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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

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 

Žl 84,2-3.5-6.9-10 Blaze každému, kdo se bojí Hospodina
1: 1 Sam 1,20-22.24-28 2: 1 Jan 3,1-2.21-24 Lk 2,41-52
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 
dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli 
se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, 
že je ve skupině (poutníků), ušli den cesty; (teprve potom) ho hledali mezi příbuznými 
a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli 
v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho sly-
šeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho (rodiče) uviděli, celí se zara-

zili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to 
udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ 
Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli 
jste, že já musím být v  tom, co je mého Otce?“ 
Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom 
se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta 
a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchováva-
la ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, 
věkem a oblibou u Boha i u lidí.
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU
Text v  nás vzbuzuje mnoho otázek. Jak je možné, že Kristus zce-
la zapomněl na své rodiče a ve svém nízkém věku je nepostrádal? 
Proč zůstal v chrámu? Jak to, že jeho rodiče si nedělali těžkou hlavu 
z  toho, že s  nimi není? Proč ho hledali všude možně a  teprve po 
třech dnech je napadlo podívat se také do chrámu?
Bez ohledu na skutečnost, kudy vedou cesty jeho blízkých, musí 
Kristus hledat Otce a oni musí nalézt jeho. 
Cesta za Kristem bude vždycky do jisté míry blouděním. Často po-

vede jinudy, než kudy se budeme ubírat my. A na nás je, abychom se ho vždy znovu vydali 
hledat. Nenalezneme ho, pokud si myslíme, že nám stačí být při zpřítomnění jeho oběti 
při mši. Pokud chceme skutečně nalézt Krista, musíme jít tam, kde je on. Musíme jít do 
jeho oběti, spolu s ním se stát obětí pro dobro svých bližních. Pokud se toho odvážíme, 
okamžitě budeme vědět, že jsme ho nalezli. Nedá se slovy popsat, jak se to pozná. Je to 
totiž jako s láskou – když přijde, prostě víte, že tu je. Pak i kostel a mše svatá začnou mít 
zcela jiný rozměr. Zdroj: www.paulinky.cz

ZAKONČENÍ ROKU V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE 
Pátek o sv. Silvestru 31. prosince 2021 bude mše svatá ve 14.30 hod. 
Od 22.00 do 24.00 hod. můžete v kostele sv. Bartoloměje při tiché adoraci poděkovat 
za rok končící a přivítat nastávající rok 2022. 
V sobotu o Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2022 budou slaveny mše svaté jako 
v neděli 

ZÁBŘEH VSTOUPÍ DO ROKU 2022 NOVOROČNÍM KONCERTEM
Po dvou letech se do kostela svaté Barbory znovu vrátí tradiční zábřežská akce – slavnost-
ní novoroční koncert v podání komorního smyčcového orchestru, jehož vedení se opět 
ujme dirigent Milan Plodek. Akce slibuje nejen tradičně pohodovou atmosféru, ale zejmé-
na atraktivní hudební program. Ten nabídne skladby dvou skladatelů z proslulého rodu 
Brixiů – Šimona Brixiho a jeho syna Františka Xavera Brixiho, zdařilou Sinfonii pastoralis 
Jiřího Ignáce Linka, jedné z hlavních postav české kantorské školy 18. století, nebo koncert 
pro dva klavíry a smyčcový orchestr z pera Johanna Sebastiana Bacha. Koncertní program 
vyvrcholí čtvrtou větou Dvořákovy Serenády E dur pro smyčcový orchestr. Sólových par-
tů se zhostí klavíristky 
Pavla Marková a Johana 
Kolčavová a   zpěvačky 
Hana Suchá s  Johanou 
Pazderovou. První zá-
břežský koncert roku 
2022 se koná pod zášti-
tou starosty města Fran-
tiška Johna. Vystoupení 
komorního orchestru 
má začátek v 16 hodin, 
vstupné je dobrovolné.
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Pastýřský list Vánoce 2021
Milé sestry a drazí bratři,
Bůh, který oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození 
Spasitele, ať Vás naplní radostí a učiní Vás zvěstovateli své-
ho evangelia!
V tyto dny často hledíme do betléma, který má kouzelnou 
atmosféru. I když se různá zobrazení v mnohém liší, jed-
no mají společné. Středem celé scenérie je vždy malé dítě. 
Všichni ostatní jsou méně důležití, nejen dospělí rodiče 
nebo vyparádění králové s bohatými dary, či sami zpívající andělé. To malé 
dítě je ze všech nejchudší, nemá nic, jen plenky, a přece je důležitější než všich-
ni. Každému se líbí ta tichá harmonie a pohoda svaté noci. Nejeden z nás si ji 
spojuje s dětskou představou rodinné idylky.
Ta ideální atmosféra však není pohádková. Podobnou je možné zakusit v mno-
ha rodinách, v nichž vládne láska a pokora. Promiňte, laskavě, ale láskou ne-
myslím sladký pocit a pokoru si nepředstavuji jako ušlápnutost nebo podce-
ňování sebe. Právě v  betlémě vidím krásnou lásku tolika lidí, kteří nemyslí 
na sebe, ale jsou uchváceni malým dítětem, k němuž spěchají a s nímž se dělí 
o svůj majetek.
Nehledají sebe, ale dobro toho Novorozeného. Jejich pokora se nevymlouvá 
na chudobu, ale dává z mála, neschovává se za nedostatek talentů, ale zpívá 
z radosti a pro radost.
Ten pohled nabízí důležité poučení. Ne, žádné školské poučky. On přitahu-
je a probouzí touhu k následování, protože vyzařuje lásku. Láska napodobuje 
a připodobňuje se. Jen nespěchejte a vychutnejte si ten pohled. Věřím, že pak 
najdete nové zalíbení v podobném postoji. Tomu děťátku dělají malíři či so-
chaři často starší hlavičku, aby napověděli jeho věčnou moudrost a božskou 
moc, ale všechny údy má tak slabé, abychom vnímali pokoření všemohoucího 
Boha, který se pro nás stal slabým člověkem. Slovo se stalo tělem. Opustilo 
slávu nebe a vzalo na sebe náš osud. Přišlo nás vykoupit z otroctví hříchu a na-
bídnout nebeské dědictví. Bůh se stává člověkem, aby mě učinil bohem. Ne, 
nemohu dál.
Naplňuje mě úžas. Musím mlčet. Ale to mlčení je tak šťastné!
Té idylce se může blížit každá rodina, v níž vládne láska, kde nejsou lidé slepí 
a dovedou vidět ty druhé, vidět jejich kvality a žasnout. Bez obdivu nedokáže-
me milovat, protože, co nemá v našich očích cenu, nevzbuzuje zalíbení, nepro-
bouzí lásku. Bez obdivu necítíme vděčnost a cítíme se chudí, někdy nespoko-
jení a ukřivdění, nebo se dokonce necháme sžírat závistí kvůli těm, kteří mají 
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něco navíc. Cesta ke štěstí je však jednoduchá: umět vidět a žasnout, nebát se 
děkovat, mnoho děkovat.
Nejraději vzpomínám na lidi, kteří vyzařovali štěstí a radost, protože dovedli 
být spokojení s tím, co měli. Myslím na paní, která mnoho neměla. Když se jiní 
chlubili a snad se snažili v ní probudit závist, smála se a říkala: „Jsem sice chu-
dá, ale ne hloupá. Přece si nebudu kazit radost závistí. Já se raduji s druhými 
z toho, co mají oni, a tak jsem bohatší o radost.“
Betlémská pokora umí tiše naslouchat. Krásnou atmosféru dovedou dělat v ro-
dinách ti, kteří umí naslouchat, kteří naslouchají trpělivě, neskáčou do řeči 
a nechají domluvit. Nepřipravují si svou odpověď, dokud druhý mluví. I když 
mají jiný názor, snaží se pochopit postoj druhého, nebo v něm hledat aspoň 
zrnka pravdy. Ten druhý se cítí milovaný, a proto se neježí, snadněji se dispo-
nuje k naslouchání.
Obdiv probouzí úctu, která chrání lásku. Bez úcty je láska ohrožená jako brýle 
v kapse bez futrálu. Mnoho záleží na úhlu pohledu. Člověk namyšlený, který 
se dívá na druhé spatra, který si myslí, že ti druzí mu nesahají ani po kolena, 
si bude těžko druhých vážit. Za to pokorný pohled lásky umí objevit hodnoty 
druhého.
Kdo dovede vidět očima víry, ten ví, že všichni v rodině byli stvořeni k obrazu 
Božímu, že už od křtu jsou chrámem Ducha Svatého. On ví, že jak se chová 
k druhým, tak se chová k Bohu. Úcta dělá naše vztahy ušlechtilými a vede nás 

k takovému ovládání, že nezraňujeme, 
neurážíme, nemluvíme o  chybách ji-
ných.
Pořídit si do rodiny betlém a najít zalí-
bení v pohledu na něj může být velkým 
přínosem pro rodinu, protože může 
inspirovat a přispět ke zrání každé ro-
diny až k  proměně ve svatou rodinu, 
moderní svatou rodinu, která žije krás-
nými vztahy a zakouší přítomnost Ježí-
še uprostřed nás, je světlem pro okolí 
a nadějí pro další generace.
Děkuji všem, kteří přijali mou adventní 
výzvu ke společné chvíli v rodině. Dnes 
Vám přeji nový objev posvátné atmo-
sféry betléma a radost z Ježíše jako mi-
lého hosta Vaší domácnosti.
K tomu Všem žehná arcibiskup
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ČERVENOVODSKO            ČERVENOVODSKO  
MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
31. prosince: Červená Voda 18.00;        Jakubovice 16.00;        Písařov 17.00 hod. 
1. ledna: Červená Voda 10.00 hod.

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  DUBICKA
MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU 
31. prosince: Dubicko 17.00; 
1. ledna: Dubicko 8.00;        Rohle 9.30;        Třeština 11.00 hod. 

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 19. prosince: Klášterec na opravy 2.800 Kč; Svébohov na opravy 5.800 
+ dar na potřeby farnosti 5.000 a na Haiti 500 Kč; Jedlí 2.400 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

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

LOŠTICKO              LOŠTICKO              LOŠTICKO
Sbírky z neděle 19. prosince: Loštice 3.250, Moravičany 2.280 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristian Libant CM

LOŠTICE 
Ve středu 29. prosince v 18.00 hod. budeme v Prokopce promítat fi lm o sv. Tomáši Bec-
ketovi.
V posledních chvílích starého roku vás zveme v 23.23 hod. na mši svatou k prožití dí-
kůvzdání a eucharistického požehnání do nového roku.
Nabízíme dva typy stolních kalendářů pro rok 2022. Cena u obou 60 Kč.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Loštice: vzhledem k pandemické situaci nebudeme koledovat po domech. 
Požehnané tříkrálové křídy a požehnanou tříkrálovou vodu k požehnání 
vašich domů si budete moci vzít v  kostele. Přispět můžete do 16. ledna 
2022 do charitních kasiček, které budou v kostele, knihovně a v Penzionu, 

nebo využít On-line kasičky, případně zaslat dárcovskou SMS: DMS KOLEDA.
Moravičany: koledníci budou chodit v sobotu 8. ledna, přispět můžete také do kasičky na 
poště v době od 8. do 16. ledna
Pavlov: chodit budou koledníci a kasička bude v obchodě.

Všechno nejlepší ke krásným 80. narozeninám, hodně zdraví
a Boží požehnání Karlovi a Aleně Hrubým

přejí farníci z Moravičan, Doubravice a Mitrovic.
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POSTŘELMOVSKO            POSTŘELMOVSKO
NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 
31. prosince: Postřelmov 17.00 hod. 
1. ledna: Lesnice 9.30, Postřelmov 9.30, Dlouhomilov 11.00 hod.

ŠTÍTECKO              ŠTÍTECKO              ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 19. prosince: Štíty 3.090; Cotkytle 974; Horní Studénky 9.900 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

1. ledna na Slavnost Matky Boží, Panny Marie budou mše svaté jako v neděli: 
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod., v Cotkytli v 11.00 hod. Poděku-
jeme Panu Bohu za rok 2021 a budeme prosit o Boží požehnání a ochranu Panny Marie 
do nového roku.
Děkujeme farníkům a dárcům, kteří přispívali v tomto roce fi nančními dary na potřeby 
farností a na opravy ve farnostech, farníkům, kteří se podíleli na veškeré administrativní 
pomoci ve farnostech, děkujeme varhaníkům a schole za doprovod liturgie, děkujeme 
za výzdobu a  úklid kostela a  fary, děkujeme řemeslníkům za práci při opravách, dě-
kujeme zastupitelům města a obcí za spolupráci při slavnostech a fi nanční pomoci při 
opravách. P. Jacek Brończyk a pastorační rady farností

FARNOSTI  SPRAVOVANÉ  Z  TATENICE
Sbírky z neděle 19. prosince: Tatenice 1.490; Lubník 1.620; Hoštejn 2.000; Kosov 1.120 Kč. 
Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl

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

FARNOST  ZVOLE              FARNOST  ZVOLE
Sbírka z neděle 19. prosince byla na komunitní centrum ve výši 6.810 Kč; dar na komu-
nitní centrum 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU 
Zvole – 31. prosince 2021 ve 14.30; 1. ledna 2022 – Zvole 10.15; Maletín 14.30 hod. 

  

Našim věrným čtenářům děkujeme za podporu a trpělivost, 
které nám věnovali v roce 2021. Všem autorům děkujeme za 
jejich příspěvky. 
Naše práce by postrádala smyslu, kdyby nebyla zajištěna 
účinná distribuce, a za to vděčíme našim kurýrům a pomoc-
níkům.
Ať Vás v novém roce provází hojnost požehnání, radosti a ži-
votní inspirace skrze Krista našeho Pána. redakce
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Sbírky z neděle 19. prosince: Zábřeh 17.564; Rovensko 2.254 Kč.
DARY na Mary’s Meals 1.400, na likvidaci lepry 300, na TV NOE 800, na potřeby farnosti 
1.000, na Haiti 300 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. Radek Maláč

Děkujeme všem, kteří se postarali o pohodový průběh vánočních svátků pří-
pravou kostelů či aktivním zapojením se do bohoslužeb, také všem zpěvákům 
a hudebníkům.
Všem farníkům vyprošujeme u Pána Boží požehnání.
 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. 
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 2021 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 ZE ZÁBŘEŽSKÉ CHARITY
Na sklonku roku 2021 chci vyjádřit vděčnost každému, kdo se na práci Cha-
rity osobně podílel. Zaměstnancům za celoroční poctivou a  opravdu velmi 
náročnou 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 Vaše-
ho srdce; děkuji za Vaši ochotu aktivně pomáhat i volbu činit tak naším prostřednictvím. 
Přeji všem Vám každodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2022.
Vše dobré a pevné zdraví ducha, duše i těla. Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh

Všem, kteří jste obětavě po celý rok přispívali na nemocné leprou, vyslovuji upřím-
né „Zaplať Pán Bůh“ a přeji požehnané svátky vánoční a radost z narození našeho 
Spasitele. Zároveň přeji vše dobré do nového roku 2022. Marie Zíková 

Orel jednota Zábřeh děkuje všem svým členům a příznivcům za účast 
na orelských akcích a za pomoc při jejich organizování. Do nového 
roku 2022 přejeme všem hodně štěstí, zdraví a  Božího požehnání.

 Mgr. Jana Kubíčková, starostka jednoty Orla Zábřeh

Přejeme vám požehnané Vánoce a pokojný rok 2022. Vaše Hnízdo 


