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DRUHÁ NEDĚLE
PO NAROZENÍ PÁNĚ

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

„Neboj se, Maria, 
vždyť jsi nalezla milost u Boha. 
Hle, počneš a porodíš syna 
a dáš mu jméno Ježíš. 
Ten bude veliký a bude nazván 
synem Nejvyššího 
a Pán Bůh mu dá trůn 
jeho otce Davida. 
Na věky bude kralovat nad rodem 
Jákobovým a jeho království 
nebude konce.“                  Lk 1,30-33

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, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen

Žalm 98 Zpívejte Hospodinu píseň novou,
 protože učinil podivuhodné věci 
1: Gn 3,9-15.20 2: Ef 1,3-6.11-12 Ev. Lk 1,26-38 
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503
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MARIINA VÍRA 
Vstoupili jsme do nového občanského roku a církev nás jím 
chce provázet spolu s Pannou Marií, Boží Matkou. Činí tak 
proto, že ona je ze všech lidí nejbližší nebeskému Otci a jeho 
Synu Ježíši. Má k tomu všechny předpoklady a z Boží stra-
ny důvěru. Maria je příkladem víry nejenom v dobách svět-
la a jasu, kdy jí lidé prokazují úctu, ale i v dobách nocí víry, 
kterou i ona musela projít. Její život byl spojen s dítětem, sy-
nem Ježíšem. 
Panno Maria, sledujeme-li tvůj život na základě evangelních 
zpráv, vidíme tvůj postoj důvěry a spoléhání se na Boha ve 
všech okamžicích, které by se nám zdály nepřijatelné anebo 
bychom alespoň považovali za přirozené mít v těchto chvílích 

obavy a ptát se proč. Ty, Panno Maria, vše přijímáš a jdeš dál nejen z lásky k Bohu, ale 
přímo v Boží lásce, jejímž cílem je věčné společenství s námi se všemi. Jediná chvíle, kdy 
jsi použila slovo proč („proč jsi nám to udělal“), je tehdy, kdy jsi chtěla porozumět svému 
dvanáctiletému dítěti, za které jsi cítila velkou odpovědnost, když jsi je po třídenním úz-
kostném hledání nalezla v chrámu. A jediná Tvá reakce ve chvíli, kdy Ti Ježíš odpověděl 
protiotázkou, je ta, že jsi to vše „uchovávala ve svém srdci“, jako pokorná učednice Páně. 
S čím bych měl začít, abych i já šel životem v lásce Boží?
Panna Maria, matka Ježíše Krista nesmírnou úctou, důvěrou a láskou ovládla svět. A to 
následně potvrzuje svými zjeveními, ve kterých sděluje poselství lidu (La Salette, Lur-
dy, Fatima, Medžugorie, Guadalupe, Turzovka…). Kolik to milostí a uzdravení. Církev 
nám připomíná blízkost Mariiny mateřské lásky kdykoliv se k ní obrátíme o pomoc a učí 
nás, že: „Mariino mateřství trvá nepřetržitě v plánu milosti ... až do věčného zakončení  
spásy. ...“ (LG 62). P. Antonín Pospíšil 

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 6. ledna    SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

BOHOSLUŽBY O SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ. 
Vigilie slavnosti v úterý 5. ledna bude ve Svébohově v 17.00 hod. 
V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze budou mše svaté ve středu 6. ledna v 9.40 a v 17.30 
hod., v Jedlí v 16.00 a ve Zvoli v 18.00 hod. P. František Eliáš

MALETÍN. Tuto neděli 3. ledna budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Ma-
letíně. P. František Eliáš 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
KOLEDOVÁNÍ. Letos se budete setkávat s tříkrálovými koledníky až 
do neděle 10. ledna 2016. Poznáte je podle královského oděvu, s kera-
mickou hvězdičkou na krku; ponesou zapečetěnou pokladničku s lo-
gem Charity; doprovází je vedoucí s průkazkou koledníka a totožnost 
prokáže občanským průkazem. 
Keramické hvězdičky letos pro koledníky vyrobily děti z keramického kroužku při KD Po-
střelmov. Děkujeme. Jana Skalická
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TŘI CHARITNÍ SLUŽBY NAJDEME OD LEDNA NA NOVÉ ADRESE
Charitní pečovatelská služba, Občanská poradna a Půjčovna zdravotních 
a kompenzačních pomůcek budou od 4. ledna 2016 sídlit v nově zrekon-
struovaném objektu na Valové 290/9 těsně sousedícím s budovou Charity. 
Rekonstrukce původně zchátralého a nevyužívaného objektu umožnila se-
stěhování z pronajatých nebo z kapacitně nevyhovujících prostor. Vzniklo 

bezbariérové a praktické pracoviště, které umožní rozšíření poskytovaných služeb.
Pečovatelská služba tak může reagovat na stále větší zájem o svou činnost – pomoc při péči 
o hygienu, zajištění stravování, údržbu domácnosti a kontakt se společenským prostře-
dím. Občanská poradna nabízející sociální, osobní, pracovní, rodinné a dluhové odborné 
poradenství, dopomoc při jednání a vyřizování na úřadech, je také stále vyhledávanější. 
Půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek využívají lidé při zhoršení zdravotního 
stavu. Sociální poradenství a následné zapůjčení potřebné pomůcky bude v nových bezba-
riérových prostorách na jednom místě, což ušetří čas uživatelům i pracovníkům. 

Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO ZVE:
•	 V	úterý	5.	ledna	v	9.30	hod.	na	první	Setkání	v	Hnízdě	

v roce 2016
•	 V	úterý	12.	ledna	v	9.30	hod.	na	besedu	„Látkové	pleny,	

výhody jejich používání“
•	 V	úterý	19.	ledna	v	9.30	hod.	na	přednášku	Bc.	Lenky	Davidové	„Role	otců	při	výchově 

dětí“. Těšíme se na setkání s Vámi, Vaše Hnízdo, www.hnizdozabreh.cz

lošticko    lošticko    lošticko

V Bibli je „milosrdná láska“ líčena jako typicky mateřský cit: znamená to být neustále při-
praven chápat, odpouštět, stále znovu důvěřovat. Biblické milosrdenství v sobě skrývá dva 
city: věrnost a soucit. Toto blahoslavenství je základem veškeré činné spirituality: žádá od 
nás, abychom skutečně pomáhali těm, kdo pomoc potřebují. Skrývá pravý význam slova 
„sou–cítění“, tedy sdílení utrpení druhých a ochotu vzít je na sebe. Je to naléhavé poselství 
pro naši dobu, kdy občas máme pocit, že nám nezbývá nic jiného, než se sklonit nad tros-
kami hroutícího se světa. Pier Giordano Cabra
MŠE SVATÉ NA SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ: 
v Moravičanech v 16.00 hod. a v Lošticích v 17.30 hod. P. Ľubomír Konfederák CM

postřelmovsko    postřelmovsko

Tuto neděli 3. ledna v 10.30 hod. Vás zveme do lesnického kostela sv. Jakuba na 
„Novoroční koledování se Scholale a Addams Family“. Přijďte si poslechnout 
a zazpívat koledy a vánoční písničky s místní scholou a známou muzikantskou 
rodinou. Nechme znít Vánoce i v novém roce. Můžete přijít už o hodinu dřív 
(v 9.30 hod.) a společně s námi slavit mši svatou. red.

farnosti spravované z tatenice

Společenství chlapů se sejde v neděli 10. ledna v 18.00 hod. na faře v Tatenici.
P. Jaroslav Přibyl  
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KONCERT DECHOVÉ HUDBY V KOSTELE SV. BARBORY.
Srdečně vás zveme v neděli 10. ledna od 15.00 hod. do kostela sv. 
Barbory na koncert dechové hudby souboru CLASSIC BAND pod 
vedením Ivana Zely.  red. 

STATISTIKY ZA ROK 2015 VE FARNOSTECH
SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA
V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2014

V roce 2015 bylo 25 (45) nově pokřtěných: v Zábřeze 18 (34), v Jedlí 2 (5), ve Svébohově   
2 (2), v Maletíně 0 (1), v Klášterci 2 (2), ve Zvoli 1 (3)
Věrnost si slíbilo 16 (12) manželských párů: v Zábřeze 15 (8), v Jedlí 0 (2), ve Svéboho-
vě  0 (0), v Maletíně 0 (0), v Klášterci 1 (0), ve Zvoli 0 (2)
Na věčnost jsme vyprovodili 70 (64) bratří a sester: v Zábřeze 46 (37), v Jedlí 7 (9), ve 
Svébohově 6 (2) v Klášterci 4 (7), v Maletíně 0 (1), ve Zvoli 7 (8)

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM V ZÁBŘEHU
„Je snad Kristus rozdělen?“

Leden je již hezkou řádku let měsícem, kdy se společně scházejí křesťané 
různých tradic, aby se společně modlili za církev, svět a vůbec celé Boží dílo v místě, do 
kterého jsou postaveni. V lednu 2016 jste srdečně zváni k následujícím setkáním:
pondělí 4. ledna 2016 v 18.00 hod.  modlitebna Českobratrské církve evangelické
středa 6. ledna 2016 v 18.00 hod.  modlitebna Apoštolské církve
pátek 8. ledna 2016 v 18.00 hod. modlitebna Církve adventistů sedmého dne
pondělí 18. ledna 2016 v 18.00 hod.  filiální kostel svaté Barbory
Bude upřesněno v dalším čísle FI kostel Církve československé husitské

VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
V sobotu 9. 1. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční dal-
ší přednáška v rámci Vzdělávacího kurzu. Tentokrát s názvem – „Úvod 
do Písma svatého“. Přednášet bude P. Bedřich Horák ThLic. Touto před-
náškou otevřeme druhý blok vzdělávání nazvaný „Bible“. Písmo svaté by 

mělo být nedílnou součástí života každého křesťana. V bloku Bible se seznámíme s his-
torií, s podstatou, a také s tím, jak máme s Božím slovem zacházet. Přijměte srdečné  
pozvání. Mgr. Luděk Diblík

KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 13. ledna 2016 od 9 hod. do 
15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společ-
nosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile 
a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu s další 
pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost. 
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či děkana, úprava 
smluv s dodavateli energie není na tento souhlas vázána. P. František Eliáš, děkan
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