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25. 12. 2016
Ročník XXIII., číslo 51

slavnost narození páně
zábřeh, Maletín, Zvole

Klášterec, Jedlí, Svébohov
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

Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka a s ještě větší láskou jsi ho obnovil, vždyť tvůj Syn se 
stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať my máme účast na jeho bož-
ství. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen

Žalm 98
Uzřely všechny končiny země 
spásu našeho Boha.

1: Iz 52,7-10     2: Žid 1,1-6     Ev. Jan 1,1-18
Ordinárium: Olejníkovo č. 502     
příště Břízovo č. 503

Jak je krásné vidět 
na horách nohy posla, 
který přináší radostnou 
zprávu, 
který zvěstuje pokoj, 
hlásá blaho a 
oznamuje spásu, 
který praví Siónu: 
„Bůh tvůj kraluje!“

Iz 52,7-10
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vánoČní BoHoslUŽBY na záBŘeŽsKU
neděle 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bo-
hoslužby jako v neděli 
pondělí 26. prosince – Svátek sv. Štěpána – bohosluž-
by jako v neděli, kromě Zábřehu, kde nebude večerní 
bohoslužba. 
Na interně v Zábřeze – blok A bude slavena mše svatá 
v pondělí 26. 12. ve 13.00 hod.                   

Betlém bude během Vánoc pro veřejnost otevřen 
vždy před a po mši svaté a 26. a 27. 12. od 13.00 do 
18.00 hod. 
 27. a 28. 12. je mše svatá v kostele sv. Bartoloměje  
 v 8.30 hod.
 31. 12. bude slavena mše svatá na závěr občanské-
ho roku v Zábřeze ve 14.30 a ve  Zvoli v 15.00 hod.

Tuto neděli 25. 12. o svátku Božího narození  bude slavena ve 14.30 hod. mše svatá v kos-
tele sv. Stanislava v Hynčině a  v Maletíně pak „na Štěpána“ 26. 12. a v neděli 1. ledna bude 
slavena mše svatá  ve 14.30 hod.                                                                 P. František Eliáš

vánoČní a novoroČní KonCertY
 vánoční zpívání koled v kostele sv. Barbory na Štěpána 26. 12. 2015 v 15.00 hod.
Tradičně, letos již po osmé, Vás zveme na „lidové zpívání koled na Barborce“. 
 vánoční doznívání. Dne 8. ledna 2017 v 15.00 hod. jste srdečně zváni na
koncert kapely CLASSIC BAND a jejími zpěváky. Poslední vánoční melodie zazní pod 
taktovkou Ivana Zely v kostele sv. Barbory v Zábřeze.
 Město vstoUpí Do roKU 2017 novoroČníM KonCerteM 
Nový občanský rok symbolicky zahájí slavnostní novoroční koncert 
v kostele sv. Barbory. Vystoupí na něm Zábřežský komorní orchestr 
pod vedením Milana Plodka se sólisty Markem Kozákem, držitelem 
2. ceny v letošní soutěži festivalu Pražské jaro, jedním z nejlepších 
mladých českých klavíristů a sopranistkou Hanou Johnovou.
V programu koncertu zazní skladby S. Rachmaninova, F. Chopina, 
G. Cacciniho a dalších autorů. Sváteční setkání při hudbě, které po-
řádá Město Zábřeh ve spolupráci se Zábřežskou kulturní, základní 
uměleckou školou a Spolkem Metoděj, bude zároveň čtvrtým kon-
certem hudebního cyklu Bravo v sezoně 2016/2017.  
Koncert, po jehož skončení jsou všichni zváni před „Barborku“ k novoročnímu přípitku, 
se koná pod záštitou starosty města Františka Johna. začátek 1. 1. 2017 v 15 hodin, vstup-
né je dobrovolné.                                                                                       PhDr. Zdeněk David 

tŘíKrálovÝ KonCert v DUBICKU. V neděli 8. ledna ve 14 hod. v sokolovně v Du-
bicku vystoupí Zábřežský symfonický orchestr. Sólisté Marek Kozák – klavír, Hana Johno-
vá – zpěv, Julie Suchá – recitace.                                                                         red. 
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 Především všechny příznivce dobrého 
vína, lidové hudby a zpěvu zveme na tra-
diční
povíDání o víneČKU pŘI CIMBálU. 
Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic za doprovodu zábřež-
ské cimbálovky začíná o svátku svatého Jana – patrona vinařů, tj. v úterý 27. prosince v 15 
hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není 
podmínkou ke vstupu.
 Ve středu 28. prosince Vás zveme na již tradiční pUtování za BetlÉMY. V iti-
neráři cesty je prohlídka betlémů v Letohradě a v Novém Městě nad Metují. Zde je rovněž 
plánována komentovaná prohlídka známého zámku. Odjezd od kulturního domu v Zá-
březe v 7.00 hodin, předpokládaný návrat v 18 hodin. Zájemci se mohou přihlásit u paní 
Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
 Nejenom seniory zveme v pátek 30. prosince na záBavnÉ oDpoleDne s HUD-
BoU a tanCeM. Známé melodie zahraje populární šumperská skupina ALBATROS. 
Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil 
letošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2017 při sIlvestrovsKÉ 
veselICI, kterou připravujeme na sobotu 31. prosince. O hudbu se postará skupina 
MÉĎA BAND, vstupenku s místenkou v hodnotě 250 Kč (v ceně rovněž přípitek a malý 
dárek) si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žiž-
kova 37,  739 068 248.                                       

Výbor Spolku Metoděj děkuje všem členům a spolupracovníkům za účinnou pomoc 
a spolupráci v letošním roce a do roku 2017 přeje mnoho Božího požehnání, štěstí a po-
koje.             Za Spolek Metoděj Krňávek Jiří a Josef Klimek, ředitel KD
 
tŘíKrálová sBírKa 2017. Tříkráloví koledníci se na své pu-
tování vypraví již 2. ledna. Potkávat se s nimi můžete až do neděle 
15. ledna 2017. Poznáte je podle královského oděvu, s keramickou 
hvězdičkou na krku; ponesou zapečetěnou pokladničku s logem 
Charity; doprovází je vedoucí s průkazkou koledníka a totožnost 
prokáže občanským průkazem. 
Pokud chcete vidět více o přípravě sbírky, podívejte se na reportáž 
Mohelnické televize.

MoŽnost pŘípravY leKtorŮ BoŽíHo slova na neDělní lItUrGII
Čtení z nedělní liturgie z on-line zdrojů, profesionální ukázkové nahrávky pro in-
spiraci. 
Na stránkách https://drive.google.com/drive/folders/0B1QjxYOEM4Y0bkRJZTdXdm-
ZES1k najdete ukázkové nahrávky nedělních čtení (složky jsou označeny ve formátu rok/
měsíc/den). Na přípravě nahrávek se podílejí lektoři a kněží olom. arcidiecéze pod vede-
ním Martiny Pavlíkové. Nahrávka má sloužit jako inspirace pro lektory. Postupně takto 
budou zpracovány všechny nedělní cykly liturgického roku.                red. 
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Pastýřský list Vánoce 2016
Drazí bratři a sestry,
 požehnané Vánoce a pravou radost z mimořádné blízkosti Boha 
každému z Vás!
 Čas se naplnil. Advent nás přivedl k Vánocům. Adventní očekává-
ní prohlubovalo naši touhu. Čím více jsme pociťovali jakékoliv osob-
ní či společenské tísně a zloby, omezenost či neschopnost, tím více 
jsme vkládali naději do Spasitele. Dnes se můžeme radovat z jeho pří-
chodu, jako se radovali andělé i prostí pastýři v Betlémě. Hledíme na 
malé dítě v jeslích, v němž se skrývá mocný Bůh viditelný jen očima víry a čistým srdcem. 
Mnozí jej tehdy v Betlémě nepoznali, ale těm, kteří jej přijali, dal moc stát se Božími dět-
mi. I dnes zůstává jeho příchod pro mnohé zahalený do představ povrchní lidové tradice 
a pozlátka vánočních dárků. On však i dnes přichází jako mocný Bůh a skutečný Zachrán-
ce pro ty, kteří jej jako takového přijmou, kteří mu dají důvěru a spolehnou na něj.
 V roce milosrdenství jsme zakusili, že jeho milosrdenství zná východisko i ze situací 
lidsky bezvýchodných. Mnoho rodin zakusilo, že jeho přítomnost proměňuje šeď všed-
ních dnů v krásný svátek, uzdravuje vztahy a dává novou naději. Pozvěte dnes Betlémské 
děťátko do Vašich rodin. Ale nejprve mu otevřete svá srdce, udělejte pro něj ve svém srd-
ci místo a nabídněte mu, aby byl Vaším Pánem a vládcem, protože Bohu to místo patří. 
Zvolte si ho za krále svého srdce a řekněte mu, že toužíte po tom, aby ve Vás budoval Boží 
království.
 Nebuďte smutní, že mu nemůžete nabídnout svou dokonalost a poklady mnoha dob-
rých skutků. Když nejste bohatí, nabídněte mu jako pastýři svou ubohost, ale dejte mu 
všechno jako oni. Pusťte do srdce radost z jeho přítomnosti. Nebojte se mu aspoň v duchu 
zpívat a vychutnat štěstí z jeho blízkosti. Vždyť to jsou přece skutečné Vánoce.
 Zkušenost svého srdce pak přeneste do rodiny a udělejte si doma společně krásnou 
chvilku s Ježíškem. Řekněte mu nahlas, že jste šťastni, když je s Vámi. Zazpívejte mu a dej-
te najevo svou radost. To neradím jen rodinám s malými dětmi, ale všem. Nestyďte se jako 
dospělí za dětskou radost. Ta Vám naopak může pomoci vidět srdcem a objevit to, co je 
lidským očím neviditelné, zažít úžas před Božím majestátem. Pak bude snadnější na Boha 
nezapomenout a snažit se mu líbit, poctivě hledat, co se mu líbí, co od nás čeká.
 Čím mu uděláme radost? Jedno víme jistě, že chce, abychom milovali bližního jako 
sebe a Boha ještě víc. Od Boha to není sobecké, když žádá, abychom ho milovali nade 
všecko. On je přece láska. Pokud milujeme lásku nade všecko a otevíráme jí celé srdce, 
jsme schopni milovat božsky. To znamená, že těm, které milujeme, dáváme samotného 
Boha. Kdo by jim mohl dát víc? Ano, dnes můžeme jít domů s tímto posláním. Dnes mů-
žeme proměnit naši rodinu v živý betlém, v kousek ráje. To jsou pravé Vánoce!
 Ale ani s tím se nespokojte! K Vánocům patří návštěvy. Pozvěte v dalších dnech ně-
koho na návštěvu a dejte i jemu prožít svou vánoční zkušenost. Nebo sami navštivte jinou 
rodinu. Nezůstaňte však jen u běžných řečí. Prožijte spolu radost z Ježíše, který je mezi 
Vámi, když jste v jeho jménu, v jeho lásce. Pomozte i jiným zažít šťastnou radost z blízkosti 
Boha.
 A ještě něco. Dokázali byste do takové atmosféry pozvat někoho z lidí, kteří jsou osa-
mělí, uzavření či úplně ztracení, na které se Vy nebo Vaše okolí dívá jako na ubožáky? I ti 
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přece potřebují Spasitele, ba asi více než druzí. Spasitel by k nim velmi rád přišel. Dopro-
vodíte ho? Udělejte Pánu Ježíši tu službu a zprostředkujte někomu potřebnému setkání 
s jejich Spasitelem. Znáte někoho takového ve svém okolí?
 Drazí bratři a sestry, ještě jednou přeji každému z Vás šťastné Vánoce. 
Ať jsou tím šťastnější, čím více lidí vtáhnete do radosti z Boha, který přichází 
mezi nás jako skutečný zachránce.                 K tomu Vám žehná arcibiskup Jan

* * *
Všem dárcům květinových a finančních darů pro výzdobu Lurdské kapličky a oltáře sva-
té Terezie přejeme požehnané svátky vánoční a v novém roce hojnost Božího požehnání 
a ochranu.                            Marie Zíková a Věra Jašková 
 

Všem štědrým dárcům, kteří darovali květiny, nebo přispěli finančně, děkujeme a doufá-
me, že nám svými dary budou pomáhat i v roce 2017. Pán Bůh ať Vám požehná. 
                         Kolektiv „kvítkařek“ od sv. Bartoloměje

Požehnané vánoční svátky naplněné pokojem a láskou  a vše dobré v roce 2017. 
                                                  Vaše Hnízdo

červenovodsko        červenovodsko

sbírky z neděle 18. prosince: Písařov 577; Jakubovice 721; Červená Voda 2.762; Mlýnic-
ký Dvůr 1.301; Domov důchodců sv. Zdislavy 1963 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.         P. Radek Maláč                    

  Všechny srdečně zveme do kostela v Červené Vodě na živý Betlém v provedení červe-
novodských skautů, a to v pondělí 26. 12. v 15.00 hod.  P. Radek Maláč

MŠe svatÉ o vánoCíCH: neděle 25.12: Jakubovice 7.20, Čer-
vená Voda 9.00, Písařov 10.30, Janoušov 16.00. hod.; pondělí 26.12: 
Jakubovice 7.20, Šanov 9.00, Mlýnický Dvůr 10.30 hod.; sobota 
31.12: Domov důchodců sv. Zdislavy 16.00, Červená Voda 17.00 
hod. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
            Požehnaný čas vánoční i  rok 2017 všem přeje P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

sbírky z neděle 18. listopadu: Mohelnice 3.792; Úsov 2.664; Studená Loučka 313 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Petr Šimara

MŠe svatÉ o vánoCíCH a na pŘeloMU roKU: 
Pondělí 26. prosince: Mohelnice 9.30;  Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod.  
Sobota 31. prosince: Mohelnice 17.30 hod.
MOHELNICKÝ BETLÉM JE PŘÍSTUPNÝ do 6. ledna včetně:
ve svátky a neděle 11 – 12 hod. a 13 – 18 hod.; ve všední dny 10 – 12 hod. a 14 – 17 hod.

Přeji vše dobré, Boží požehnání a ochrana Panny Marie ať vás provází celým rokem 2017.                                                                                                            
                                                                            P. Petr Šimara



6

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 18. prosince: Lubník 890; Tatenice 1.530; Hoštejn 1.750; Kosov 370 Kč.   
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.      P. Jaroslav Přibyl

v sobotu 31. 12. v 16.30 hod. bude v tatenici mimořádná mše svatá „na poděkování za 
uplynulý rok“. po skončení za příznivého počasí – tradiční ohňostroj!
Mše sv. v neděli 1. ledna: Lubník 7.45 hod., Tatenice 9.00 hod., Hoštejn 10.30 hod., v Ko-
sově mše svatá NEBUDE.
Pondělí 2. ledna mimořádná mše sv. v Kosově v 16.30 hod. V Tatenici mše sv. NEBUDE.

srdečně zveme na tříkrálový koncert do lubníku v neděli 8. ledna v 15.00 hodin. vy-
stoupí schola Gaudium pod vedením pana Josefa Hrocha.

Děkuji všem, kdo se aktivně zapojili do života farností, a přeji všem požehnaný nadcházející 
rok 2017. P. Jaroslav Přibyl

postřelmovsko    postřelmovsko

vánoČní a novoroČní BoHoslUŽBY: 
26. 12. 2016:  Postřelmov 11.00; Dlouhomilov 8.00 hod.; 31. 12. 2016:     
Dlouhomilov 15.30, Sudkov 17.00; 1. 1. 2017: Postřelmov 8.00, Lesni-
ce 9.30, Chromeč 11.00.
Zveme Vás v neděli 8. ledna v 10.30 hod. do lesnického kostela sv. Ja-
kuba na „KoleDování U JeslIČeK“ s Addams Family. Přijďte si 
poslechnout a zazpívat koledy a vánoční písničky v osobitých úpra-
vách. Nechme znít Vánoce i v novém roce. 
Můžete přijít už o hodinu dřív (v 9.30 hod.) a společně s námi slavit 
mši svatou. 

MO KDU – ČSL Leština si Vás dovoluje pozvat na spoleČensKÝ ples, který se koná 
v sobotu 14. ledna 2017 od 20.00 hod. v kulturním domě v Leštině. K tanci a poslechu hra-
je duo Stanislav Gregora a Pavla Zechová. Bohaté občerstvení a tombola zajištěno. V prů-
běhu plesu vystoupí Mažoretky ZUŠ Zábřeh. Vstupné je 80 Kč. Vstupenky lze dopředu 
rezervovat u paní Mileny Hradilové tel. 605 988 410.  
Radost z Kristova narození a požehnání do nového roku přeje P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z klášterce

sbírky z neděle 18. prosince: Jedlí 2.100; Svébohov 5.500 na opravy; Klášterec 1.200  Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Wladyslaw Mach, SDS

MŠe svatÉ o vánoČníM Čase a na pŘeloMU roKU 
pondělí 26. 12. 2016: Svébohov v 10.30 hod.; Jedlí v 9.00 hod.; Klášterec 7.20 hod.
sobota 31. 12. 2016: Svébohov v 16.00 hod.; Jedlí v17.00 hod. 
Přeji všem farníkům radost z Kristova narození a hojnost Božího požehnání v roce 2017. 
                                                                                                          P. Wladyslaw Mach, SDS
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štítecko    štítecko    štítecko

sbírky z neděle 18.prosince na opravy: Štíty (na opravu pastorační místnosti) 4.560 + 
dary 21.000+ 1000 na bank.účet; Cotkytle 2240; Horní Studénky 9000 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.  P. Jacek Brończyk

Děkujeme všem farníkům a dárcům, kteří přispívali fi-
nančními dary na opravy, děkujeme schole, která přispíva-
la k slavnostnímu doprovodu liturgie, děkujeme farníkům, 
kteří se aktivně podílejí na pomoci ve farnosti, děkujeme 
řemeslníkům a jejich pomocníkům při opravách ve farnos-
ti, děkujeme za spolupráci zastupitelům města a obcí při 
slavnostech, koncertech a opravách. 

Přejeme všem požehnané vánoční svátky a v novém roce 2017 Boží požehnání, zdraví a 
pokoj. P. Jacek Brończyk a pastorační rady farností.

nedělní odpoledne ve Štítech patřilo akci aDventní zasta-
vení. A protože to byl první počin tohoto druhu, byli jsme plni 
obav, jak vše dopadne. A vše se zadařilo nad naše očekávání skvěle. 
Perníčky a drobné cukroví se prodávaly se skvělým punčem, drobné 
dárečky ze stánku Charity Zábřeh a Základní školy ve Štítech udělaly 
radost mnoha návštěvníkům, a bazárek si také získal svoje přízniv-
ce. Děti si nazdobily svoji svíčku u skautů, a fotografie z Haiti uká-

zaly, kam bude směřovat výtěžek naší akce. A konečná suma nás všechny mile překvapila. 
Na účet pro hurikánem zničené Haiti jsme vložili 6.765 Kč. Až do setmění postávali lidé 
v hloučcích, děti sledovaly promítané koledy a adventní náladu už jen dokreslila hudba 
a padající sníh. Děkuji všem, kteří to vše připravovali, i těm kdo nás přišli navštívit za krás-
nou atmosféru poslední adventní neděle.                    Pecháčková Eva

lošticko    lošticko    lošticko

sbírky z neděle 18. prosince: Loštice 2.846; Moravičany 2.271 Kč. 
Sbírka „Světlo pro svět“ na Jižní Súdán:  Loštice 417 Kč; Moravičany 2.516 Kč. 
Sbírka na Českou biblickou společnost:  Loštice 410 Kč; Moravičany 2.516 Kč. 
 Pán ať odmění vaši štědrost!                                                             P. Kristián Libant, CM

Na Silvestra bude děkovná mše svatá v Lošticích i v Moravičanech slavena v 17.00 hod.
Ukončit starý rok a vyprosit si požehnání do Nového roku před eucharistií v kostele sv. 
Prokopa v Lošticích i v kostele sv. Jiří v Moravičanech můžete 31. 12. od 23.30 hod.

Zveme veškerou mládež z Moravičan, Loštic a zvláště biřmovance na společné slavení Sil-
vestra a očekávání Nového roku na faře v Moravičanech.  Začínáme mší sv. v 17.00 v kos-
tele, pokračujeme hrami i promítáním, zábavou i zamyšlením, ping-pongem i stolním fot-
balem a ukončíme adorací a v prvních sekundách po půlnoci Novoročním požehnáním.

Všem přejeme hodně Božího požehnání, věrnost v plnění našich povinností, lásku k na-
šim bližním i k Bohu a ochotu odpouštět i v roce 2017.  P. Kristián, P Ján a br. Jozef
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sbírky z neděle 18. prosince: Zábřeh 11.870; Zvole 3.390; Postřelmůvek 400 Kč. 
Dary: zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 25.600; Zvole – na misie 500; Hněvkov – na Hai-
ti 500, na farnost 500 Kč.  Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.    P. František Eliáš      
Dne 19. 12. 2016 byla z Rovenska na likvidaci lepry odeslána částka 2.500 Kč a ze Zábřehu 
2.000 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.                          Marie Zíková 

Děkuji všem křesťanům, kteří se aktivně zapojují do života našich farností, všem, kteří 
pomáhají osobním nasazením, modlitbou nebo finančním darem. Děkuji zastupite-
lům měst a obcí, kteří s námi v minulém roce spolupracovali. 
vyprošuji vám všem požehnání do nového roku 2017. ať s vámi zůstává Boží pokoj 
a dobrá vůle.                              Za děkanát Zábřeh P. František Eliáš, děkan

Všem, kdo se podílejí na životě města Zábřeha, žitím křesťanských hodnot přispívají 
k vytváření zdravé společnosti s pevnými základy, děkuji za spolupráci v roce 2016 a pře-
ji Boží požehnání, vše dobré, zdraví, pokoj v rodinách a krásné mezilidské vztahy v roce 
příštím.                                                                                              RNDr. František John

Na sklonku roku 2016 chci vyjádřit vděčnost každému, kdo se na práci Charity osobně po-
dílel. Zaměstnancům za celoroční poctivou a nelehkou práci; jejich rodinám pak za poskyt-
nutou podporu a zázemí. Dále děkuji všem dobrodincům, bez kterých by naše práce neby-
la myslitelná a kteří nám v průběhu roku propůjčili své ruce v dobrovolné činnosti, darovali 
nám finance 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 kaž-
dodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2017. Vše dobré a pevné zdraví.                                                                   
  Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh

poDěKování a pŘání. Jménem spolku Sv. Barbora Zábřeh Vám děkujeme za Vaši 
vstřícnost, štědrost a ochotu, se kterou jste nám pomáhali v uplynulých osmi létech zrea-
lizovat naše společné dílo.
Přejeme Vám krásné Vánoce plné Boží milosti a v Novém roce hodně zdraví, a aby slunce 
nad Vašimi hlavami nezapadlo po celý rok. Na shledanou se s Vámi „na Barborce“ těší
                          Dr. Alois Frank, Jaroslav Jašek, Josef Klimek

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 
2017 přejeme všem hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání. 
                                                           Mgr. Jana Kubíčková, starostka Jednoty Orel Zábřeh

Děkujeme všem našim čtenářům za věrnost, podporu a trpělivost, které nám věnovali v uply-
nulém roce. Současně chceme poděkovat všem přispěvatelům. V neposlední řadě našim ku-
rýrům, bez nichž by se neobešla doprava výtisků FI z tiskárny do Zábřeha, i těm, kteří se po-
dílejí na distribuci FI do farností. Bůh žehnej Vaší práci pro druhé! Ať Váš nový rok provází 
zdraví a radost!                                                                                             redakce


