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30. 12. 2018
Ročník XXV. číslo 52

SVÁTEK SVATÉ RODINY
Zábřeh

Zvole, Maletín
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

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, 
abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: 
a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, 
že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. 
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(řec.2-6.12-14)                           2: Kol 3,12-21  Ev. Lk 2,41-52 
Ordinárium: Ebenovo č. 504            příště latinské č. 509 

Pán chtěl, 
aby otec byl od dětí ctěn, 
a potvrdil právo 
matky u potomstva. 
Kdo ctí otce, 
smiřuje své hříchy, 
kdo si váží matky, 
jako by sbíral poklady.

Sir 3,3
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ZAKONČENÍ ROKU V KATOLICKÉM DOMĚ 
Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému pro-
žití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společ-
nému přivítání roku 2019 při Silvestrovské veselici se skupi-
nou MELODIK ROCK, kterou připravujeme na pondělí 31. 
prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě 250 Kč (v ceně 
rovněž přípitek a malý dárek) si můžete zakoupit v předpro-
deji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, 
( 739 068 248.

 Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Výbor Spolku Metoděj děkuje všem členům a spolupracovníkům za účinnou 
pomoc a spolupráci v letošním roce a do roku 2019 přeje mnoho 
Božího požehnání, štěstí a pokoje. 

Za Spolek Metoděj Jiří Krňávek a Josef Klimek, ředitel KD

VSTUP DO ROKU 2019 ZPŘÍJEMNÍ NOVOROČNÍ 
KONCERT
Nový občanský rok v Zábřehu opět symbolicky zahájí slavnost-
ní novoroční koncert konaný v kostele sv. Barbory. Vystoupí na 
něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením Milana Plodka 
se sólisty Stanislavem Bartoškem na trubku a sopranistkou Eliš-
kou Hrochovou. 
Na sváteční setkání při hudbě zve Město Zábřeh spolu se Zá-
břežskou kulturní a základní uměleckou školou. 
„Novoroční koncert v kostele sv. Barbory se stal příjemnou tradicí, 
která nabízí nejen velmi hodnotný kulturní zážitek, ale také chví-
le neformálního přátelského setkání při novoročním přípitku před kostelem,“ uvedl starosta 
František John, pod jehož záštitou se koncert koná.  
Vystoupení komorního orchestru má začátek v 16.00 hodin, vstupné je dobrovolné. 

KURZY ALFA 
Od úterý 15. ledna 2019 bude po 13 týdnů probíhat na Devítce nový 
ročník kurzu Alfa. Setkání budou začínat vždy v 18.30 hod. 
Kurz je vhodný jak pro věřící tak i  pro ty, kteří informace o  víře 
a vztah k Bohu teprve hledají. Jste srdečně zváni! 
Zároveň prosíme farníky, obzvlášť ty nemocné, o modlitbu za Boží 
požehnání pro kurz Alfa. Děkujeme!
 Více informací na http://rkfzabreh.rps.cz. 
Prosíme, přihlašujte se na alfa.zabreh@seznam.cz nebo na tel. 737 295 087. Počet míst je 
omezen kapacitou sálu.   Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová
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PAPEŽ FRANTIŠEK KE SVÁTKU SVATÉ RODINY

Ve svojí Matce se Bůh z nebe,                                            
nekonečný Bůh, stal maličkým.

Člověk už není osamocen;                                                                 
už nikdy nebude sirotkem, ale navždy synem.
Je to krása vědět, že jsme milovanými dětmi
a že toto naše dětství nám nebude moci býti odňato.

Znamená to zračit se v „křehkém“ Bohu
a dítěti neseném v Mariině náruči a vidět,
že lidstvo je Pánu drahé a svaté.                                 Papež František 

O prvním pátku v měsíci 4. ledna  2019 můžete od 15.30 hod. přistoupit  v kostele sv. 
Bartoloměje ke svátosti smíření.

HNÍZDO – MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
POZVÁNÍ NA LEDEN:
8. ledna v 9.30 hod. – Novoroční setkání v Hnízdě
15. ledna v 9.30 hod. – Rodinné rady; proč a jak spolu řešit každodenní 

rodinné záležitosti, Mgr. Zuzana Staroštíková
22. ledna v 9.30 hod. – Co je „Bobatha koncept“ a komu je určen, fyzioterapeutka Hana 

Rosáková.                                                                    Více na www.hnizdo.cz 

Hnízdo, Mateřské a  rodinné centrum přeje Boží požehnání, zdraví a pokoj v novém roce 
všem farníkům a dobrodincům.

PODHÁJSKA 2019
Nabízíme poslední volná místa na relaxač-
ní pobyt v  termálních lázních Podhájska 
v termínu 22. 1. – 27. 1. 2019.
Program bude opět zpestřen večerním čte-
ním MgA. Martiny Pavlíkové a ochutnávkou 
vín s odborným výkladem P. Milana Palko-
viče.
Více informací v  kanceláři AWER TOUR 

s.r.o., Farní 1, Zábřeh nebo na info@awertour.cz, mobil 731 626 506.

Všem poutníkům, kteří s námi cestovali, děkujeme za projevenou důvěru 
a přejeme radostné prožití Vánoc a požehnaný rok 2019.
         Za AWER TOUR s.r.o. Zábřeh  Lenka Hamplová
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PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ ZE ZÁBŘEŽSKÉ CHARITY 
Na sklonku roku 2018 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 nebyla myslitelná a  kteří nám v  průběhu roku 
propůjčovali své ruce v dobrovolné činnosti, darovali nám fi-

nance k podpoře našich služeb či charitativní dílo provázejí svou modlitbou. 
Děkuji za to, že potřeby bližních ve svém okolí vidíte a vnímáte, že se nouze 
dotýká Vašeho srdce; děkuji za Vaši ochotu aktivně pomáhat i volbu činit tak 
naším prostřednictvím. Přeji všem Vám a  i dalším čtenářům Farních infor-
mací každodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2019. Vše dobré 
a pevné zdraví ducha, duše i těla. Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019: Tříkráloví koledníci 
se na své putování vypraví již 2. ledna. V našem regi-
onu se s nimi můžete potkávat až do neděle 13. led-
na 2019. Koledníky poznáte podle královského odě-
vu, označeni budou keramickou hvězdičkou na 
krku. Ponesou obcí zapečetěnou pokladničku s  lo-
gem Charity a bude je doprovázet vedoucí skupinky 
s průkazkou koledníka – svou totožnost na vyžádání 
prokáže občanským průkazem. 
Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře i  srdce 
a podpořte charitní dílo služby potřebným v našem 
regionu. DĚKUJEME! Z nadcházejícího výtěžku chceme – kromě přímé podpo-
ry potřebných v nouzi – financovat rozvoj služeb, na které neseženeme prostředky 
jinde, například: 
• přispět na zřízení a provoz nového chráněného pracoviště v Zábřehu, kde 

najdou zaměstnání lidé se zdravotním postižením a sociálním handicapem, 
kteří se na trhu práce jinak neuplatnitelní, 

• doplnit zásoby zapůjčovaných zdravotnických a  rehabilitačních pomůcek 
o nejčastěji využívané a chybějící: invalidní a sprchovací vozíky, antidekubitní 
matrace, polohovací postele, chodítka,

• pomoci financovat ztrátovou mobilní specializovanou paliativní péči, kte-
rá umožní lidem na sklonku života, u kterých je ukončena léčba, dožít doma 
v kruhu blízkých se zajištěním kvalitní zdravotní i lékařské péče, 

• spolufinancovat vytvoření zázemí a  provoz služby zabývající se distribucí 
potravinové a materiální pomoci, přerozdělováním a dalším využitím daro-
vaných věcí – nábytku, elektrospotřebičů, vybavení domácností, ošacení.
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BENEDIKTOVO EVANGELIUM
  Poselství Vánoc nám pomáhá rozpoznat temnotu uzavřeného světa. Toto poselství 
nám zároveň říká, že Bůh se nenechává zavřít venku. Nachází prostor a vchází třeba i do 
chléva.
  Kristus nerekonstruuje jen tak nějaký dům. On přišel, aby stvoření, vesmíru znovu na-
vrátil jeho krásu a důstojnost. Právě toto začíná o Vánocích. Vánoce jsou svátkem obnovy 
stvoření.
  Boží vůle nám dává křídla, abychom mohli vzlétnout do výšin, a tak se mohli společně 
s Marií odvážit otevřít Bohu bránu vlastního života i my.
  Když slavíme eucharistii, nacházíme se v Betlémě, v „domě chleba“. Kristus se nám da-
ruje a tím nám daruje i svůj pokoj.                                            Benedikt XVI. 

PODĚKOVÁNÍ Z HAITI 
Vážení přátelé ze zábřežského děkanátu,
srdečně vás zdravím do vašich farností a posílám upřímné díky za dary pro rozvojovou 
misi Praga-Haiti. Na začátku prosince se vrátila do České republiky naše technická výpra-
va. Pokud vše dobře dopadne, již v únoru příštího roku bychom se chtěli vrátit zpět do 
terénu.
Působíme v severozápadní části ostrovního státu Haiti. Naším hlavním cílem je výstav-
ba a údržba studní s pitnou vodou. V současné době provozujeme zdroje pro přibližně 
25 000 obyvatel haitského venkova. Podporujeme také farní a obecní komunitu v rybářské 
vesnici Baie-de-Henne, která je střediskem našich aktivit. Kromě vrtařských a servisních 
prací pečujeme o naše auta a stroje, dáváme práci místním lidem a vychováváme nové po-
mocníky. Zahájili jsme stavbu vlastní technické základny, která umožní další rozvoj našich 
aktivit. To vše je možné díky vaší štědrosti.
Lidé v Baie-de-Henne jsou velmi vděční za českou pomoc. Většinou nemají nic. Je to za-
pomenutý kout chudé země, porostlý křovím a kaktusy. Vždy po návratu domů si zno-
vu připomenu, že se místní lidé častěji než my radují z obyčejných věcí, vztahů a událos-

tí. Kdejaká maličkost 
je důvodem k  tan-
ci a  zpěvu. Samozřej-
mě, oni mají svůj styl 
života tam a  my svůj 
tady a  zdaleka ne vše 
je přenositelné. Ale je 
to inspirující.
Děkuji za Vaši důvě-
ru a přeji Vám každo-
denní radost. Zvláš-
tě nyní, když nám na 
cestu svítí Betlémská 
hvězda.  Ivo Roškanin, 

Praga-Haiti,
spolek Fidcon
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
 Pondělí 31. 12. 2018:  Svébohov 17.00 hod. 
 Úterý 1. 1. 2019: Svébohov v 10.30 hod.; Jedlí v 9.00 hod.; Klášterec 7.20 hod.

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
 31. 12. 2018 – Postřelmov 17.00, Lesnice 15.30 hod. 
 1. 1. 2019 – Postřelmov 9.30, Dlouhomilov 11.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00 

O první sobotě nového roku, 5. ledna bude v Postřelmově  od 9.00 hod. Večeřadlo – mari-
ánská pobožnost a mše sv. ke cti Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.
 

V neděli 6. 1. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.272 Kč) 
a v Chromči na farní kostel (minule 3.500 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.                                P. Vladimír Jahn 

LOŠTICKO LOŠTICKO LOŠTICKO

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
 Pondělí 31. 12. 2018: Loštice 17.00, Moravičany 17.00 hod. 
 Úterý 1. 1. 2019: Loštice 9.30, Moravičany 8.00 hod.  

V neděli 30. prosince nám na mši svaté v 9.30 hod. v kostele sv. Prokopa v Lošticích za-
hrají „The Adams family“ z Moravičan, kteří nás po skončení mše pozvou na HUDEBNÍ 
ZASTAVENÍ U BETLÉMA. 

ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO

Na Slavnost Matky Boží Panny Marie v úterý 1. ledna budou bohoslužby: 
v Horních Studénkách v 7.30 hod, ve Štítech v 9 hod. a v Cotkytli v 11 hod.

O Slavnosti Zjevení Páně 6. ledna budou bohoslužby s žehnáním vody, křídy a kadi-
dla: v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod. a v Cotkytli v 11 hod.
  P. Jacek Brończyk 

-   Vánoční dvojčíslo Katolického týdeníku překvapí na titulní straně barevnou ilu-
strací Martiny Špinkové a vánočním zamyšlením P. Tomáše Halíka
-  Na nesplněný klukovský vánoční sen se KT zeptal několika  českých a moravských 
biskupů
-   O tom, co je důležitější než všechny vánoční dárky, hovoří polský jezuita P. Józef 
Augustyn
-   O vánoční meditaci se pak podělí arcibiskup Jan Graubner
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ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
 Pondělí 31. prosince: Červená Voda 17.00; Písařov 16.00 hod.
 Úterý 1. ledna: Červená Voda 10.00; Jakubovice 7.30; Písařov 8.40 hod  

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
 31. 12. 2018: Mohelnice 9.30, Úsov 8.00, Studená Loučka 11.15 hod. 
 1. 1. 2019: Mohelnice 9.30, Úsov 8.00, Studená Loučka 11.15 hod. 

POZVÁNÍ NA KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo a farnost Mohelnice vás zvou na Kurz efektivního 
rodičovství. Jedná se o vzdělávací program pro rodiče, jehož součástí je praktický nácvik 
zvládání nejčastějších problémových situací, s nimiž se rodiče při výchově svých dětí se-
tkávají.  
Kurz zahrnuje osm setkání po 150 min., bude probíhat na faře v Mohelnici vždy ve čtvrtek 
od 17.00 hod. První setkání kurzu bude 24. 1. 2019.
Cena kurzu je stanovena na 400 Kč pro jednotlivce a 600 Kč za rodičovský pár + 65 Kč za 
skripta pro každého účastníka kurzu.
Přihlašování do 15. 1. 2019 na email karla.hrochova@seznam.cz nebo na tel. 605 917 519. 
Těšíme se na vás!

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
 pondělí 31. prosince: Tatenice 16.30 hod. 
 úterý 1. ledna: Lubník 7.45; Tatenice 9.00;  Hoštejn 10.30 hod.

NA TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT jste zváni v neděle 6. ledna  v 15.00 hod. do  kostela sv. 
Petra a Pavla v Lubníku. Účinkuje schola Gaudium pod taktovkou Josefa Hrocha. 

FARNOST ZVOLE FARNOST ZVOLE

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU 
 Zvole – 31. prosince 14.30; 1. ledna 2019 v 10.15 hod. 
 Maletín – 1. ledna 14.30 hod. 

ZÁJEMCI Z ŘAD DOSPĚLÝCH, kteří přemýšlíte o Bohu, Církvi, duchovních téma-
tech a smyslu života,  případně o křtu, Vás zvu na setkávání nad těmito tématy na faru 
ve Zvoli.                                 P. František Eliáš tel. 731 626 500

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 4. ledna – mše svatá v 17.15, po skončení adorace
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 5. ledna – 8.00 modlitba růžence, 8.30 mše svatá. 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Děkujeme všem, kteří se postarali o pohodový průběh vánočních svát-
ků přípravou kostelů či aktivním zapojením se do bohoslužeb. Také 
všem zpěvákům a hudebníkům při slavnostních bohoslužbách a vá-
nočních koncertech. 
Všem farníkům vyprošujeme u Pána, aby jim osobně i v jejich  
rodinách vydržela pohoda Vánoc.           Kněží zábřežského děkanátu 

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 2019. Ať s Vámi zůstává Boží pokoj 
a dobrá vůle.  Za děkanát Zábřeh P. Radek Maláč, děkan

Všem, kdo se podílejí na životě města Zábřeha, žitím křesťanských 
hodnot přispívají k vytváření zdravé perspektivní společnosti na pev-
ných základech, děkuji za spolupráci v roce 2018 a přeji Boží požeh-
nání, vše dobré, zdraví, pokoj v rodinách a krásné mezilidské vztahy 
v roce příštím. Obzvláště děkuji našim duchovním.                                         
                                  RNDr. František John, starosta města Zábřeha

Orel jednota Zábřeh děkuje všem svým členům a příz-
nivcům za účast na orelských akcích a za pomoc při je-
jich organizování. Do nového roku 2019 přejeme všem 
hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání. 
   Mgr. Jana Kubíčková, starostka jednoty Orla Zábřeh

Všem štědrým dárcům, kteří darovali květiny, nebo přispěli finančně, děkujeme a dou-
fáme, že nám svými dary budete pomáhat i v roce 2019. Pán Bůh ať Vám požehná.   
Kolektiv „kvítkařek“ od sv. Bartoloměje

Zpěv může být klíčem k duši, a kdo zpívá, dvakrát se modlí. 
Zpěváci a  zpěvačky zábřežských schol vám všem přejí Boží požehnání do roku 2019 
a těší se na společné chválení Pána zpěvem při svaté litutgii. 

Našim věrným čtenářům děkujeme za podporu a trpělivost, které nám věnovali v roce 
2018. Všem autorům děkujeme za jejich příspěvky. 
Naše práce by postrádala smyslu, kdyby nebyla zajištěna účinná distribuce, a za to vdě-
číme našim kurýrům a pomocníkům.
Ať Vás v novém roce provází hojnost požehnání, radosti a životní inspirace skrze Krista 
našeho Pána. Amen.    redakce


