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2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

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

Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří;
ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 147 Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
1: Sir 24,1-4.12-16 (řec. 1-2.8-12) 2: Ef 1,3-6.15-18 Ev. Jan 1,1-5.9-14
Ordinárium latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE
Prolog shrnuje teologickou podstatu celého Janova evangelia. Uvádí řadu klíčových výro-
ků (Ježíš je od věků u Boha, je vyslovené Boží Slovo…). 
V Kristu je život, bez něj nebude ani života, ani světla, ani záchrany. 
Jestliže ale přišel Ježíš na svět, pak přišel život, světlo do našich temnot. 
Nyní stačí ho přijmout do svého života. Ježíš se má narodit do našeho srdce!

Zdroj: www.vira.cz

K zamyšlení – Chlév
S šálkem horkého čaje v rukou a s Lukášovým evangeliem na kolenou přemítám, proč se 
vlastně Ježíš narodil ve chlévě.
Čistý Král ve špíně. 
V zájezdním útulku prý pro Něj nebylo místo. (Lk 2,7)
Jakto že nebylo?
To to nemohli zařídit andělé a nebeské zástupy, kteří před pastýři chválili Boha? Aspoň 
přece nějaký čistý domek, když už ne přímo palác. Vždyť jde o Krále!
Před chvílí jsem  se vrátila z předvánoční zpovědi. Je mi lehko a v srdci mám pokoj, ale na 
jak dlouho? Dříve nebo později zase umažu svou duši hříchy a mé srdce bude temné jako 
nějaká jeskyně nebo chlév.
CHLÉV?
Tak proto pro Něj nebylo v zájezdním útulku místo!
ON, Pán a Král, se sám rozhodl narodit se do špinavého chléva, abych pochopila, že se 
nikdy nebude štítit znovu se dotknout mého ušmudlaného srdce. 
Pane, proto ses narodil do chléva, abys mohl uzdravovat a očišťovat naše chladná a tmavá 
srdce.
Abys je svou přítomností proměňoval v chrám naplněný světlem, čistou láskou, hlubokým 
pokojem, něhou a soucitem. Bez Tebe by zůstávala jen temnými chlévy a jeskyněmi.
Vychází hvězda…
Otevřme svá srdce dokořán. Anna Peková

Povězte, co jste viděli, pastýři v Betlémě?
Boha z Boha jsme viděli, spícího na seně. 

Povězte, všichni věřící, co se to stalo dnes
v úžasném pozdvihování, když kánon četl kněz?

Boha z Boha jsme viděli, jenž stvořil celý svět;
ležel tichý a bezmocný na oltáři jak květ. 

Co do jeslí a na oltář ho stáhlo z neznáma?
A ticho odpovídá nám: To láska – láska má.

(D. M. Dolben)



3

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Čtvrtek 6. ledna
Slavnost Zjevení Páně, svátek Tří králů nebo také řecky 
Epifanie.
Od starokřesťanských dob byly náplní tohoto svátku tři udá-
losti:
1) zjevení Krista – krále pohanům („Třem králům“)
2) Ježíšův křest v Jordánu
3) proměnění vody ve víno v Káně Galilejské

Tento svátek připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. 

Co znamená K+M+B+?
V lidovém pojetí panuje názor, že jde o iniciály svatých tří 
králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to 
však zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“ – neboli: „Ať Kristus 
požehná tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na dveřích tohoto domu jako pečeť. Jsou-li 
dveře zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla.

KALENDÁŘ TOMÁŠE VELZLA NA ROK 2022
Za kalendář zaplatíte 350 Kč. Koupit si jej můžete v Hnízdě, nebo si 
jej můžete objednat přímo u mě na emailu tomas.velzel@email.cz,  
případně telefonicky na č. 776 064 898. Do kdy? Do vyprodání 
všech kalendářů. Tomáš Velzel

P.S. I obrázek z protější stránky pochází z dílny autora kalendá-
ře Tomáše Velzela. red. 

ŘKF ZÁBŘEH – STATISTIKY ZA ROK 2021
v závorce jsou uvedeny údaje z roku 2020

V roce 2021 bylo v Zábřeze 26 (27) nově pokřtěných;
věrnost si slíbilo 12 (4) manželských párů;

na věčnost jsme vyprovodili 41 (47) zábřežských farníků

KURZY ALFA. Ačkoliv jsme měli v plánu, že se příští rok v lednu opět roz-
běhne nový ročník kurzu Alfa, současná nejistá situace tomu nepřeje. Pokud 
okolnosti dovolí, doufáme, že by další kurz mohl začít na jaře.
 Za tým kurzu Alfa Karla Hrochová 

Farnost  Zvole              Farnost  Zvole
Farnost Zvole u Zábřehu chystá na začátku nového roku volby do pastorační a ekono-
mické rady farnosti. 
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Sbírky nejsou uvedeny, protože Farní informace byly připraveny v předstihu. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Věříme, že epidemická situace umožní, 
aby v období od 1. do 16. ledna u mno-
hých dveří opět zazvonili tříkráloví ko-
ledníci, kteří přinesou přání do nového 
roku, požehnanou křídou označí vaše 
domovy nápisem K+M+B+2022 a  do 
úředně zapečetěné pokladničky požádají 
o dar pro potřebné. 
Co když u  vašich dveří zazvoní pouze 
jeden tříkrálový koledník? Ano, i to se může stát – ostatní králové nedorazili nebo třeba 
onemocněli. Pokud přijde s úředně zapečetěnou kasičkou a prokáže se vám občanským 
průkazem a pověřením sbírky, nebojte se a neváhejte ho obdarovat. Váš dar pomůže v na-
šem regionu lidem, o které Charita pečuje svými službami. 
Pokud k vám králové ale nedorazí vůbec (onemocněli úplně všichni, nepodařilo se najít 
dobrovolníka, vedoucí skupinek se rozhodli letos nekoledovat, fyzická koleda byla vzhle-
dem k epidemické situaci zrušena), i tak můžete sbírku podpořit. 
Lze přispět několika dalšími způsoby: prostřednictvím online kasičky, která bude spuš-
těna od 1. ledna na www.trikralovasbirka.cz, kam, stejně jako loni, pro Charitu Zábřeh 
konkrétně darujete uvedením  PSČ Zábřeha: 789 01. Svůj dar můžete poslat také na účet 
66008822/0800 s variabilním symbolem 777970107 (pro platbu lze použít QR kód) nebo 
můžete dar vložit do statické kasičky – zábřežská bude umístěna na recepci Charity Zá-
břeh (Žižkova 15) – seznam ostatních v děkanátu bude zveřejněn na našich webových 
stránkách. 
Budete-li chtít označit své domovy požehnanou křídou, můžete si ji vyzvednout na Cha-
ritě a posloužit nápisem i lidem ve svém okolí. 
Víme, že situace s onemocněním covid může Tříkrálovou sbírku opět ovlivnit a v poslední 
chvíli bude klasická koleda zrušena. Věříme však, že jsme se v uplynulém roce mnohému 
naučili – chránit se před nákazou, být k sobě ohleduplní, podporovat se, nacházet nová 
řešení. Taková jsme hledali i my v našich službách. Přestože po celou dobu nemoc ovliv-
ňovala jejich chod, zajišťovali jsme bez přerušení veškeré služby, poskytovali péči klien-
tům, snažili se vyjít vstříc mnoha lidem v tísni, zřídili služby, 
kterými jsme pomáhali lidem v  karanténě, vzniklo antigenní 
odběrové centrum AOC, které pro otestování na nemoc covid 
využil mnohý občan nejen našeho regionu. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky využijeme na podporu péče o klienty 
služeb, pacienty i jejich rodiny a k rozšíření a zkvalitnění těchto 
služeb. 
Konání tříkrálové (veřejné) sbírky je povoleno na celém území 
ČR magistrátem hl. města Prahy. 
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