veselici se skupinou F-Band z Klášterce, 
kterou připravujeme na neděli 31. prosince. Vstupenku s místenkou 
v hodnotě 100 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramertové 
v prodejně EDITON, tel. 583 416 340.

 Spolek Metoděj Zábřeh a místní skupina Moravsko-slezské křesťanské 
akademie si Vás dovolují pozvat na přednášku s názvem „Ženy osvobozují 
svůj lid“. Zamyšlení ThLic. P. Bedřicha Horáka nad starozákonními kniha-
mi Ester a Judit začíná v pátek 5. ledna 2007 v 17. hodin v Katolickém domě. 
Pravidelná mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze bude proto mimo-
řádně začínat už v 16. hodin.   Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

Výbor Spolku Metoděj Zábřeh, děkuje všem členům a příz-
nivcům za projevenou pomoc a podporu v uplynulém roce 
a Vám všem přeje v roce 2007 mnoho Boží přízně a osob-
ního štěstí.         Za Spolek Metoděj Zábřeh Krňávek Jiří

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

Mše svaté: Neděle 31. 12.: 8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Chromeč, 11.00 Hrabi-
šín; Pondělí 1.1.:8.00 Postřelmov, 9.30 Lesnice, 11.00 Dlouhomilov.     P. Vladimír Jahn

ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Mše svaté: Neděle 31.12.: Horní Studénky 7.30, Štíty 9.00, Cotkytle 11.00
Pondělí 1. 1. 2007: Horní Studénky 7.30, Štíty 9.00, Cotkytle 11.00 hod.

P. Stanislav Suchánek

Srdečně Vás zveme na farní Tříkrálový ples do Horních Studének, kte-
rý se koná v sobotu 6. ledna 2007 v sokolovně v Horních Studénkách. 
Zahájení ve 20 hod. K tanci a poslechu Vám bude hrát hudební sku-
pina Menheten. Během večera bude možno shlédnout zajímavý pro-
gram Nebude chybět ani bohatá tombola. Vstupné 50 Kč.

Pořádá společenství mládeže.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

NA SILVESTRA - 31.12. budou mše svaté slaveny stejně jako v neděli a v pondělí na 
Nový rok takto: Lubník 7.45 hod., Tatenice 9.00 hod., Hoštejn 10.30 hod. (v Kosově 
mše sv. nebude)                P. Jaroslav Přibyl

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Farnost Zvole v neděli 31. prosince a na Nový rok má bohoslužby ve farním kostele 
v 10.15 hod.                                                      P. František Janhuba



VÁNOCE NA HAITI – pokračování
 Ježíš se narodil v chudé Betlémské stáji uprostřed světa; který pro-
padl honbě za bohatstvím. Chudý mezi bohatými, to je poselství, které 
nám každoročně zvěstuje...
 Jiná situace než v Baie de Henne je v hlavním městě, které se s bí-
dou vyrovnává po svém. Únosy a násilí se tu staly již normálním jevem 
a tohle počínání ho odděluje ještě více od zbytku země, která se tak cítí 
ještě více odříznuta od pomoci, která je blokována těmi, kteří se zapro-
dali násilí. Život tady, v Baie de Henne, tak není vůbec snadný a lide se tu cítí zapomenuti. 
Všechna tato protivenství je však na druhou stranu stmelují dohromady jako jednu rodi-
nu. Po mém návratu jsem se okamžitě pustil do budování systému čerpání pitné vody pro 
vesnici. Škola má teď vánoční prázdniny a tak se se všemi dětmi z vesnice společně při-
pravujeme na Vánoce, které tu alespoň na chvíli dají zapomenout na všednost každodenní 
lopoty. Deset párů se tu na Vánoce rozhodlo spojit svůj život ve svátosti manželství, to je 
na místní poměry, kdy se lidé velice neradi zavazují, veliké Boží požehnání. Asi to vypadá 
tak, že v té vší bídě a nedostatku je už jen Bůh, který může něco změnit, kéž by tomu tak 
bylo!!!            S přáním radostných Vánoc a šťastného nového roku P. Roman Musil OMI. Ave

Děkujeme všem křesťanům, kteří se aktivně zapojili do života našich 
farností, všem, kteří pomáhali osobním nasazením, finančním darem 
nebo modlitbou. Děkujeme zastupitelům měst a obcí, kteří s námi v mi-
nulém roce spolupracovali. Přejeme Vám všem radost z narození Ježíše 
Krista a požehnání do nového roku 2007. Ať s vámi zůstává Boží pokoj 
a dobrá vůle.        Za děkanát Zábřeh P. František Eliáš, děkan

Děkujeme všem našim čtenářům za věrnost, podporu a trpělivost, které nám věnovali v uplynulém 
roce.Současně chceme poděkovat všem přispěvatelům. V neposlední řadě také Standovi a Marušce 
Badalovým za grafický doprovod k úvodníku. Stejně jako našim kurýrům, bez nichž by se neobešla 
doprava výtisků FI z tiskárny do Zábřeha, i těm, kteří se podílejí na distribuci FI do farností.Bůh 
žehnej Vaší práci pro druhé! Ať Váš nový rok provází zdraví a radost!              redakce

Poděkování a přání z Charity. Na sklonku roku 2006 chci vyjádřit vděčnost 
každému, kdo se na práci Charity osobně podílel. Zaměstnancům za celoroční 
poctivou a nelehkou práci; jejich rodinám pak za poskytnutou podporu a zá-
zemí. Dále děkuji všem dobrodincům, bez kterých by naše práce byla nemys-
litelná a kteří se v průběhu roku zapojovali do různých aktivit – propůjčovali 
své ruce v dobrovolné činnosti, darovali nám finance či charitativní dílo pro-
vázejí modlitbou.
Přeji všem Vám a i dalším čtenářům Farních informací pokojné prožití vánočních svátků, 
každodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2007, vše dobré a pevné zdraví.

Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh

Děkujeme všem místním i přespolním farníkům, kteří nám v uplynulém roce pomáhali 
finančně či modlitbou při opravách kostela sv. Anny v Hoštejně. Do nového roku přejeme 
a vyprošujeme hodně zdraví, Božího požehnání, radosti a lásky. 
                                                                                                    Za pastorační radu Luděk Diblík

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.



L E D E N V K A T O L I C K É M D O M Ě V Z Á B Ř E H U

2. 1. Klub maminek, Kafíčko. První setkání v novém roce.  9.00
3. 1. Cvičení pro ženy a dívky  19.00
4. 1. Dětský klub Barvínek  9.30
5. 1. Ženy osvobozují svů lid 17.00 

Zamyšlení nad knihami Ester a Judit. Přednáší ThLic.Bedřich Horák
8. 1. Kondiční cvičení pro seniorky  17.00 
9. 1. Klub maminek Lednové inspirace,okenní dekorace do dětského pokoje 9. 1. Klub maminek Lednové inspirace,okenní dekorace do dětského pokoje 9. 1. Klub maminek 9.00
10. 1. Cvičení pro ženy a dívky  19.00
11. 1. Dětský klub Barvínek  9.30
12. 1. Mezinárodní sportovní ples  20.00
 Pořádá sportovní oddíl BURČÁCI. Bližší informace na plakátech. 
14. 1. Čas pro tebe, Pravidelné setkání pořádané Apoštolskou církví  15.00
15. 1. Kondiční cvičení pro seniorky  17.00
16. 1. Klub maminek, beseda s pracovnicemi Fondu ohrožených dětí  9.00
17. 1. Cvičení pro ženy a dívky  19.00
18. 1. Dětský klub Barvínek  9.30
19. 1. Lidový ples, Pořádá MO KDU-ČSL. Bližší informace na plakátech  20.00
20. 1. Mrav, etika a morálka  14.00
 Přednáší kandidát na prezidenta ČR prof. Jan SOKOL. Pořádáno ve spolu-

práci s CKA. 
21. 1. Dětský maškarní karneval  14.00
22. 1. Kondiční cvičení pro seniorky  17.00
23. 1. Klub maminek, Nápady a náměty na dílnu pro nejmenší.  9.00
23. 1. Zábavné odpoledne s hudbou a tancem  14.00
 Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Vašek a Petr. Vstupné 30 Kč. 
  Občerstvení zajištěno. 
24. 1. Cvičení pro ženy a dívky  19.00
25. 1. Dětský klub Barvínek                                           9.30
28. 1. O perníkové chaloupce                                         15.00
 Pohádkový muzikál pro děti a jejich rodiče v podání souboru SVĚTÝLKO. 20 Kč. 
29. 1. Kondiční cvičení pro seniorky                                  17.00 
30. 1. Klub maminek, Beseda s pracovnicemi Poradny pro ženy a dívky        9.00

Na únor připravujeme
  2. 2. PLES CHARITY Zábřeh
9  . 2. HASIČSKÝ PLES
16. 2. MAŠKARNÍ PLES S POCHOVÁVÁNÍM BASY
17. 2. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
19. 2. EVA a VAŠEK – večer s populární dvojicí z hospůdky SURF v Kotvrdovicích

Více informací najdete na www.katak.cz 



O HVĚZDĚ BETLÉMSKÉ
 Zmínku o třech králích nacházíme v Bibli a většina čtenářů ji vnímá jako informaci o udá-
losti, která je spojená s narozením Ježíše Krista. Záměrem autora, který v evangeliu podává 
zprávu o příchodu mudrců do Betléma, bylo vyjádření určité pravdy, zasazené do dějin spásy. 
Nejde tedy o přesný historický popis sledu událostí. Přesto je velice zajímavé, sledovat tento 
příběh z hlediska historické kritiky.
 Známý astronom Johannes Kepler pozoroval 10. října 1604 na pražské noční obloze novou 
jasně zářící hvězdu. Domníval se, že tato nova, vznikla konjunkcí planet Jupiter a Saturn. K se-
tkání těchto planet, o kterém Kepler věděl, došlo i v roce 7 př. n. Krista a on věřil, že i tehdy se 
objevila na obloze nova, kterou považoval za Betlémskou hvězdu. Tato jeho domněnka se stala 
předmětem dalšího zkoumání. Vznik novy konjunkcí planet se sice nepotvrdil, zato však otáz-
ka, jestli si mudrci z východu, (tři králové) mohli vyložit onu trojnásobnou konjunkci Jupite-
ra a Saturna tak, že se v Palestině narodil veliký král, nalezla v dnešní době novou oporu. Tou 
se staly více jak dva tisíce let staré babylonské klínopisné tabulky, které popisují astronomické 
události, ke kterým v roce 7 př. n. Krista došlo.
 Ve starém Babylonu byli mágové (učenci), stejně tak astronomové, jako astrologové. Proto 
všechno, co se odehrávalo na obloze, spojovali s tím, co se mělo následně stát. V době, kdy se 
tyto události odehrávaly, byla všeobecně rozšířená víra, že při narození člověka vychází i jeho 
hvězda. Proč ale spojovali dávní učenci toto znamení na obloze s narozením Ježíše Krista a co je 
přimělo k tomu, aby se vydali na pouť dlouhou 1200 km? Ve starověku byla planeta Jupiter po-
važována za hvězdu světovládce, tedy za hvězdu královskou. Planeta Saturn byla vnímána jako 
hvězda Židů. Podle rozluštěných historických zpráv, existovaly různé texty, podobné tomuto: 
„Až nastanou ty a ty události, na západě povstane veliký král, spravedlnost, radost a pokoj za-
vládnou po celém světě a obšťastněny budou všechny národy.“ Úkazy, odehrávající se na ob-
loze byly výjimečnou událostí, jaká nebyla pozorována celá staletí. Z astrologického hlediska, 
byl pohyb těchto planet a jejich vzájemné setkávání v průběhu roku naprostou senzací, s dale-
kosáhlými důsledky. Spojení hvězdy královské, s hvězdou židovskou, si mágové vysvětlili tak, 
že se v zemi Židů, narodil velice významný král. Pro potvrzení o této události se učenci vydali 
do centra židovského národa, do Jeruzaléma. Tam se pak vyptávali na to, kde naleznou naroze-
ného krále Židů, jehož hvězdu spatřili při jejím východu. V tehdejší politické situaci, vyvolala 
tato jejich otázka veliké vzrušení, neboť židovský národ očekával příchod mesiáše již celá sta-
letí. Král Herodes, známý panickým strachem o svůj trůn, dal okamžitě svolat velekněze a do-
tazoval se na místo narození mesiáše. Dostalo se mu odpovědi, že spasitel se narodí v judském 
Betlémě, neboť tak je to psáno v Zákoně. Po obdržené odpovědi se mágové vydali do Betléma, 
vzdáleného asi 8 km od Jeruzaléma jižním směrem. Hvězda byla viditelná již po západu slunce 
a nacházela se přímo ve směru, kterým se ubírali, což znovu umocnilo jejich dojem o správnos-
ti toho, v co doufali. Jejich tušení se stalo jistotou kousek před Betlémem, neboť obě planety 
se v tu chvíli nacházely nad horským hřebenem, na kterém stál Betlém. Podle zápisů babylon-
ských astronomů se v tuto chvíli hvězda královská přiblížila těsně ke hvězdě Židů. A aby toho 
nebylo ještě málo, následkem různých okolností došlo k tomu, že i přes pohyb oblohy, který 
byl viditelný, hvězda, kterou následovali, setrvávala několik hodin na stejném místě. A tímto 
místem byl z pohledu příchozích Betlém.
 Možná se někdo pozastaví nad tím, je-li možno tuto biblickou událost chápat a vysvětlovat 
takovýmto racionálním způsobem, pomocí přírodních věd. Staří církevní otcové různé přírod-
ní jevy chápali a spojovali se znameními, kterými Bůh provází lidstvo. Nebylo pro ně problé-
mem přijmout je do dějin spásy. Vždyť zmiňovaní tři „astrologové“ rozpoznali znamení Boží, 
poslechli vnitřní hlas, vydali se na dlouhou pouť, nalezli hledaného, přinesli mu dary a klaněli 
se mu.
 Volně zpracováno podle knihy Gerharda Krolla – Po stopách Ježíšových 
      P.Prof.ThDr. Richard Čemus,SJ Řím


