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SVATEK KŘTU 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, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný 
Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch Svatý; dej, ať všichni,
které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého,
zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

Žl 129 Pán dá požehnání a pokoj svému lidu
1: Iz 42,1-4.6-7 2: Sk 10,34-38 Ev. Lk 3,15-16.21-22

Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali 
o tom, zdali Jan není Mesiášem. 
Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím 
vodou. Přichází však mocnější než já; 
jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek 
u opánků. On vás bude křtít Duchem Sva-
tým a ohněm.“
Když se všechen lid dával pokřtít a když byl 
pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, 
Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podo-
bě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty 
jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“
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K EVANGELIU
Křest Krista je velkým startem. Od této chvíle je Ježíš veřejně znám 
a také sledován. Lidé očekávají, že Bůh zasáhne, vstoupí do dějin. Ale 
jak to bude konkrétně? Poznáme toho, kterého pošle? 
Přichází učitel, nenápadný, bez moci, slávy, vojsk. Mnozí se ptají: 
„Může tento člověk něco změnit?“ 
Ježíš ale nepřichází se svojí lidskou mocí. Jeho silou je povolání, po-
zvání nebeského Otce. Bůh ho posílá, Bůh je s ním, Bůh je v něm… 
On, Ježíš, je Boží Syn! Tato autorita dává hlásání evangelia zcela jinou 
dimenzi. Zdroj: www.vira.cz
Tímto svátkem končí Vánoce a začíná liturgické mezidobí.

Neobvyklou trojici koledníků mohli Olomoučané spatřit v ulicích historické části hanácké 
metropole ve čtvrtek 6. ledna 2022. Tři králové se vydali na koních od katedrály sv. Václava 
do centra města k olomoucké radnici. Tříkrálový kostým oblékl hejtman Olomouckého 
kraje Josef Suchánek, primátor Statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek a pomocný 
biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde příští středu 12. ledna v 18.30 hod. 
na Devítce. P. Radek Maláč

ADORACE S PŘÍMLUVNOU MODLITBOU
Modlete se jedni za druhé, abyste mohli být uzdraveni. Opravdová

modlitba upřímně věřícího má velkou moc. Jak 5,6
V kostele sv. Bartoloměje v pátek 14. ledna 2022 po skončení mše svaté,

která začíná v 17.30 hod. bude adorace s přímluvnou modlitbou.

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 19. ledna. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.25 hod. P. Radek Maláč

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

KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 2
Koledníci už vyrazili do ulic. Po loňské odmlce se v těchto dnech 
vydávají do ulic opět tříkráloví koledníci. Vybírat peníze pro potřeb-
né budou až do 16. ledna. 
Co můžeme čekat od nové vlády.
Kyberšikana. České děti jsou v porovnání s jejich evropskými vrstevníky poměrně dobře 
informované o rizicích internetu. Ale nechovají se podle toho.
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TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 2022 
V  polovině ledna 2022 se věřící v  České republice účastní Týdne 
modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z  různých 
církví po celém světě. Týden modliteb letos proběhne od 18. do 
25. ledna 2022 a  jeho mottem je verš: „Viděli jsme na východě 
jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)
Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat 

Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“. (Jan 17,21)V před-
mluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů nás vyzývá Mons. Tomáš Holub, předseda 
Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr. Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR, abychom se upro-
střed temnoty, která v podobě pandemie Covid-19 zahalila svět, znovu vydali na cestu za 
Světlem:

Milovaní v Kristu!
Doba šířící se pandemie covid-19 zahalila celý náš svět tem-
notou. Možná právě uprostřed této tmy a mnohých bolestí 
toužíme víc než kdy jindy po Světle, které dává naději. To 
Světlo bylo lidstvu darováno skrze narození Ježíše Krista 
v Betlémě.
Program letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů nám 
předkládají křesťané z Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu, kteří 
se nyní nacházejí v mimořádně těžké situaci kvůli ekonomickému kolapsu jejich 
země. Tím silněji vyznívají jejich slova o naději a světle!
Jak přiléhavé! Tito křesťané z Východu nás zvou vydat se opět na cestu za tímto 
Světlem – na cestu společné modlitby a rozjímání nad slovem Písma a v ekume-
nickém společenství. Kéž bychom nezůstali neteční vůči tomuto pozvání.
Nechoďme za hvězdami, které vyjdou a zhasnou. Ty jsou často jen bludičkami. 
Pojďme podobně jako mudrci z Východu a pokloňme se před Králem králů.
Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem do svého okolí, které mnoh-
dy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí! Vydává 
o něm svědectví také Janovo evangelium 1,5: „To světlo ve tmě svítí a  tma ho 
nepohltila.“ Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto světem.

Mgr. Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR
Mons. Tomáš Holub, delegát ČBK pro ekumenismus

Více na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211203texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-
-krestanu-2022

Večer chval a modliteb bude v rámci aliančního týdne v úterý 11. ledna od 17.00 hod. 
v Křesťanském centru apoštolské církve (pěší zóna u Billy).

K modlitbám za jednotu křesťanů se sejdeme v kostele sv. Barbory v pondělí 24. ledna 
v 18.00 hod. 
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charitativní  služba  církve  v  děkanátu
Tak jako každý rok i  letos před Vánocemi uspořádala zábřežská Charita štědrovečerní 
oběd pro 15 lidí v nouzi. Zaměřila se přitom tentokrát na potřebné, kteří se poctivě snaží 
z obtížné situace chudoby, dlouhodobé nezaměstnanosti či ubytování v nevyhovujících 
podmínkách ubytoven dostat. Přijali nabídku práce a pro Charitu pravidelně fungují na 
různých pomocných, úklidových pracích, při činnostech v lesním porostu a při zpracová-
ní dřeva, třídění plastů, … 
Pohoštění jsme připravili z přijatých finančních 
darů (nákup ryb), dále z  potravinových darů 
mohelnických farníků, kteří tradičně věnova-
li suroviny na výrobu oběda, vánoční cukroví 
i  trvanlivé potraviny do balíčků s  pomocí pro 
lidi bez domova. Tyto pracovníci a dobrovolníci 
Charity o vánočním týdnu distribuovali do no-
minovaných rodin i jednotlivcům.

Všem štědrým dárcům i organizátorům patří velký dík i upřímné Pán Bůh zaplať!

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z vánoční doby: Červená Voda 12.300; Písařov 2.900; Jakubovice 2.510 Kč.
SBÍRKY z 1. a 2. ledna 2022: Červená Voda 3.530; Písařov 1.840; Jakubovice 580 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov

Farnosti  spravované  z  klášterce
SBÍRKY z  vánoční doby 24. 12.–2. 1. 2022: Klášterec 11.100; Svébohov 15.900; Jedlí 
12.050 + černoušek 2.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého hudebního 
fondu uvádí tuto neděli 9. ledna v 16.00 hod. v zasedací místnosti obec-
ního domu koncert VIENTO MARERO DUO Michaely Meca – příčná 
flétna a Jiřího Meca – kytara.
Manželé Mecovi, kteří na VŠMU v Bratislavě studovali komorní hru 
u prof. Jozefa Zsapky, spolu hrají již od roku 2009. Oba celoročně stu-
dují skladby českých i zahraničních autorů z oblasti klasické i soudobé 
hudby včetně jazzu. Pravidelně koncertují jak v ČR, tak v zahraničí. Na-
příklad na Slovensku, v Polsku, Litvě, Německu nebo v Itálii.

Vstupné dobrovolné

postřelmovsko            postřelmovsko
V pátek 14. ledna 2022 přijede do Postřelmova sestra Kateřina Klosová z Centra Aletti 
a bude mít v 17.00 hodin v kostele svatého Matouše přednášku na téma ŽIVOT V BOŽÍ 
LÁSCE. Po jejím skončení bude v 17.30 hod. adorace za kněze.
Všichni návštěvníci jsou srdečně vítání. Za místní skupinu SJVS Milada Šanovcová
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lošticko              lošticko              lošticko
VÁNOČNÍ SBÍRKY: Loštice vánoční na CM 3.380 (z minulé neděle 2.037); Moravičany 
z půlnoční na CM 2.588 a vánoční na CM 7.298 (z minulé neděle 5.050 Kč); Bílá Lhota 
z vánoční 2.931 (z minulé neděle 1.826 Kč).

SBÍRKY z 1. a 2. ledna: Loštice 6.375; Moravičany 4.353; Bílá Lhota 1.633 Kč
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Loštice: vzhledem k pandemické situaci nebudeme koledovat po 
domech. 
Požehnané tříkrálové křídy a požehnanou tříkrálovou vodu k po-
žehnání 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 chodí (chodili) v sobotu 8. ledna, přispět můžete také do kasičky 
na poště v době od 8. do 16. ledna.

Pavlov: chodit budou koledníci a kasička je v obchodě.

•	 Synodální setkání v Moravičanech bude v neděli 16. ledna v 16.00 hod. v Besedě.

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY BĚHEM VÁNOC: Tatenice 9.200; Lubník 6.450; Hoštejn 10.880; Kosov 2.510 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v Tatenici na faře tuto neděli 9. ledna v 18.00 hod.

štítecko              štítecko              štítecko
VÁNOČNÍ SBÍRKY: Štíty 5.950; Horní Studénky 6.170; Cotkytle 1.212 Kč.

SBÍRKY z neděle 1. a 2. ledna: Štíty 4.030; Horní Studénky 3.500; Cotkytle 1.325 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

Tuto neděli 9. ledna o svátku Křtu Páně budou mše svaté s obnovením křestního slibu: 
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9 hod., v Cotkytli v 11 hod. 

Ve středu 12. ledna v 10. hod. bude sloužena bohoslužba v domově pro seniory ve Štítech.

V neděli 16. ledna bude bohoslužba pro děti a účelová sbírka: 
v Horních Studénkách v 7.30 hod., sbírka na opravy; ve Štítech v 9.00 hod. sbírka na po-
třeby farnosti; v Cotkytli v 11.00 hod. sbírka na potřeby farnosti P. Jacek Brończyk
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
SBÍRKA z 1. a  2. ledna 2022 byla ve výši 14.080, dar na opravu komunitního centra 
5.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

KOMUNITNÍ CENTRUM ZVOLE
Spolek Zvolská čtyřka díky velkorysým darům vtančil do nového roku se spla-
ceným dluhem farnosti Dubicko, poslední splátkou ve výši 100 tisíc korun. 
Zbývá již splatit pouze půl milionu. Dárcům Pán žehnej!
Od nového roku jsem převzala od Veroniky Papouškové, která nyní bude více 
vázána rodičovskými povinnostmi, informační štafetu pro Farní informace. 
 Za komunitní centrum Jitka Bezděková

Co pro vás připravujeme?
V sobotu 15. ledna se mohou děti i dospělí těšit na další kinopředstavení v KC (16.00 hod. 
Pinocchio, 19.00 hod. Jedině Tereza). 

V pátek 21. ledna naše pozvání přijal římskokatolický kněz, 
teolog, přírodovědec, vysokoškolský pedagog, spisovatel 
a skaut Marek Orko Vácha. 

Komunitní centrum ve čtvrtek 27. ledna od 17.00 hodin pro-
voní výroba ručních mýdel. Děkujeme za Vaši přízeň!

  

BUŘT S HOŘČICÍ, glosa Jiřího Macháně (psáno pro KT č.2)
Vyposlechl jsem si s počínajícím novým rokem v rozhlase výsledky průzkumu „obav“ naší 
populace. Bázeň nejvíce vzbuzuje pomyšlení na ztrátu hodnoty peněz a čtvrtina obyvatel 
Česka se bojí o svou práci. 
Tázaní zmiňovali i strach z migrace a s ní spojenou ztrátu křesťanských hodnot ve společ-
nosti. Že bychom přišli i o zbytky toho, čeho se nám významně nedostává? 
O Vánocích jsem navštívil česko-slovenskou misii ve Švýcarsku a zažil i tamní společen-
skou atmosféru. Podobně jako u nás je tam patrná názorová rozpolcenost. Patří to ovšem 
k  jakémusi „konfederačnímu milieu“. Švýcaři se totiž svedou dohadovat i  o  tom, jestli 
k buřtu patří hořčice nebo ne. Jenže i malicherná pře tu stojí na pevném základě: Jsi člo-
věkem téže důstojnosti jako já. Proto se k tobě chovám s úctou. Nadto mám zájem i o tvé 
dobro, abys nestrádal. Cítíš-li nějaké nepohodlí, budu se prvně zajímat, nepůsobím-li jej 
svými slovy nebo (ne)konáním já. V rámci svých možností ti podám pomocnou ruku – ač 
by to znamenalo „jen“ povzbudit, projevit účast, zájem, usmát se. A to, i kdybys zrovna ten 
buřt jedl s hořčicí, která se mi příčí. 
Čeho se tedy tváří v tvář dalšímu oběhu planety kolem Slunce obávám já? Že ani příští rok 
naše společnost nenajde, co v toku dějin poněkud poztrácela – tedy výše zmíněné základy, 
kterým nás učí Kristus Pán. 
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Z kázání svatého Augustina, biskupa (Sermo 194,3-4: PL 38,1016-1017)

Patřením na Slovo budeme nasyceni
Kdo z lidí poznal všechny poklady moudrosti a poznání utajené v Kristu a ukryté v chu-
době jeho těla? Neboť byl bohatý, ale stal se pro nás chudým, abychom jeho chudobou 
zbohatli. Když totiž přijal smrtelnost a okusil smrt, představil se sice v chudobě; slíbil nám 
však bohatství, které mu nepřestalo patřit, i když se ho na čas zřekl.
Jak nesmírná je jeho dobrotivost! Uchovává ji těm, kdo se ho bojí, popřává ji těm, kdo 
v něho doufají.
Naše poznání je jen částečné, dokud nepřijde to, co je dokonalé. Proto, abychom byli 
schopni to pojmout a pochopit, ten, jenž je v božské přirozenosti rovný Otci, se stal po-
dobným nám v přirozenosti služebníka, a nás tak přetváří k Boží podobě. Jediný Syn Boží 
tím, že se stal synem člověka, činí z mnoha lidských synů syny Boží. A těm, kteří se zrodili 
v otroctví, přináší skrze viditelnou podobu služebníka svobodu, aby mohli vidět podobu 
Boží.
Neboť už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se 
ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Neboť, k čemu jsou ty 
poklady moudrosti a  poznání, k  čemu to božské bohatství, ne-li k  tomu, aby nás plně 
uspokojily? A k čemu to množství dobrotivosti, ne-li k tomu, aby nás nasytilo? Ukaž nám 
Otce, a to nám stačí. 
A v jednom žalmu mu jeden z nás či mezi námi nebo za nás říká: Nasytím
se, až se zjeví tvá sláva. On však a Otec jsou jedno, a kdo vidí jeho, vidí i Otce. Pán zástupů 
sám je tedy král slávy. Až nás promění, ukáže nám svou tvář; budeme spaseni, budeme 
nasyceni a víc už nebudeme potřebovat.
Dokud k tomu nedojde, dokud nám neukáže, co nám dostačí, dokud se nenapijeme do-
syta z toho pramene života, do té doby kráčíme ve víře jako poutníci a žijeme v cizině od 
něho vzdáleni, hladovíme a žízníme po spravedlnosti. A dokud zatím jen s nevýslovnou 
dychtivostí toužíme spatřit Boží podobu, do té doby oslavujme se zbožnou oddaností den 
jeho narození v podobě služebníka.
Nemůžeme ještě patřit na toho, jehož Otec zplo-
dil před jitřenkou, shromážděme se tedy k oslavě 
toho, který se v nočních hodinách narodil z Pan-
ny. Nechápeme dosud, že před sluncem trvá jeho 
jméno, uznejme tedy, že na slunci je postaven jeho 
stan. 
Ještě ho nemůžeme uvidět jako Jednorozeného trva-
le zůstávajícího v Otci, vzpomínejme tedy na ženi-
cha, jak vychází ze své komnaty. Nejsme ještě hodni 
účastnit se hostiny našeho Otce, učme se tedy aspoň 
znát jesle našeho Pána Ježíše Krista.

Modlitba sv. Augustina: Bože, který jsi světlem, jímž 
světlo povstalo, který jsi cesta, pravda i život, v němž 
není temnot, cestou, bez níž je marnost, životem, bez 
něhož je smrt! Řekni, Pane, řekni slovo!
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Štědrovečerní sbírky na betlém nenarozeným: Zábřeh 6.619 Kč. 
Sbírky z neděle 2. ledna: 14.750 Kč. Dar na „Cestu 121“ ve výši 1.000 Kč, na potřeby 
farnosti 7.000 Kč. 
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč

V  průběhu roku 2021 byly odeslány fi nanční příspěvky na 
podporu Rádia Proglas 4.400 Kč,
na Televizi Noe 8.200 Kč.
Děkuji všem dárcům a přeji vše dobré v novém roce. Anna Krňávková

DARY NA LEPRU
Dne 29. prosince byla ze Zábřeha odeslána částka 4.700 Kč.
Za celý rok 2021 bylo ze Zábřeha odesláno 39.200 a z Rovenska 11.000 Kč. 
Od roku 1993 bylo na Likvidaci lepry darováno 1.334.209 Kč. 
Do této částky nejsou započítány dary, které zasíláte přes farnost. 
Ještě jednou vám všem přeji hojnost Božího požehnání do letošního roku 
a tisíceré díky za vaši štědrost. Marie Zíková 

Vážený pane faráři, milí bratři a sestry v Kristu, 
na počátku nového roku 2022 Vás z celého srdce co nejupřímněji zdravím a žehnám. Dě-
kuji Vám za modlitby i fi nanční dar ve prospěch trpících malomocenstvím. Dar, který je 
součástí společného velkého díla Likvidace lepry, poputuje ve formě zdravotnické pomoci 
k těm, kteří patří mezi nejubožejší. Děkuji Vám také za to, že i přes bolestné události sou-
visející s pandemií, nezapomínáte na to, jak důležité je zajímat se o problémy druhých 
a sdílet jejich starosti. Dílo Likvidace lepry, podpírané Vašimi modlitbami a fi nanční po-
mocí, přináší těmto lidem již 30 let zdravotnickou pomoc a tolik důležité vědomí lidského 
bratrství. 
My lidé jsme křehcí tvorové, ale umíme se modlit. V tom spočívá naše důstojnost a také 
naše největší síla. A když naše modlitby souzní s Ježíšovým srdcem, dosahují zázraků. Dílo 
Likvidace lepry, vyrostlé před 30 lety z upřímné touhy skupiny věřících pomáhat, je toho 
důkazem. 
Nevíme, co nám nový rok 2022 přinese, ale ani to není nutné vědět. Mějme odvahu. Svěř-
me s důvěrou všechna naše očekávání, naděje i obavy do ochrany Panny Marie, Matky 
Boha i Matky naší. Skrze Mariinu lásku nám Bůh požehná. 
Požehnaný rok Vám vyprošuji a žehnám. Mons. Jan Balík, prezident Likvidace lepry

Nabídka studia teologie, učitelství náboženství a sociálních programů.
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se těší na nové stu-
denty v akademickém roce 2022/23. Přihlášky ke studiu přijímáme do 15. 3. 2022. Přihláš-
ky k postgraduálnímu studiu do 31. 5. 2022. Den otevřených dveří pro zájemce o studium 
se koná dne 15. ledna 2022.
Více na www.cmtf.upol.cz a www.studujcmtf.cz.
 M. L. Cincialová, proděkanka CMTF UP


