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Ročník XXVI. číslo 52

SVÁTEK SVATÉ RODINY
Zábřeh / Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
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

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 (řec.               2-6.12-14) 2: Kol 3,12-2                     Ev. Mt 2,13-15.19-23
Ordinárium: Ebenovo č. 504      příště latinské č. 509 

Mt 2,13-15.19-23
Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vez-
mi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes 
totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil.“ Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho 
matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnil o, 
co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘ Když Herodes 
zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě 
i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už 
zemřeli.“ Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale 
když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se 
tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil 
se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: 
‚Bude nazýván Nazaretský.‘
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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 na-
vždy 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 

ZAKONČENÍ ROKU V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE 
31. 12.2019 bude mše svatá ve 14.30 a 1. 1. 2020 mše svaté jako každou neděli.

SPOLEČNĚ DĚKOVAT za uplynulý rok modlitbou a písní budeme 31. 12. 2019 od 17 
hodin v kapli v Hněvkově. Za farníky z Hněvkova zvou Kroulovi

ZAKONČENÍ ROKU V KATOLICKÉM DOMĚ 
Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil le-
tošního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2020 při Silvestrovské veselici 
se skupinou MELODIK ROCK, kterou připravujeme na úterý 31. prosince. 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, Žižkova 37, ( 739 068 248.

Výbor Spolku Metoděj děkuje všem členům a spolupracovníkům za účinnou pomoc a spolu-
práci v letošním roce a do roku 2020 přeje mnoho Božího požehnání, štěstí a pokoje. 
  Za Spolek Metoděj Jiří Krňávek a Josef Klimek, ředitel KD

NOVÝ ROK ZAHÁJÍ KONCERT V BARBORCE
Novoroční koncert v kostele sv. Barbory se stal příjemnou zá-
břežskou tradicí, která nabízí občanům našeho města mož-
nost oslavit společně a v přátelské atmosféře první den nové-
ho roku.
Rovněž vstup do roku 2020 zpříjemní slavnostní koncert v po-
dání Zábřežského komorního orchestru pod vedením Milana Plodka. Sólové party zahra-
jí Stanislav Bartošek starší a mladší na trubku a zazpívá sopranistka Hana Suchá. O start 
do ještě mladého roku se postará také atraktivní hudební program. Nabídne skladby ba-
rokních skladatelů Pavla Josefa Vejvanovského a Františka Antonína Míči a také Edvarda 
Griega, který je považován za nejvýraznějšího norského skladatele.
Koncert, na nějž tradičně naváže symbolický novoroční přípitek před kostelem, se koná 
pod záštitou starosty města Františka Johna. Vystoupení komorního orchestru má začátek 
v 16 hodin, vstupné na akci je dobrovolné. 

Zpěv je klíčem k duši, a kdo zpívá, dvakrát se modlí. 
Zpěváci a zpěvačky zábřežských schol vám všem přejí Boží požehnání do roku 2020 a těší se 
na společné chválení Pána. 
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SVÁTOST SMÍŘENÍ můžete přijmout v kostele sv. Bartoloměje o prv-
ním pátku v měsíci 3. ledna od 15.30 hod. 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT se uskuteční v kostele sv. Barbory 
5. ledna 2020 v 15 hodin. 
Hraje Classic Band Bludov, zpívá Pavla Houserková. Můžete se zaposlou-
chat do skladeb např. Vánoční hvězda, Uspávání Ježíška, Panis angelicus.

POVÍDÁNÍ O POUTI DO ŘÍMA. V sobotu 11. ledna v 9.00 hod. jste zváni na Devítku 
k besedě s Jitkou Idesovou o letošní pouti do Říma, která byla při příležitosti 30. výročí od 
svěcení sv. Anežky České. 

KURZY ALFA. Od úterý 14. ledna 2020 až do příštích Velikonoc 
bude na Devítce probíhat nový ročník kurzu Alfa. Kurz se určen vě-
řícím, kteří hledají povzbuzení ve víře, i těm, kteří informace o víře 
a Bohu teprve hledají. Jste srdečně zváni! Více informací na plakátech 
a na http://rkfzabreh.rps.cz.
Prosíme, přihlašujte se na alfa.zabreh@seznam.cz 
nebo na tel. 737 295 087.
Zveme zároveň na mši svatou za Boží požehnání pro kurz Alfa, 
která bude sloužena v pondělí 13. ledna v 17.00 hod. 
v kostele sv. Bartoloměje.   
Děkujeme všem, kdo Alfu podporují modlitbou! 
                                                       Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová 

Časopis Rodinný život vychází pětkrát ročně a ukázkové číslo i předplatné si můžete ob-
jednat poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), telefo-
nicky (587 405 250-3) nebo na emailu  rodina@ado.cz.  Podrobnější informace najdete 
na  http://www.rodinnyzivot.eu.

HNÍZDO – MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM
POZVÁNÍ NA LEDEN:
7. ledna v 9.30 hod. – SCUK – komunitní farmářské tržiště, aneb přijďte 

se dozvědět víc. Beseda s Lenkou Kruttovou
14. ledna v 9.30 hod. – Jak otevřít dětem vrátka k hudbě. Beseda s Mgr. 

Zdeňkou Jásenskou 
21. ledna v 9.30 hod. – Rovnováha v rodině. Aby bylo doma dobře…, přednáší Mgr. Zu-

zana Starošíková 
28. ledna v 9.30 hod. – Tejpování, aneb co bychom o této metodě měli vědět. Mgr. Vero-

nika Papoušková. 
Více na www.hnizdo.cz 

Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum přeje Boží požehnání, zdraví a pokoj v novém roce 
všem farníkům a dobrodincům.
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PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ ZE ZÁBŘEŽSKÉ CHARITY
Na sklonku roku 2019 chci vyjádřit vděčnost každému, kdo se na práci 
Charity osobně podílel. Zaměstnancům za celoroční poctivou a neleh-
kou 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 finance k podpoře našich služeb či charitativní dílo prová-
zejí 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 informací každodenně za-
koušenou Boží blízkost i v novém roce 2020. Vše dobré a pevné zdraví ducha, duše i těla. 
  Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
KOLEDOVÁNÍ probíhá již od 2. ledna a s koledníky se 
můžete potkávat až do neděle 12. ledna 2020. Poznáte je 
podle královského oděvu, s  keramickou hvězdičkou na 
krku; nesou zapečetěnou pokladničku s  logem Charity; 
doprovází je vedoucí s průkazkou koledníka a totožnost 
prokáže občanským průkazem. 
ODEVZDÁNÍ POKLADNIČEK – po koledování můžete 
pokladničky odevzdávat na recepci Charity (Žižkova 15) 
průběžně během pracovní doby (po-pá 7-16.30). Pokud 
tuto možnost nebudete moci využít, ozvěte se, domluví-
me se individuálně. 

ČERVENOVODSKO           ČERVENOVODSKO

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
 úterý 31. prosince: Červená Voda 16.00; Jakubovice 18.00; Písařov 17.00 hod. 
 středa 1. ledna: Červená Voda 10.00; Písařov 8.40 hod. 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE

Srdečně jste zváni na Vánoční koncert do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svéboho-
vě. Koncert se koná tuto neděli 29. 12. 2019 v 15 hodin. Hraje Classic Band Bludov, zpívá 
Pavla Houserková. 
Na programu jsou skladby např. Vánoční hvězda, Uspávání Ježíška, Panis angelicus

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
 úterý 31. prosince: Svébohov 18.00 hod. 
 středa 1. ledna: Klášterec 7.20; Jedlí 9.00; Svébohov 10.30 hod. 
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
 úterý 31. prosince: Loštice 17.00; Moravičany 17.00 hod. 
 středa 1. ledna: Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod. 

POSTŘELMOVSKO      POSTŘELMOVSKO

Novoroční bohoslužby budou: 
31. prosince: Lesnice 16.00, Postřelmov 17.30 hod. 
1. ledna o SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE: Lesnice 9.30, Postřelmov 9.30, 
Chromeč 11.00, Dlouhomilov 11.00 hod.

ADORACE
Společenství SJVS zve farníky v pondělí 30. prosince v 10.00 hod. na společnou adoraci a 
v 10.30 hod. na mši svatou (slouží P. Władyslaw Mach). Po ní bude na faře v učebně for-
mace. Zveme všechny farníky.  Milada Šanovcová
 
O první sobotě v lednu 4. 1. v 9.00 hod. bude Večeřadlo – mariánská pobožnost a mše sva-
tá ke cti Panny Marie v Postřelmově. Všichni jsou srdečně zváni.

NOVOROČNÍ KONCERT připravilo KPH a OÚ s ČHF Praha 
V sobotu 4. ledna 2020 v 16.00 hod. na obecním úřadě v Leštině účinkuje České smyč-
cové duo L+ M Sedlákovi (housle a violoncello) 
Program z děl mistrů, světové poklady klasické hudby. Vstupné dobrovolné, mládež vstup 
volný.

MOHELNICKO        MOHELNICKO        MOHELNICKO

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
1. ledna 2020: Mohelnice 9.30, Úsov 8.00, 
Studená Loučka 11.15 hod. 

MOHELNICKÝ BETLÉM. Každoročně o vá-
nočních svátcích je v kapli svaté Anny farní-
ho kostela svatého Tomáše Becketa vystavo-
ván překrásný betlém. Od půlnoční mše až do 
svátku Hromnic k tomuto betlému proudí stov-
ky návštěvníků, kteří obdivují opravdu skvostné 
řezbářské dílo. Dobu, po kterou bude betlém pří-
stupný veřejnosti, i další podrobnosti k betlému, 
najdete na internetové stránce: ttps://www.mohel-
nice.cz/mohelnicky-betlem/d-223969
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ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Středa 1. ledna, Slavnost Matky Boží Panny Marie: 
Horní Studénky v 7.30 hod., Štíty v 9 hod., Cotkytle v 11 hod.
Neděle 5. ledna, Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy a kadidla:          
Horní Studénky v 7.30 hod. Štíty v 9 hod., Cotkytle v 11 hod. 

ŠTÍTY 
V  pátek 3. ledna v 16.00 hod. adorace, svátost smíření, mše svatá v 17 hod.
Sobota 4. ledna v 9.00 hod. Mariánské večeřadlo.

HORNÍ STUDÉNKY 
 Ve čtvrtek 2. ledna v 15.30 hod. svátost smíření, mše svatá a v 16.00 hod. pobožnost 
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
 Sobota 4. ledna, první sobota v měsíci, v 7.15 hod. pobožnost k Panně Marii ve Svébo-
hově.                   P. Jacek Brończyk 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z  TATENICE

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

Do kostela sv. Petra a Pavla v Lubníku jste zváni na VÁNOČNÍ KONCERT v neděli 5. led-
na ve 14.30 hod. Zahraje a zazpívá schola GAUDIUM pod vedením Josefa Hrocha. 

FARNOST ZVOLE

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU 
Zvole – 31. prosince 2019 ve 14.30; 1. ledna 2020: Zvole 10.15; Maletín 14.30 hod. 
 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI – 3. ledna – mše svatá v 17.15, po skončení adorace
 PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – 4. ledna – 8.00 modlitba růžence, 8.30 mše svatá 

FARNOST DUBICKO

Kruh přátel hudby a obec Dubicko Vás srdečně zvou na 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
v neděli 5. ledna 2020 ve 14.00 hod. v Sokolovně Dubicko.
Účinkuje Zábřežský komorní orchestr pod vedením dirigen-
ta Milana Plodka. 
Sólisté: Hana Suchá – soprán, Stanislav Bartošek ml. – trub-
ka, Stanislav Bartošek st. – trubka, recitace – Julie Suchá.
Na programu: Pavel Josef Vejvanovský, František Václav 
Míča, Edvard Grieg
 Vstupné dobrovolné
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VEČERY NA CESTÁCH
pořádá farnost ve Velkých Losinách
setkání s inspirativními lidmi o jejich cestách po světě

19. ledna 2020. Zábřežský lékař Josef Marada opakovaně pomáhal na Haiti. Podělí 
se o své cenné zkušenosti nejen s péčí o nemocné v jedné z nejchudších zemí světa. 

23. února 2020. O návštěvě klášterů, do kterých se někdy dá dostat jen díky horolezeckým 
lanům (či lanu z oslí kůže) nebo možnosti prohlížet si ručně opisované, více jak tisíc let 
staré části bible psané na kůži i o světově unikátních chrámech vytesaných do skal v Lali-
bele. Nejen o těchto místech v Etiopii, ale i o tom, co ho nejvíce na této cestě vnitřně obo-
hatilo, bude vyprávět Vítězslav Vurst. 

3. března 2020. Velká část péče o ty nejubožejší lidi v indické Kalkatě, o které se ve svých 
domech starají Misionářky lásky – Setry Matky Terezy, je svěřována dobrovolníkům z ce-
lého světa. Nemocniční kaplanka ve Fakultní nemocnici Olomouc Jana Březinová bude 
povídat o své cestě a práci dobrovolnice v Indii. 
Začátek vždy v 17.00 hod. na faře ve Velkých Losinách 

* * *
Z Katolického týdeníku 51/52, str. 10 – DVOJÍ KRISTOVO ZROZENÍ z pera svatého 
Augustina (zkráceno)
Kristus se zrodil z Otce bez matky, Kristus se narodil z matky bez otce – a tato obě jeho 
zrození jsou podivuhodná. 
První zrození je věčné, druhé, se událo v čase. 
Kdy se Kristus narodil z Otce? Co tím myslíš: „kdy?“ Jak se můžeš ptát „kdy“ tam, kde ne-
lze nalézt žádný čas? Když se jedná o jeho první zrození, neptej se „kdy“.
Když se narodil z matky, ptej se „kdy“ to 
se ptáš dobře. 
Kdy se zrodil z Otce – to není dobrá otáz-
ka. Zrodil se a nemá žádný čas – narodil 
se jako Věčný z Věčného, souvěčný. 
Proč se divíš? On je Bůh. Vezmi v potaz 
jeho božství, a přestaneš se divit. 
A když říkáme „narodil se z  Panny“, je 
to velká věc a té se podivuješ. On je Bůh, 
tak se nediv. Přestaň kroutit hlavou a za-
čni chválit. Je na místě věřit, tak věř, že se 
tak stalo. Neuvěřil jsi, přesto se tak stalo, 
ale ty zůstáváš nevěřící. Rozhodl se stát se 
člověkem, co víc chceš vědět? …
Ten, který naplňoval celý svět, nenalezl 
místo v útulku. Položili ho do jeslí a on se 
stal naším pokrmem. 
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Děkujeme všem, kteří se postarali o pohodový průběh vánočních svátků přípravou koste-
lů či aktivním zapojením se do bohoslužeb. Také všem zpěvákům a hudebníkům při slav-
nostních bohoslužbách a vánočních 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 zastupitelům měst a obcí, kteří s  námi 
v minulém roce spolupracovali. 
Vyprošuji Vám všem požehnání do nového roku 2020. Ať s Vámi zů-
stává Boží pokoj a dobrá vůle.  
 Za děkanát Zábřeh P. Radek Maláč, děkan

Všem, kdo se podílejí na životě města Zábřeha, žitím křesťanských hod-
not přispívají k vytváření zdravé perspektivní společnosti na pevných zá-
kladech, děkuji za spolupráci v roce 2019 a přeji Boží požehnání, vše dob-
ré, zdraví, pokoj v rodinách a krásné mezilidské vztahy v roce příštím. 
Obzvláště děkuji našim duchovním.                         RNDr. František John

Všem štědrým dárcům, kteří darovali květiny, nebo přispěli finančně, děkujeme a dou-
fáme, že nám svými dary budete pomáhat i v roce 2020. Pán Bůh ať Vám požehná. Ko-
lektiv „kvítkařek“ od sv. Bartoloměje

Všem, kteří jste obětavě po celý rok přispívali na nemocné leprou, vyslovuji upřímné „Za-
plať Pán Bůh“ a přeji požehnané svátky vánoční a radost z narození našeho Spasitele. Zá-
roveň přeji vše dobré do nového roku 2020.  Marie Zíková 

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 2020 přejeme všem 
hodně štěstí, zdraví a Boží požehnání.  
        Mgr. Jana Kubíčková, starostka jednoty Orla Zábřeh

Našim věrným čtenářům děkujeme za podporu a trpělivost, které nám věnovali v roce 
2019. 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
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