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Ročník XXVII. číslo 52

SVÁTEK SVATÉ RODINY

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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

Žl 127   Blaze každému, kdo se bojí Hospodina
1: Gn 15,1-6; 21,1-3 2: Žid 11,8.11-12.17-19 Ev. Lk 2,22-40
Ordinárium: Ebenovo č. 503 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho předsta-
vili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu! Při-
tom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy 
žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával po-
těšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud ne-
uvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby 
s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, 
Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou 
jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.” Jeho otec 
i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlá-
sil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat 
‒ i tvou vlastní duší pronikne meč ‒ aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.” Také tam byla prorokyně 
Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků 
žila v manželství, potom sama jako vdova ‒ bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a slou-
žila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom 
dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se 
do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

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
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VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ  (Krzysztof Leon Klat)
Bylo to v Rusku v zimě. V zámožné rodině se narodil vytoužený a dlouho očekávaný syn. 
To bylo radosti! Takovou událost bylo třeba pořádně oslavit. Na křtiny se sešlo mnoho 
bohatých a vzácných hostí zblízka i zdaleka. Vymrzlí seskočili ze saní a vešli do vyhřáté 
místnosti.
Když se hosté začali scházet, maminka položila své dítě do postýlky v malém pokojíku 
u chodby, aby mohla přivítat hosty. 
Hostí se sešlo tolik, že už neměli kam odložit svoje kožichy. Na chodbě byly otevřené dveře 
do malého pokojíku. A tak ty veliké a těžké kožichy odkládali na malou postýlku. 
Zasedli k bohatě prostřenému stolu a začali hodovat. Když se posilnili a rozveselili, vzpo-
mněli si na dítě a chtěli ho vidět. Hledali, ale nikde ho nemohli najít. Pro hodování na dítě 
úplně zapomněli. Najednou si matka vzpomněla, že při vítání hostů položila dítě na po-
stel do toho malého pokojíčku. Když tam vešla, uviděla haldu kožichů. A dítě? Dítě leželo 
pod nimi – zadušené... 
Nevím, zda-li se ten příběh skutečně stal. Ale na tom nezáleží. Důležité je jádro toho vy-
právění. O Vánocích jde o to, co je podstatné. Aby to nebyly jen dva dny iluze, která končí 
na Štěpána večer, a pak se zas vše vrátí k normálu.  
Aby pod haldou blikajících světýlek, pohádek, dárků a dobrého jídla nezůstal zaházený 
a udušený ten, kvůli kterému se to všecko děje, aby pod haldou toho všeho, co je jenom 
doprovodným prvkem Vánoc nezůstal zaházený a udušený Pán Ježíš. 

Vánoční přání.
Přeji Vám i sobě, abychom byli lidmi, kteří dokážou velkoryse odpouštět, nezávidět, po-
máhat těm, kteří Vaši pomoc potřebují!
Tomu jsem zasvětil celý svůj život a jsem šťastný! I když to někdy bolí, i když někdy ochut-
návám svou slabost a cítím, že jsem ten poslední z Vás. I když jsem nechal svou vlast, svou 
rodinu a jsem tady jenom pro Vás: stojí to zato: Být vždy člověkem! P. Krzysztof Leon Klat  

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  28. prosince  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
pátek 1. ledna  Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

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. 2020 bude mše svatá ve 14.30 hod. a 1. 1. 2021 mše 
svaté jako každou neděli.
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ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO            ŠTÍTECKO

NA PŘELOMU ROKU
30. prosince mše svatá na poděkování a prosba o Boží pomoc do no-
vého roku ze svátku sv. Silvestra: Štíty v 17 hod. 

31. prosince mše svatá na poděkování  a prosba o Boží pomoc do no-
vého roku na svátek sv. Silvestra: Horní Studénky v 16 hod.

1. ledna 2021 mše svaté na Slavnost Matky Boží Panny Marie:
Horní Studénky 7.30 hod., Štíty 9 hod., Cotkytle 11 hod.
Sobota 2. ledna 2021: Štíty – Mariánské večeřadlo v kostele v 9 hod.   

Děkujeme farníkům a dárcům, kteří přispívali v tomto roce fi nanční-
mi dary na potřeby farností a na opravy ve farnostech, farníkům, kteří 
se podíleli na veškeré administrativní pomoci ve farnostech, děkuje-
me varhaníkům a schole za doprovod liturgie, děkujeme za výzdobu a úklid kostela a fary, 
děkujeme řemeslníkům a  fi rmám za práci při opravách, děkujeme zastupitelům města 
a obcí za spolupráci při slavnostech a fi nanční pomoci při opravách.
 Jacek Brończyk a pastorační  rady farností

TATENICKO            TATENICKO            TATENICKO

SILVESTR A NOVÝ ROK 
31. prosince: Tatenice 16.30
Nový rok 1. ledna 2021: Lubník 7.45; Tatenice 9.00; Hoštejn 9.30 hod. 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře v neděli 3. led-
na v 18.00 hod. 

FARNOST  ZVOLE                 FARNOST  ZVOLE

Děkovná bohoslužba na Silvestra 31. prosince ve 14.30 hod. a novoroční bohoslužba 
1. ledna 2021 v 8.30 a v 10.15 hod. 

MALETÍN 
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA 1. 1. 2021 ve 14.30 HOD. 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE

Mše svaté jsou slouženy dle rozpisu pro počet účastníků dle nařízení vlády. 

LOŠTICKO            LOŠTICKO            LOŠTICKO

31. prosince: Loštice 17.00; Moravičany 17.00 hod. 
1. ledna: Loštice 9.30; Moravičany 8.00; Bílá Lhota 11.00 hod.

  

První číslo Farních informací v roce 2021 vyjde k neděli 10. ledna 2021.
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Všem farníkům vyprošujeme u Pána hojnost požehnání a přejeme ať víra, která svítí 
v našich srdcích, září, zejména v tomto čase, i z našich skutků.
  kněží zábřežského děkanátu 

Děkuji všem křesťanům, kteří se aktivně zapojují do života našich farností, 
všem, kteří pomáhají osobním nasazením, modlitbou nebo fi nančním darem. 
Děkuji zastupitelům měst a obcí, kteří s námi v minulém roce spolupracovali. 
Vyprošuji Vám všem požehnání do nového roku 2021. 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 při-
spívají k vytváření zdravé perspektivní společnosti na pevných základech, dě-
kuji za spolupráci v roce 2020 a přeji Boží požehnání, vše dobré, zdraví, pokoj 
v rodinách a krásné mezilidské vztahy v roce příštím. Obzvláště děkuji našim 
duchovním. RNDr. František John

Poděkování a přání z Charity. Na sklonku roku 2020 chci vyjádřit vděčnost 
každému, kdo se na práci Charity osobně podílel. Zaměstnancům za celoroč-
ní poctivou a nelehkou práci; jejich rodinám pak za poskytnutou podporu 
a zázemí. Dále děkuji všem dobrodincům, bez kterých by naše práce byla ne-
myslitelná a kteří se v průběhu roku zapojovali do různých aktivit – propůj-
čovali své ruce v dobrovolné činnosti, darovali nám fi nance či charitativní dílo provázejí 
modlitbou. Přeji všem Vám a i dalším čtenářům Farních informací pokojné prožití vá-
nočních svátků, každodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2021, vše dobré 
a pevné zdraví. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh

Všem štědrým dárcům, kteří darovali květiny, nebo přispěli fi nančně, děkujeme a doufáme, 
že nám svými dary budete pomáhat i v roce 2021. Pán Bůh ať Vám požehná.

Kolektiv „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 2021. Marie Zíková

Orel jednota Zábřeh děkuje všem svým členům a  přízniv-
cům za účast na orelských akcích a za pomoc při jejich orga-
nizování. Do nového roku 2021 přejeme všem hodně štěstí, 
zdraví a Božího požehnání.
 Mgr. Jana Kubíčková, starostka jednoty Orla Zábřeh

Našim věrným čtenářům děkujeme za podporu a trpělivost, které nám věnovali v roce 2020. 
Všem autorům děkujeme za jejich příspěvky. 
Naše práce by postrádala smyslu, kdyby nebyla zajištěna účinná distribuce, a za to vděčíme 
našim kurýrům a pomocníkům.
Ať Vás v novém roce provází hojnost požehnání, radosti a životní inspirace redakce
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