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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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

Prosíme tě, dobrotivý Otče, 
ať se v nás tento svátostný pokrm 
stane zdrojem síly, 
abychom žili podle příkladu 
Svaté rodiny 
a po všech pozemských strastech 
navěky se radovali 
v jejím společenství. 

Modlitba po přijímání

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 128  Blaze každému, kdo se bojí Hospodina
1. Sir 3,3-7.14-17a                                         2. Kol 3,12-21                                   Ev. Lk 2,41-52
Ordinárium: Ebenovo 504                           příště latinské 509 
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na PŘeLoMU rokU
Pondělí 31. prosince 
 ZáBŘeH: mše svatá 14.30 hod.
 JEDLÍ 15.00; SVÉbOHOV 17.00; KLÁŠTEREC 16.00; 

siLvestrovskÝM konCerteM v pondělí 31. prosince v 15.30 hod. v kostele sv. bar-
toloměje se již tradičně rozloučíme s uplynulým rokem. 
 Úterý 1. ledna 2013 – bohoslužby jako v neděli 

novoroČnÍ konCert v kosteLe sv. BarBory
 Město Zábřeh, Zábřežská kulturní a základní umělecká škola 
zvou na novoroční koncert klasické hudby, který se uskuteční 1. 
ledna od 15 hodin v kostele sv. barbory. Vystoupí na něm Zábřež-
ský komorní orchestr pod vedením Martina Hrocha se sólisty Šár-
kou Hlochovou (soprán), Leou Höchsmannovou (housle) a Kar-
lem Hamplem (housle). V programu zazní skladby J. S. bacha, G. 
F. Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, G. bizeta a dalších auto-
rů. Akce se koná jako pátý koncert hudebního cyklu bravo Zábřeh, 
vstupné je dobrovolné

katoLiCkÝ dŮM
Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných 
chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2013 při Sil-
vestrovské veselici se skupinou F-bAND, kterou připravujeme na pondělí 
31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 200 Kč si můžete zakoupit 
v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, 
( 739 068 248.  Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

* * *
ZPovÍdánÍ o prvním pátku 4. ledna 2013 v kostele sv. bartoloměje od 16.30 hod. 
   P. František Eliáš
První pravidelná pouť do koclířova v novém roce bude v sobotu 5. ledna 2013. 
 Odjezd z Valové jako obvykle v 11.30 hod. Hlaste se u paní Ludmily Korgerové tel. 583 
414 512, mobil 732 805 427.

kristÝn sLUŽeBnÍk s.r.o. Ve středu 9. ledna 2013 od 9 hod. do 16 
hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn 
služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou za-
pojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou pro nové zájemce o zapo-

jení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.  P. František Eliáš

 6. ledna ve farním kostele ve Svébohově oslaví diamantovou svatbu

Marie a Zdeněk Kylarovi z Václavova. 
blahopřejeme a vyprošujeme hojnost božích milostí a ochranu Panny Marie.

 rodina i farníci 
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PŘiPravUJeMe PoUŤ do svaté ZeMĚ
 Farnost Zábřeh ve spolupráci s cestovní agenturou CA AWER TOUR opět připravuje 
pro zájemce pouť do Svaté Země.  Odjezd ze Zábřeha v sobotu 16. března, návrat v sobotu 
23. března 2013.  Dopravu na letiště ze Zábřeha zdarma zabezpečí CA AWER TOUR. 
 Cena 17.450 + 50 USD. 
 bližší informace P. František Eliáš, přihlášky v zábřežské kanceláři AWER TOUR 
(u kostela) u paní Lenky Hamplové č. tel. 731 626 506.                                 P. František Eliáš

tŘÍkráLovoU sBÍrkU 2013 již po čtrnácté v našem regionu realizuje 
Charita Zábřeh. Koledníci budou navštěvovat domácnosti od 2. - 7. ledna 
2013. Koledníky vyslané Charitou poznáme nejen podle královského odě-
vu, ale především budou mít u sebe zapečetěnou a očíslovanou pokladnič-

ku, průkazku s pověřením k provádění sbírky a keramický přívěsek s logem sbírky.
 Děkujeme vám všem, kteří koledníky přijmete. Jejich koledování přináší dvojí radost, 
jednu v podobě přání pokoje a dobra a druhou, kdy finanční prostředky pomohou mnoha 
potřebným.                                                             Jana Skalická, propagace tel: 736 509 431

anotace knihy PraGovkoU na Haiti. 
Martin Strouhal navštěvuje Haiti od roku 2005. Z těchto cest vzniklo několik televizních 
dokumentů o humanitární pomoci plynoucí z Česka do této chudé země. Účastnil se první 
výpravy za českým misionářem P. Romanem Musilem do „Zátoky slepic“. byl pozorovate-
lem mnoha projektů, které se Čechům a Slovákům podařilo na Haiti realizovat. Uchváti-
la ho také bohatá historie ostrova Hispaniola, která je přímo spojena s objevením Nového 
světa, stejně jako historie vždy revolučně naladěného Haiti, která je fascinující. V roce 2009 
se zúčastnil projektu, který si dal za cíl dopravit na Haiti legendární český automobil Praga 
V3S. Peripetie této cesty jsou také jedním z motivů této knihy. Voodoo, kohoutí zápasy, ze-
mětřesení v roce 2010 spolu s množstvím osobních zážitků a popisu života prostých lidí, to 
vše předkládá autor čtenáři. Knihu dokreslují desítky poutavých fotografií.
 Knihu si můžete zakoupit knihkupectví PATKA

setkánÍ PastoraČnÍ rady Farnosti ZáBŘeH bude ve čtvrtek 3. 1. 2013 v 18.30 hod. 
na Charitě.  P. František Eliáš



4

UČÍCÍ se CÍrkev - Panna Maria  S odkazem Lk 2,16-22
Začíná nový rok léta Páně 2013 od narození Krista. Nová liturgická 
obnova postavila na začátek občanského roku překvapivě svátek Mat-
ky boží, Panny Marie. Proč asi? Když dnes mez křesťany sílí snaha 
po sjednocení křesťanů v jedné víře a v jedné církvi, ozývají se hlasy,-
že stálé vyzvedávání Panny Marie toto sjednocování ohrožuje. říkají, 
ovšem zcela neprávem, že se tím ubírá Ježíši Kristu prvenství v ději-
nách spásy a úcta k němu. 
My, katolíci nestavíme Pannu Marii na první místo, ale až na druhé. 
Tak jako za života jejího Syna, Ježíše Krista, stojí vždy v pozadí. Vždyť 
ani první zázrak v Káni při proměně vody ve víno neudělala svou 
mocí, ale poprosila svého Syna, aby pomohl: „Nemají vína.“ A sluhy 

svatby poslala ke svému Synovi: „Jděte a co vám řekne, učiňte!“ Krásně tuto skutečnost vy-
jádřil velký ctitel Panny Marie sv.Grigogne z Oxfortu: „Skrze Marii k Ježíši.“
 Dobrý syn si vždy váží své maminky, nežárlí na ni, a nemá jiný zájem, než aby jeho ma-
minku lidé ctili, měli ji v úctě a pěkně se k ní chovali. Stejně tak moudrá maminka nežárlí 
na velikost a důstojnost svého syna, ba je tomu ráda a je šťastná. 
 V životě je běžné, že máme problémy a musíme jít - dejme tomu až k panu presidentovi. 
Ten je však těžko přístupný. Ale já vím, že má velmi rád svou maminku. Poprosím ji tedy, aby se 
přimluvila, nebo aby se mnou přímo šla za synem a přimluvila se za kladné vyřízení mé žádosti. 
Není to zcela přirozené a je v tom něco špatného? Utrpěla tím úcta a velikost jejího syna?
 Kolik lidských synů a dcer bloudí a chybuje, často těžce, že se za to dostanou až do vě-
zení. Všichni jimi opovrhují a odvracejí se od nich. Oni však vědí, že k mamince mohou 
klidně přijít, že je neodežene, že je s láskou přijme, pofouká rány srdce, potěší, vezme je do 
náručí-jsem přece tvá maminka, budeš u mne, já tě neopustím.
 Připojme tento příběh: byla to na pohled veliká láska, ale přece jen chtěla dívka po 
svém snoubenci důkaz. „Máš-li mne opravdu rád víc než všechny jiné, jak říkáš, přines mi 
jako důkaz srdce své matky.“ A snoubenec ten hrůzný čin opravdu vykonal. Ještě s teplým 
srdcem spěchá, aby je daroval své snoubence. A jak tak běží a skáče přes kameny, slyší něž-
ný, starostlivý hlas své maminky: „Synáčku drahý, dej pozor, ať neklopýtneš, zranil by ses!“ 
Opravdová láska matčina k jejímu - i nezdárnému - synu, vrahovi. Což to nedělá i Panna 
Maria? Vždy ona je nejlepší maminkou a i hříšné nás nesmírně miluje.
 Dokud žije pozemská maminka, její děti roztroušené po dalekém světě se k ní rády do 
rodného domku vracejí. Když zemře, ztrácejí domov a rodina se už těžko schází dohromady. 
Neshromažďuje ve větším počtu také naše nebeská maminka nás, své adoptivní děti o svých 
svátcích na jejich poutních místech a necítíme se při tom šťastnější - více než kdy předtím?
 Když odcházel syn - dcera z domu na dalekou cestu, bylo krásným zvykem v našich ka-
tolických rodinách, a někde ještě je, že jdou předem k mamince a poprosí o mateřské po-
žehnání, aby jejich cesta šťastně dopadla a mohli se zase po čase vrátit domů, i k ní.
 A není den Nového roku také takovou dalekou cestou do neznáma, cestou riskantní, 
nebezpečnou pro náš život pozemský i život duchovní? Nemoc, neštěstí, ztráta majetku, 
ano i smrt? Že jsme teď mladí a zdraví? Kolik jich takových v minulém roce kolem nás bylo, 
a už nejsou? A co věčnost? Jaký je jejich osud? Jsou šťastni nebo nešťastni? Aby tento nový 
rok byl pro nás požehnáním, proto nám dává církev na cestu životem nejlepší průvodkyni, 
pomocnici, přímluvkyni, vzor - Matku boží, Pannu Marii.
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červenovodsko červenovodsko

 Jistě samo nebe nás vyzývá k větší úctě a důvěře v nebeskou maminku, když se zjevuje 
na tolika místech světa: La Saletta, Lurdy, Fatima, zatím církevně neschválené Medjugorje, 
s tolika výzvami k pokání, tolika vzkazy, abychom změnili život v lepší, abychom se postili 
a modlili růženec - jako prostředky na záchranu světa!
 Když se naplnil čas ke spáse světa, přichází Panna Maria, prostá dívka z Nazareta a jí 
se začíná duchovní obnova světa. Všechna mariánská zjevení dnešní doby jí také přisuzují 
tuto úlohu: „Skrze Marii k Ježíši, skrze Krista k nebeskému Otci“.
 Do nového roku jsme vstoupili v doprovodu Matky boží, Panny Marie, s novou nadě-
jí a s myšlenkou vyjádřenou v jedné modlitbě, kterou se prý modlí černoši kdesi ve střed-
ní Africe: „Probudili jsme se. Spánek je ještě v našich očích, ale na našich rtech se už rodí 
modlitba: Chválíme a velebíme tě, Pane. Učiň, abychom žili v tvém čase, aby se hodiny a 
minuty, které nám dáváš, v našich rukách nerozdrobily v nic!“    P. Antonín Pospíšil

lošticko lošticko lošticko

BoHosLUŽBy na PŘeLoMU rokU. Pondělí 31. prosince: Loštice 16.00, Moravičany 
16.00 hod. Úterý 1. ledna: Loštice 9.30, Moravičany 8.00 hod. 

PoZvánka na vánoČnÍ konCert 
 V závěru roku 2012 si nenechte ujít v krásném prostředí kostela sv. Prokopa v Lošticích, 
VÁNOČNÍ KONCERT b. P. T. ZLÍN. Kapela je sedmihlasnou skupinou s akustickým do-
provodem a vznikla v osmdesátých letech. Můžeme se s ní setkat na festivalech, u táboro-
vého ohně, v “kulturáku” i v kostele, kde hrají a zpívají obzvlášť rádi.
 Své písničky nám nabízejí taky na CD: Cesta k lásce (1996), Tváře, pak dvě vánoční – 
Co se stalo, přihodilo (2008), My touláme se krajinou (2010) a letošní Já jedu dál (březen 
2012) s trampskou tématikou.
 Po úspěšném vystoupení na 37. Mohelnickém dostavníku (31. 8. 2012), kde skupina 
získala cenu Olomouckého kraje, jsme pozvali skupinu do Loštic.
Hrát a zpívat nám budou v sobotu 29. prosince 2012 ve 14. 00 hod. Vstupné dobrovolné.

Čas a My. během přestávky v bitvě se maršála Francoise de 
bassompierre (1579 - 1646, bojoval např. v r. 1603 v Maďarsku 
proti Turkům) zeptal jeden z jeho důstojníků:
 „Maršále, mohl byste mi říct, kolik je vám let?” „No..., je mi 
asi třicet osm nebo čtyřicet osm,” odpověděl maršál. „Cože, vy to 
nevíte přesně?”
 Maršál mu to tedy musel vysvětlit: „Podívejte se, počítám své 
peníze, své přítelkyně, své psy, stříbrné náčiní, protože je mohu 
ztratit nebo mi je může někdo ukrást. 
 Jelikož se ale nebojím, že bych svá léta mohl ztratit nebo že by mi je někdo mohl vzít, 
tak je jednoduše nepočítám!”
k zamyšlení: Ať se děje, co se děje, čas nešetří nikoho a nic. Lidé umírají, rostliny usychají, 
zvířata hynou. Čas si nosíme „uvnitř” sebe samých. Čas jsme my. Problém tudíž nespočívá 
v tom, jak ho „strávit”, ale jak ho co nejlépe „prožít.” Když budeme svým životem popisovat 
poslední dny a hodiny roku 2012, nezapomeňme boha odprosit za čas, který jsme nevyužili 
ke konání dobra a poděkujme Pánu času za jeho trpělivost s námi!      P. Pavel Kavec, CM



6

červenovodsko     červenovodsko

BoHosLUŽBy: pondělí 31. prosince: Červená Voda 17.00, Písařov 15.30 hod. ;
úterý 1. ledna: Červená Voda 9.00; Písařov 10.30; Jakubovice 7.30 hod.
   Požehnaný čas vánoční všem přeje P. Radek Maláč

postřelmovsko postřelmovsko

BoHosLUŽBy: pondělí 31. prosince: Lesnice 16.00, Postřelmov 17.30 hod. 
úterý 1. ledna: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 9.30, Chromeč 11 hod.
 V sobotu 5. ledna bude mariánská pobožnost v Postřelmově od 9.00 hodin. Všichni 
jste srdečně zváni.
 V neděli 6. ledna je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 3.557 Kč)
v Chromči (minule 2.700 Kč) a v Sudkově (minule 712 Kč) na farní kostel. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

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

sPoLeČenskÝ PLes. Místní organizace kdU-ČsL Leština zve na společenský ples, kte-
rý se koná v sokolovně v Leštině v sobotu 12. ledna 2013. Začátek plesu je ve 20 hod. 
k tanci a poslechu hraje hudební skupina Postylion. v průběhu plesu vystoupí estrád-
ní skupina veŠ 

štítecko    štítecko    štítecko

BoHosLUŽBy 1. ledna 2013: Štíty 9.00, Cotkytle 11.00, Horní Studénky 7.30 hod.
Přeji všem farníkům radost z Kristova narození a hojnost Božího požehnání v roce 2012. 
    P. Stanislav Suchánek

Jako každý rok, i letošní rok, se bude konat Farní tŘÍkráLovÝ PLes 
v HornÍCH stUdénkáCH. Na ples jste všichni srdečně zváni. K pří-
jemné zábavě i poslechu Vám bude hrát hudební skupina Triangl a v prů-
běhu večera Vás bude bavit zajímavý program, který je připraven. Na se-
tkání s Vámi se budeme těšit 12. 1. 2013 ve 20.00 hod. v sokolovně v Hor-
ních Studénkách. Pokud byste chtěli přispět nějakým drobným dárkem do 
naší Tříkrálové tomboly, je možné se domluvit s P. Stanislavem Suchánkem 
po mši svaté.                                                   Farní společenství mládeže

farnosti spravované z  tatenice

BoHosLUŽBy 1. ledna 2013: Tatenice 9.00, Hoštejn 10.30; Lubník 7.45 hod.

V neděli 6. ledna jste srdečně zváni na již tradiční tříkrálový koncert smíšeného pěvecké-
ho sboru při kostele sv. václava v Lanškrouně. Začátek v 16.00 hod. Vstupné dobrovolné 

Děkuji Vám všem, kteří jste se v průběhu uplynulého roku 2012 dokázali otevřít, zapojit 
a pomoci jakýmkoliv způsobem modlitbou, prací či finančně ve farnostech a službě dru-
hým lidem. Odměnou kéž je Vám pravá radost, pokoj, láska a Boží blízkost, jež Vám nic 
a nikdo nevezme. Přeji požehnaný celý nadcházející rok 2013.                  P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

BoHosLUŽBy: pondělí 31. prosince: Mohelnice 17.00 hod. 
úterý 1. ledna: Mohelnice 9.30, Úsov 8.00, Studená Loučka 11.15 hod. 
 Přeji vše dobré, Boží požehnání a ochrana Panny Marie 
 ať vás provází celým rokem 2012. P. Petr Šimara

Historie mohelnických jesliček - vznik mohelnického Betléma
 První zmínka o jesličkách 
ve farním kostele je z roku 1942, 
kdy místní farář ThDr. Robert 
Jaschek píše, že svátky vánoční 
byly knězem a zpěvačkami sla-
veny beze mše svaté. Jesličky byly 
postaveny jako obvykle na oltáři 
sv. Josefa.
 Další zmínka o jesličkách je z 
roku 1944, kdy tyto napomohly k 
tomu, že i vnější stránka farního 
života svědčila o spásonosném narození Spasitele v betlémě.
 Záznam z roku 1951 po zavedení nové elektroinstalace a vymalování kostela hovoří, o dobré ná-
vštěvě půlnoční mše, a že nové umístění jesliček dalo jesličkám v obnoveném kostele vyniknout.
 Vznik mohelnického betléma je spojen s rokem 1962 a zejména s příchodem děkana P. Fran-
tiška Martinka do Mohelnice. Na Vánoce postavil P. František ve farním kostele v kapli sv. Anny 
betlém, který byl sestaven ze tří betlémů: z původního farního, z betléma od sv. Stanislava a bet-
léma z Křelova, „kde se bude muset odstranit kostel, poněvadž se propadl a rozpůlil“. (viz zápis v 
Pamětní knize z roku 1962 od P. Františka Martinka)Vzniklý betlém byl dál každoročně na Váno-
ce rozšiřován o skvostná řezbářská díla lidového řezbáře ze Starého Města u bruntálu, pana Josefa 
NEDOMLELA, který na tomto díle pracoval téměř třicet roků.
 Každoročně před Vánocemi odjíždělo z Mohelnice auto do Starého Města a zpět přiváželo 
dřevěné, vyřezávané přírůstky pro tehdy nově vznikající mohelnický betlém.
 Zápis P. Františka v Pamětní knize z roku 1965 říká: „Vánoce byly prožité velmi vděčně. 
betlém přitahoval všechny lidi z Mohelnice i okolí. Nový velký mlýn zhotovil řezbář Josef Ne-
domlel ze Starého Města u bruntálu. bude pokračovat dalšími pracemi bouzov (hrad) a město 
Mohelnice. Výzdoba celého chrámu byla též úžasná, že přijel jeden pán z Vídně, aby to foto-
grafoval. I zdejší amatéři dělali si snímky.
 Všechny figurky i stavby jsou vyřezány z lipového dřeva. Na ploše 42m2 jsou rozmístěny věrné 
a přesné kopie hradu bouzova i Karlštejna, farního kostela sv. Tomáše becketa i sousedící bývalé 
farní budovy (dnešní muzeum). Své místo zde má kopie zvoničky u Klepáčova, Kramerova vila, 
která stojí na skále nad hrází přehrady ve Znojmě a především kopie vodního mlýna v Křížlicích. 
Postavička mládence s pytlem mouky na zádech stojící před tímto mlýnem, je autoportrét tvůrce 
mohelnických jesliček.  H. Bartoš, pokračování příště

České sdružení přátel betlémů (jedna z šestnácti regionálních poboček má sídlo v Mohelnici) 
Vám všem přeje krásné a požehnané Vánoce a hodně Světla na cestu v roce 2013. Pokud se kdo-
koliv z Vás zajímá o krásnou tradici betlémů, tak se může více dozvědět z www.sdruzenibetle-
maru.cz                   Pavel Nenkovský – místopředseda ČSPB  
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

sbírky z minulé neděle nejsou uvedeny, protože farní informace byly připraveny 
v předstihu. 

tradiČnÍ novoroČnÍ sBÍrka. Výtěžek sbírky z neděle 1. ledna bude stejně jako 
v minulých letech určen na dokončení rekonstrukce kostela sv. barbory. 

dary na LePrU. Z Rovenska byla dne 16. prosince předána částka 3.000 Kč. Všem dár-
cům upřímné „Zaplať Pán bůh.“ Děkujeme všem za peněžité dary, určené na likvidaci lep-
ry a zároveň přejeme boží požehnání a ochranu Panny Marie po celý příští rok. 
 Také všem dárcům peněžitých i květinových darů, určených na výzdobu kapličky Pan-
ny Marie Lurdské a oltář sv. Terezie upřímné Pán bůh zaplať a boží požehnání do nového 
roku.   Marie Janů a Marie Zíková

I Vám, kteří jste darovali květiny nebo peníze na výzdobu našeho chrámu děkujeme a pře-
jeme požehnaný rok 2013.  za kvítkařky Marta Kaděrová

PodĚkovánÍ a PŘánÍ Z CHarity. Na sklonku roku 2012 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 zázemí. Dále děkuji všem 
dobrodincům, bez kterých by naše práce byla nemyslitelná a kteří se v průběhu roku za-
pojovali do různých aktivit – propůjčovali své ruce v dobrovolné činnosti, darovali nám fi-
nance či charitativní dílo provázejí modlitbou. Děkuji za Vaši ochotu pomáhat i volbu dělat 
to naším prostřednictvím.
 Přeji všem Vám a i dalším čtenářům Farních informací pokojné prožití vánočních svát-
ků, každodenně zakoušenou boží blízkost i v novém roce 2013. Vše dobré a pevné zdraví. 
     Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh

orel jednota Zábřeh děkuje všem svým členům a příznivcům za účast na orelských akcích 
a za pomoc při jejich organizování. Radostné prožití vánočních svátků a do nového roku 
2012 přejeme všem hodně štěstí, zdraví a božího požehnání.

výbor spolku Metoděj děkuje všem členům a spolupracovníkům za účinnou pomoc a spo-
lupráci v letošním roce a do roku 2013 přeje mnoho božího požehnání, štěstí a pokoje.
    Za Spolek Metoděj Krňávek Jiří a Josef Klimek, ředitel KD 

PODěKOVÁNÍ A PřÁNÍ
 děkuji všem křesťanům, kteří se aktivně zapojují do života našich farností, všem, 
kteří pomáhají osobním nasazením, modlitbou nebo finančním darem. děkuji zastu-
pitelům měst a obcí, kteří s námi v minulém roce spolupracovali. 
 Přeji vám všem radost z narození Ježíše krista a požehnání do nového roku 2013. 
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 věnova-
li v uplynulém roce. Současně chceme poděkovat všem přispěvatelům. V neposlední řadě 
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


