
1

IN ORMACEF
A
R
N
Í

27. 12. 2009
Ročník XVI., číslo 52

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

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

Svatou rodinu 
lze popsat stručně takto: 
dva svatí lidé 
a Boží syn uprostřed. 
Naše křesťanské rodiny 
lze popsat takto: 
Boží děti 
a Boží syn uprostřed.

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 84   Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože.
1: 1 Sam 1,20-22.24-28                       2: 1 Jan 3,1-2.21-24                                  Ev. Lk 2,41-52   
Ordinárium: latinské 509        příště Olejníkovo č. 502
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Tuto neděli 27. prosince o svátku Svaté rodiny bude mše svatá v Maletíně ve 14.30 hod. 
a také na Nový rok opět ve 14.30 hod. 

KOLEDY V KOSTELE SV. BARBORY. Občanské sdružení sv. 
Barbora Zábřeh, o.s. si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených 
dveří spojený se společným zpíváním vánočních koled v pondělí 
28. prosince.
 Přijďte se zaposlouchat do nádherných tónů nově zrestauro-
vaných varhan a současně si zazpívat krásné staré české koledy za 
doprovodu scholy od sv. Bartoloměje. Kostel bude přístupný pro 
návštěvníky od 14 hod., vlastní zpívání koled bude potom od 16 
hod. Kancionály vezměte s sebou. 

Za občanské sdružení MvDr. Alois Frank a Josef Klimek

V úterý 29. prosince Vás zveme na PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY. Navští-
víme Vánoční výstavu na hradě Šternberk, prohlédneme si největší jes-
ličky světa v Pradědově galerii u Halouzků v Jiříkově a na zpáteční ces-
tě se zastavíme u řezbáře pana Beneše v Lošticích. Odjezd v 8.30 hodin 
od kulturního domu. Cena zájezdu (jízdné+vstupy) splatná v autobuse 

činí – děti 250 Kč, důchodci 260 Kč, dospělí 300 Kč. Přihlášky u paní Aleny Hedrichové, 
tel. 732 552 732, nebo u pana Josefa Klimka, tel. 583 412 108, mob. 731 465 717, e-mail: 
spolek.metodej@tiscali.cz

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU
SILVESTR - čtvrtek 31. prosince – 
Zábřeh ve 14.30 hod. děkovná mše 
svatá na konci roku a od 16 hod. 
varhanní koncert. 
Ve Zvoli mše svatá v 15 hod. 
NOVÝ ROK - pátek 1. ledna 2010 
– Slavnost Matky Boží Panny Ma-
rie
Bohoslužby jako v neděli a v Male-
tíně mše svatá ve 14.30 hod.

SILVESTROVSKÝ VARHANNÍ 
KONCERT V KOSTELE 
SV. BARTOLOMĚJE V ZÁBŘEZE 
i s pěveckým partem, začne v 16 
hod. Zahrají varhaníci „On-line“, kteří se pravidelně účastní varhanního maratónu.

LADÍME VÁNOČNĚ. Tomáš Ulrich alias Hamoun zve dávné přátele a všechny přízniv-
ce varhanní hudby na pásmo krátkých skladeb a přednášených žalmů „Ladíme vánočně“, 
které se koná 3. ledna 2010 v 15.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze.
Zájemci o pouť do Koclířova v sobotu 2. ledna 2010 nahlaste se co nejdříve. Podmínky 
jako obvykle.           Ludmila Korgerová 583 414 512
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POZVÁNÍ NA MŠI SVATOU s biskupem Pavlem Posá-
dem. V rámci setkání spolupracovníků, průvodců a pout-
níků CA AWER TOUR bude sloužena v kostele sv. Bar-
toloměje v Zábřehu v pondělí 4. 1. 2010 v 16.30 hod. mše 
svatá, na kterou vás tímto srdečně zveme. Mši svatou bude 
i tentokrát celebrovat Mons. Pavel Posád, pomocný - světící 
biskup českobudějovický, prezident Charity ČR a P. Martin 
Mojžíš, delegát Slovenské biskupské konference pro pasto-
raci poutí.                            Za AVERTOUR s.r.o. srdečně zve
                  Lenka Hamplová, za farnost P. František Eliáš

AWERTOUR s. r. o., Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, 
fax: 583 418 297 mobil 731 626 506,  e-mail: info@awertour.cz 
Vás zve spolu s Římskokatolickou farností Zábřeh na 

pouť do SVATÉ ZEMĚ.  ...do země, která 
byla posvěcena kroky patriarchů a proroků, do země, kterou 
mají křesťané v obzvláštní úctě... ...do země, v níž se staro-
bylé Boží přísliby naplnily příchodem Mesiáše, našeho Pána 
Ježíše Krista. Tato země byla svědkem jeho kázání a zázra-
ků, jeho smrti a vzkříšení i seslání Ducha svatého na církev...“                                                       
Benedikt XVI
 Termín: 07. - 15. února 2010 - cena: 16 200 Kč. V ceně je 
započítáno:letenka; letištní poplatek 1 080 Kč; palivový přípla-
tek 1 620 Kč (výše palivového příplatku se pohybuje podle ak-
tuální ceny ropy a stanovuje se na kalendářní měsíc dopředu, 
proto se jeho výše může změnit); 6 x ubytování s polopenzí ve 
2-3 lůžkových pokojích se sociálním zařízením; 2x oběd v Bet-
lémě; doprava klimatizovaným autobusem ve Svaté zemi; komplexní cestovní pojištění 300 
Kč. Odborný průvodce – kněz. V ceně není započítáno: obslužné 30 USD (platí se průvod-
ci ve Sv. zemi); vstupy podle programu 20 USD (platí se průvodci ve Sv. zemi); fakult. výlet 
Massada a Qumrán 30 USD. 
Navštívíme nejvýznamnější místa biblických dějin s přespáním v Nazaretě a Betlémě. 



4

UČÍCÍ SE CÍRKEV – NAROZENÍ PÁNĚ
 V uplynulých adventních dnech jsme více než kdy 
jindy měli očistit svá srdce ode všeho, co brání Božímu 
působení v našich duších, abychom důstojně a s vel-
kým duchovním prospěchem prožívali slavnost Na-
rození Páně, aby vánoční svátky pro nás nebyly jen 
zdrojem přirozené radosti, volna od práce a školy, slav-
ností jídla a pohody při štědré večeři a u stromečku, ale 
hlavně, aby byly pramenem nadpřirozené radosti, že se 
nám narodil Vykupitel a Spasitel – Ježíš Kristus. 
 Ježíš Kristus, Mesiáš a Vykupitel celého lidstva se 
narodil, když byl očekáván a to nejen izraelským ná-
rodem (Daniel 9,24-27), ale i národy v římské říši, jak 
o tom svědčí příchod pohanských mudrců, aby se poklonili narozenému židovskému Krá-
li. Tehdy se zraky všech upíraly k zemi izraelské. Tuto ozvěnu možno vyčíst u římského 
dějepisce Tacita: „Většina lidí byla přesvědčena, že ve starých kněžských knihách bylo na-
psáno, že v tomto čase Východ zvítězí a muži pocházející z Judey dostanou vládu.“ Jeho 
současník Suetinius zachycuje ještě širší odezvu: „Na celém Východě ožila stará a trvalá 
víra, že se osoby pocházející z Judey zmocní v tomto čase říše.“ Vše podstatné o budoucím 
Mesiáši bylo předpověděno dávno předtím, než se Kristus narodil. Vědělo se, že očekáva-
ný Mesiáš bude pocházet z Judova kmene a z domu Davidova a že se má narodit v Betlé-
mě. Nebude pouhým člověkem, ale Bohem a člověkem zároveň, jak o něm předpověděl 
prorok Izaiáš: „Sám Bůh přijde a spasí nás“ (Iz 35,4). Dokladem božství budoucího Spasi-
tele je též proroctví, že se narodí z Panny (Oz 7,16) a že bude konat zázraky (Iz 35,5). 
 Všechna tato četná proroctví se splnila na Ježíši Kristu, který se narodil právě v době, 
jak bylo předpovězeno, kdy vyvolenému národu vládl Herodes, Idumejec, pod patroná-
tem Římanů, pod jejichž moc se dostal celý židovský národ. 
 A proč Ježíš přišel na svět? Jedlině proto, aby vykoupil lidstvo z hříchu Adamova a ote-
vřel mu nebe. Vždyť už samo jméno naznačuje vlastní vykupitelské poslání Kristovo, jak 
je též zdůrazněno ve slovech adresovaných Panně Marii: „...a dáš mu jméno Ježíš; neboť 
vysvobodí svůj lid z jeho hříchu“ (Mt 1,21). Jméno Ježíš je z hebrejského „Ješua“, což je 
zkrácené „Jehošua“ a znamená doslovně „Jahve pomáhá“. Sám Ježíš Kristus připomíná, že 
přišel „hledat a spasit, co zahynulo“ (Lk 19,10; Mt 9,13). Apoštol Pavel vyjadřuje poslání 
Kristovo slovy: „Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky“ (1 Tim 1,15). I apoš-
tol Jan, když mluví o účelu příchodu Božího Syna skrze Vtělení na tento svět, zdůrazňuje 
především naši spásu: „Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skr-
ze něj byl svět spasen“ (Jan 3,17). Boží Syn přišel na svět též proto, aby nám zjevil mnohé 
nadpřirozené pravdy o Bohu a nás samých, které bychom jinak pouhým přirozeným rozu-
mem nikdy nepoznali, a aby nám ukázal cestu k dosažení cíle, ke kterému nás Bůh povolal 
a zároveň nám na této cestě k nadpřirozenému cíli – nebi – pomáhal svými milostmi. Bůh 
nezůstává však pouze při této pomoci, ale navíc nám dává možnost mít účast na jeho ži-
votě již v tomto životě přirozeném skrze milost posvěcující. Narození Kristovo je důkazem 
nesmírné Boží lásky k nám: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, 
kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16)   P. Antonín Pospíšil
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka má už v naší zemi zavedenou tradici. Je za-
měřena na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a 
na podporu charitního díla. Ve dnech 2. – 10. 1. 2010 proběhne 
tato sbírka u nás již pojedenácté. Tříkrálové koledníky pozná-
te podle královského oděvu, pověření k provádění sbírky (prů-
kazky) a zapečetěné pokladničky. Úkolem skupinky koledníků 
je procházet dům od domu, přinášet radostnou zvěst o naroze-
ní Ježíše Krista a přání do nového roku a prosit o peněžitý pří-
spěvek do pokladničky. Říká se, že největší radost pro člověka 
je ta, kterou daruje. Prosíme o vlídné přijetí těchto malých po-

slů radosti a naděje. Až koledníčci navštíví vaše domovy, přijměte je prosím s úsměvem. 
Dary, které od Vás dostanou, rozzáří oči mnoha smutným lidem.
 Tříkrálová sbírka je o vzájemném střetávání se a obdarovávání se. Jednou z mnoha do-
provodných aktivit, které se váží na sbírku, jsou soutěže. V rámci Tříkrálové sbírky 2010 
jsme vyhlásili pro koledníky, domácnosti, které navštíví i pro ty, kteří je potkají na ulici fo-
tosoutěž a literární soutěž. 
 Do 31.1. 2010 můžete na níže uvedenou adresu zasílat fotografi e 
s tříkrálovou tématikou i napsané příběhy na téma: jak jsme koledo-
vali, když u nás zazvonili Tři králové apod. Z obou soutěží budou vy-
losovaní tři výherci, které odměníme hodnotnými cenami. Pravidla 
soutěže najdete na http://www.zabreh.caritas.cz 

Miluše Kobzová, koordinátorka Tříkrálové sbírky,
tel. 736 509 431, Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh

KATOLICKÝ DŮM
Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu 
zveme na tradiční POVÍDÁNÍ O VÍNEČKU PŘI CIMBÁLU. 
Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíš-
kovic za doprovodu zábřežské cimbálovky začíná o svátku sva-
tého Jana – patrona vinařů, to je tuto neděli 27. prosince ve 14 
hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Za-
koupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.
 Nejenom seniory zveme na úterý 30. prosince na ZÁBAVNÉ 

ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie za-
hraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. 

                                     Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému pro-

žití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému 
přivítání roku 2010 při SILVESTROVSKÉ VESELICI se skupinou 
POSTYLION, kterou připravujeme na čtvrtek 31. prosince. Vstu-
penku s místenkou v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit v před-
prodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, tel. 583 416 340.

 Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh
se těší Josef Klimek
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POSTŘELMOVSKO         POSTŘELMOVSKO

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU
Ve čtvrtek 31. 12. bude v Postřelmově v 16.00 a v Lesnici v 16.00 hodin mše sv. na podě-
kování za uplynulý rok.
V sobotu 2. 1. bude Mariánská pobožnost v Postřelmově v 9.30 hodin.

O první neděli v lednu bude mimořádná sbírka v Lesnici na opravy kostela (minule 
2112 Kč), v Chromči (minule 2770 Kč) a v Sudkově (minule 907 Kč) na opravy fary. Všem 
dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

MO KDU-ČSL Leština vás zve na SPOLEČENSKÝ PLES, který se koná v sobotu 9. ledna 
2010 od 20 hod. v sokolovně v Leštině. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Posty-
lion. V průběhu plesu vystoupí „Mažoretky Zábřeh“. Občerstvení zajištěno. Vstupenky si 
můžete zajstit předem u paní Dany Ruprechtové, 737 610 889.

Radost z Kristova narození a požehnání do nového roku přeje P. Vladimír Jahn

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU
31.12. - Hoštejn 16.00
1.1. - Lubník 7.45, Tatenice 9.00, Hoštejn 10.30, Koruna 13.00, (Kosov nebude)

NA VÁNOČNÍ KOCERT CHRÁMOVÉHO SBORU Z LANŠKROUNA jste srdečně 
zváni v neděli 3.ledna 2010 v 17 hod. do kostela svatých Petra a Pavla v Lubníku. 

DĚKUJI Vám všem, kteří jste se v průběhu uplynulého roku 2009 dokázali otevřít, za-
pojit a pomoci jakýmkoliv způsobem modlitbou, prací i fi nančně ve farnostech (opravy 
kostela sv. Petra a Pavla v Lubníku, splácení dluhu z oprav kostela sv. Anny v Hoštejně) 
a službě druhým lidem. Odměnou kéž je Vám pravá radost, pokoj a láska, jež Vám nikdo 
nevezme. Přeji požehnaný celý nadcházející rok 2010.

P. Jaroslav Přibyl

LOŠTICKO        LOŠTICKO        LOŠTICKO

JAKO JEŽÍŠ. 
Tak jako ON - i my poneseme kříž; Tak jako ON - i my budeme 
pronásledováni.
Tak jako ON - i my budeme na pohled poraženi; Tak jako ON - i 
my nakonec zvítězíme.
 A sice do té míry, jak budeme věrni jeho milosti, jak necháme 
Ježíše v nás žít a skrze nás jednat. 
Ať všichni v tomto roce poctivě a vytrvale kráčíme - jako 
Tří králové - za Světlem z Betléma!                                              

P. Pavel Kavec CM 
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ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

31. 12. Sv. Silvestr – Horní Studénky 7.30; Štíty 9; Cotkytle 11 hod.
1. 1. Nový rok – Horní Studénky 7.30; Štíty 9; Cotkytle 11 hod.
 Přeji všem farníkům hojnost Božího požehnání v roce 2009  
  P. Stanislav Suchánek
Tradiční Tříkrálový ples se koná 9.1.2010 v 19.30 v sokolovně v Horních Studénkách.
  Společenství mládeže 

MOHELNICKO     MOHELNICKO     MOHELNICKO

Přeji vše dobré. Boží požehnání a ochrana Panny Marie ať vás provází celým rokem 
2010. P. Petr Šimara

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU
31. 12. sv. Silvestr – Červená Voda 16.00 + adorace na poděkování za uplynulý rok
1. 1. Nový rok – Jakubovice 7.15; Červená Voda 9.00; Písařov 10.45 hod.
6. 1. Slavnost Zjevení Páně (žehnání vody, křídy, kadidla a zlata) – Jakubovice 15.00 hod. 
(úterý 5. 1.); Písařov 16.00 hod. Červená Voda 17.30 hod.

Poděkování za spolupráci v uplynulém roce patří všem členům pastoračních 
a ekonomických rad i všem ochotným pomocníkům a spolupracovníkům ve 
farnostech za nezištnou službu a pomoc.  P. Pavel Vágner

S NOVÝM ROKEM NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ. Charita Zábřeh hledá ve farnos-
tech zábřežského děkanátu nového kolegu/kolegyni, s ochotou a touhou dát se do 
služby praktické charitativní pomoci potřebným. Obsazovaným místem je kon-
taktní místo (recepce) Charity Zábřeh, při vstupu do zázemí Charitního domu sv. 
Barbory na Žižkově ulici 15. Úkolem pracovníka bude vyřídit s příchozími a zá-
jemci o služby vše potřebné, zajišťovat prodej výrobků chráněných dílen, křesťanské literatu-
ry a devocionálií. Zájemci najdou podrobnější informace o obsahu a podmínkách práce na 
webu www.charitazabreh.cz nebo na telefonu 736 509 430.  Jiří Karger, ředitel

FARNOST SVÉBOHOV      FARNOST SVÉBOHOV  
 Římskokatolická farnost Svébohov vás zve na X. SPOLEČENSKÝ PLES, který se 
koná v sobotu 16. ledna 2010 v Obecním domě ve Svébohově. Zahájení ve 20 hod., 
vstupné 50 Kč. Hraje skupina Triangl, bohatá tombola, tradiční domácí kuchyně. 

Blahopřání
26. prosince oslaví 88. narozeniny
paní MARIE HALTMAROVÁ z Jedlí. 
 Hojnost Božího požehnání jí vyprošuje společenství živého 
 růžence a farníci. 
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Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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.

Protože byly Farní informace připravovány v předstihu, nedělní sbírky nejsou uvedeny.
NOVOROČNÍ SBÍRKA. Tradiční „Novoroční sbírka“ 1.1.2010 bude na opravy kostela 
sv. Barbory.  P. František Eliáš

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ
 Děkuji všem křesťanům, kteří se aktivně zapojili do života našich farností, všem, kteří 
pomáhali osobním nasazením, modlitbou i fi nančním darem. 
Děkuji zastupitelům měst a obcí, kteří s námi v minulém roce spolupracovali při našich 
aktivitách. Přeji Vám všem radost z narození Ježíše Krista a požehnání do nového roku 
2010. Ať s vámi zůstává Boží pokoj a dobrá vůle. 
  Za děkanát Zábřeh P. František Eliáš, děkan
 Na sklonku roku 2009 chci vyjádřit vděčnost každému, kdo se na práci Charity osobně 
podílel. Zaměstnancům za celoroční poctivou a nelehkou práci; jejich rodinám pak za po-
skytnutou podporu a zázemí. Dále děkuji všem dobrodincům, bez kterých by naše práce 
byla nemyslitelná a kteří se v průběhu roku zapojovali do různých aktivit – propůjčovali 
své ruce v dobrovolné činnosti, darovali nám fi nance či charitativní dílo provázejí modlit-
bou. Děkuji za Vaši ochotu pomáhat i volbu dělat to naším prostřednictvím.
 Přeji všem Vám a i dalším čtenářům Farních informací pokojné prožití vánočních 
svátků, každodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2010, vše dobré a pevné 
zdraví.   Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh
 Výbor Spolku Metoděj Zábřeh děkuje všem členům a příznivcům za projevenou po-
moc a podporu v uplynulém roce a všem přeje do nového roku 2010 Boží přízeň a osobní 
štěstí.   Za Spolek Metoděj Zábřeh Jiří Krňávek 
 Nesmírně si ceníme Vaší štědrosti a dobré vůle, se kterou pomáháte naší hoštejnské, 
poutní farnosti. Přijměte naše upřímné poděkování a rovněž ujištění, že na všechny dob-
rodince našeho kostela pamatujeme ve svých modlitbách. Přejeme radostné a požehnané 
vánoční svátky, šťastný nový rok a na přímluvu sv. Anny hojnost Božího požehnání pro 
Vás i Vaše rodiny.  Za hoštejnské farníky Luděk Diblík
 Za kolektiv správců Farního muzea a společenství zvoníků přejeme všem do nové-
ho roku Boží požehnání. Za přízeň v roce minulém děkujeme všem návštěvníkům mu-
zea. Dále děkujeme Městu Zábřeh, Olomouckému kraji a Ministerstvu kultury ČR, kteří 
na provoz muzea přispěli fi nančně a v neposlední řadě také všem farníkům a duchovním 
správcům farností, bez jejichž přízně a podpory by muzeum v prostorách věže kostela ne-
mohlo fungovat. 
 Našim věrným čtenářům děkujeme za podporu a 
trpělivost. Všem autorům děkujeme za jejich příspěvky, 
Marušce Badalové za obrázky na titulní stránku, našim 
kurýrům za dopravu FI z tiskárny. Ať Vás v novém roce 
provází hojnost Božího požehnání, radosti a životní in-
spirace skrze Krista našeho Pána.                                                                     
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