
Žalm 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6

Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha
1: Iz 52,7-10 2: Žid 1,1-6 Ev. Jan 1,1-18
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. 
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl 
světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, 
jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. 
On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje 
každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho 
nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se 
Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle 
muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli 
jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti 
a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem 
řekl: 'Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než 
já.'“ Všichni jsme dostali z  jeho plnosti, a  to milost za milostí. Neboť 
Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. 
Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v  náručí 
Otcově, ten (o něm) podal zprávu.
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SLAVNOST 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

Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka, a s ještě větší láskou jsi ho obnovil,
vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě;
dej, ať my máme účast na jeho božství. Neboť on s tebou v jednotě
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen



2

K EVANGELIU 
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo Láska! Bijícím srdcem vesmíru 
je tvořivá láska! Přináší všem světlo. Když tomu světlu dovolím zasvítit 
i na mne, uvidím všechno z Božího pohledu. Uvidím, že každý člověk 
se může stát Božím dítětem!
Toto vědomí změní můj pohled na lidi. Život, který se mohl zdát oby-
čejný a nudný, se najednou mění v drama. Pane, ať hraji svou roli dob-

ře, ať žiji v  harmonii s  rytmem „lásky, která hýbe sluncem a  jinými hvězdami“ (Dante 
Alighieri). Zdroj: Posvátný prostor

Ve svojí Matce se Bůh z nebe, nekonečný Bůh, stal maličkým.
Člověk už není osamocen; už nikdy nebude sirotkem, ale navždy 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

KRÁL
Jsou Vánoce.
Stojím v  našem farním kostele před rozzářeným betlé-
mem. Je umístěn hned vedle kříže s umučeným Kristem.
Jedním pohledem vidím jesličky i kříž. Vánoce i Veliko-
noce. Ježíš je pevně svázal k sobě. Jedny bez druhých by 
nedosáhly plnosti.
Zadívám se na Ježíška v jesličkách. Malé bezbranné dítě, 
na jehož drobné tělíčko dopadá stín vedle stojícího kříže. 
Srdce se mi zachvěje a v mysli mimoděk vyvstane otáz-
ka: „Ty jsi přece Král?“ (J 18,37) A v mé duši hned rezo-
nuje odpověď: „ Ano, já jsem Král. Proto jsem se narodil 
a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“ 
(J 18,37) A pravda je, že „ má láska od tebe nikdy neu-
stoupí“ (Iz 54, 10) a  „z  mých rukou tě nevyrve nikdo.“ 
(J 10,28) Člověče, přestaň se bát! Přišel jsem zaplatit za 
tvůj život a cenu určuješ ty. Přijmu ji, ať je jakákoliv. Kvůli 
tobě rozevřu ruce a nechám si je přibít na kříž, aby tvoje 
ruce mohly tleskat.
Dobrovolně položím své nohy na dřevo a nechám si je probít hřeby, aby tvoje nohy mohly 
tančit. Na kříži se nebudu moci nadechnout, abys ty mohl zpívat.
Nechám si kopím probodnout srdce, abych tvé srdce mohl uzdravit.
Hlavu si nechám sedřít trním, abych na tvou hlavu mohl vložit korunu Královského dítěte.
Člověče, „přišel jsem, abys měl život a měl ho v hojnosti.“ (J 10,10)
„Já jsem tvé vzkříšení a život.“(11,25) Jsem Král, který ti nabízí Pokoj bez konce.

Anna Peková

PŘÁNÍ Z HNÍZDA. Přejeme požehnané vánoční svátky v kruhu vašich blíz-
kých a nadějeplné dny nového roku. Těšíme se na setkávání s vámi.
 Vaše Hnízdo
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

pondělí 26. prosince  Svátek sv. Štěpána 
Bohoslužby jako v neděli, kromě večerní bohoslužby.
úterý 27. prosince Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty  
Mše svatá v kostele sv. Barbory v 8.00 hod.
Na zábřežské interně blok A bude slavena mše svatá v úterý 27. 12. v 9.30 hod. 
středa 28. prosince  Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 hod. 
Ve čtvrtek 29. prosince mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 17.30 hod. 
pátek 30. prosince  Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v 7.00 a v 17.30 hod.  

NA SILVESTRA 31. prosince bude slavena mše svatá v 7.00 hod., dě-
kovná mše svatá za rok 2022 v kostele sv. Bartoloměje ve 14.30 hod. 
Od 22.00 hod. do půlnoci bude kostel sv. Bartoloměje otevřen k sil-
vestrovské, tiché adoraci. (večerní mše svatá v  kostele sv. Barbory 
nebude) 

Betlém bude během Vánoc pro veřejnost otevřen vždy před a po mši 
svaté.
25. prosince po skončení koncertního provedení Rybovy mše vánoční. 
26. a 27. 12. od 13.00 do 18.00 hod. (Prosím, zapište se, pokud můžete 
do seznamu těch, kteří „hlídají“ betlém, děkujeme.)

KONCERTY 
•	 Koncertní provedení Rybovy mše vánoční si nenechte ujít tuto neděli 25. prosince 

o Slavnosti Narození Páně. Koncert se koná od 16 hod. v chrámu sv. Bartoloměje v Zá-
březe.

•	 NOVOROČNÍ KONCERT bude v kostele sv. Barbory 1. ledna v 16.00 hod. Zveme 
vás na koncert klasické hudby v podání Zábřežského komorního orchestru pod vede-
ním Milana Plodka se sólisty: Eliška Minářová – soprán, Kryštof Kolčava – housle.

•	 O svátku Křtu Páně 8. 1. 2023 při mši svaté v 8.30 hod. zazní vybrané části z Ry-
bovy Missi pastoralis in C in Nativitate Domini in nocte v  podání Scholy Liturgici 

a komorního orchestru. Dále zazní jedna z jeho nejznámějších pas-
torel „Rozmilý slavíčku“. Sólo Anna Kolčavová, diriguje František 
Dvořák. Zároveň jsou příznivci sborového zpěvu zváni na pravi-
delné zkoušky Scholy Liturgici, které probíhají každý čtvrtek od 
18.30 hod. na Devítce.

KURZY ALFA 
Kurz Alfa připravujeme od středy 18. 1. 2023 od 18.00 hod. v sále „Devítky“ (bývalá ZUŠ), 
na Farní 9 v Zábřeze.
Více info na http://rkfzabreh.cz nebo na www.kurzyalfa.cz či na telefonním čísle 
737 295 087. Za tým Alfy Karla Hrochová
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SPOLEK METODĚJ

v Nejenom seniory zve Spolek Metoděj v pátek 30. prosince na ZÁBAVNÉ ODPOLED-
NE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje populární skupina ALBATROS 
ze Šumperka. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.

v Všechny příznivce dobré pohody zve Spolek Metoděj ke spo-
lečnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního 
roku a společnému přivítání roku 2023 při SILVESTROVSKÉ 
VESELICI, kterou připravuje na sobotu 31. prosince. K  tan-
ci i  poslechu zahraje skupina MELODIK ROCK. Vstupenku 
s místenkou v hodnotě 250 Kč (v ceně je rovněž přípitek a malý dárek) možno zakoupit 
v předprodeji na recepci Charity Zábřeh, tel. 739 246 015.

Farnosti  spravované  z  Klášterce
Sbírky z neděle 18. prosince: Klášterec na opravy 3.600; Svébohov na opravy 7.700; Jedlí 
1.400 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU: 26. prosince: Svébohov v 10.30; Jedlí v 9.00; Klášte-
rec 7.20 hod.; 31. prosince: Svébohov v 18.00 hod.; 
1. ledna: Svébohov v 10.30; Jedlí v 9.00; Klášterec 7.20 hod. 

DĚDICTVÍ OTCŮ
Naši otcové a jejich otcové nám zanechali víru v Boha a také kostel, jako důkaz své víry, 
kde se můžeme i my navzájem se svátostným Kristem setkávat. Také faru, která byla posta-
vena jako zázemí farnosti, byt pro faráře, místo setkávání mimo mši svatou.
Fara od roku 1872, kdy byla postavena, si ne vždy zasloužila potřebnou pozornost, a tak 
chátrala. Až před deseti lety jsme zahájili opravy. Opravili jsme střechu, komíny, byla po-
stavena samostatná přístupová cesta přímo ke kostelu a  faře a ve dvoře vznikla plocha 
pro odstavení aut návštěvníků. Dnes konečně můžeme předat do služby velmi praktické 
plody úsilí farníků. První opravená místnost z celé fary je záchod přístupný ze dvora fary. 
Záchod bude pro případ potřeby volně přístupný v neděli po dobu mše svaté, jindy bude 
nutné si v zákristii vzít klíč.
Práce probíhají pomalu. Snažíme se opravovat svépomocí, brigádnicky a také tak, jak nám 
dovolí finance. Dodavatelsky si necháváme provádět jen některé odborné práce. Současné 
ceny energií, kdy na zálohách platíme téměř 4.000 Kč měsíčně, nás v potřebných investi-
cích také výrazně omezí.
Chci poděkovat všem, kdo činem dokazují, že jim není lhostejné dědictví po předcích. 
Modlí se za nás, kteří ještě můžeme pracovat, jsou štědří ve sbírkách, aby bylo v kostele 

na svícení a  topení a  aby bylo za co svěřený 
majetek opravovat. Také děkuji všem, kteří na 
opravách pracují. S  vědomím Boží štědrosti 
Pán Bůh zaplať.
Klidné prožití Vánočních svátků a hojnost Bo-
žího požehnání v roce 2023 přeje váš svébo-
hovský kostelník.
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dubicKo              dubicKo              dubicKo
Zveme vás na TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT, který se uskuteční v kostele Po-
výšení svatého Kříže v Dubicku v neděli 8. ledna 2023 ve 14.00 hod. 
Účinkuje Zábřežský komorní orchestr, dirigent Milan Plodek, sólisté: Eliš-
ka Minářová – zpěv, Kryštof Kolčava – housle.
 Za KPH i účinkující srdečně zvou L+M Kolčavovi

postřelmovsKo            postřelmovsKo
BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU
26. prosince o svátku sv. Štěpána: Postřelmov 9.30; Sudkov 11.00 hod.

SILVESTR A NOVÝ ROK 
31. prosince: Sudkov 17.00 hod.
1. ledna 2023 o Slavnosti Matky Boží Panny Marie: Postřelmov 9.30, Lesnice 9.30, Chro-
meč 11.00, Dlouhomilov 11.00 hod.

lošticKo              lošticKo              lošticKo
Sbírky z neděle 18. prosince na potřeby farnosti: Loštice 3.637; Moravičany 1.766 Kč  
Tuto neděli 25. 12. na Slavnost Narození Páně je sbírka na Misijní společnost sv. Vincenta. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

VÁNOČNÍ HRA. Přijďte se tuto neděli 25. prosince v 15.30 hod. podívat 
do kostela sv. Prokopa v Lošticích na vánoční hru v podání dětí z našich 
farností „CO SE DĚJE V BETLÉMĚ“. 

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU 
26. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod. 

31. prosince: Moravičany 17.00 hod., penzion Loštice 9.00 hod.
 Přijměte pozvání a prožijte poslední chvíle starého roku na mši svaté v sobotu 31. pro-

since v 23.15 hod. v Lošticích při eucharistickém díkuvzdání a s udělením eucharistic-
kého požehnání do nového roku.

1. ledna: Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod.

KURZ PRO LEKTORY BOŽÍHO SLOVA S MARTINOU PAVLÍKOVOU 
Teoretická část bude v pátek 13. ledna 2023 po mši svaté v Prokopce a praktická část v so-
botu 4. února 2023 v kostele sv. Prokopa.
Ukončení kurzu s převzetím certifikátů bude podle všeho v kostele sv. Prokopa v Lošticích 
v neděli 12. února při mši svaté v 9.30 hod. Celebruje otec biskup Antonín Basler.

Blahopřání
Hojnost zdraví a Božího požehnání panu Janu Adamcovi ke krás-
nému životnímu jubileu 80. let s poděkováním za mnoholetou službu 
kostelníka, přejí farníci z Moravičan, Doubravice a Mitrovic. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023
Záhy po Novém roce se opět rozezní známá koleda „My tři králové…“, 
která je neodmyslitelně spojena s tradiční sbírkou. Skupinky tříkrálových 
koledníků se v období od 1. do 15. ledna 2023 vydají navštívit domácnosti 
v  našem regionu, aby jim symbolickým nápisem K+M+B+2023 přinesli 
požehnání a přání dobra do nového roku a zároveň požádali o dar, který pomůže v našem 
regionu lidem, o které zábřežská Charita svými službami pečuje. 

ČervenovodsKo            ČervenovodsKo
Sbírka neděle 11. a 18. prosince: Červená Voda 2.540 a 2.370; Jakubovice 630 a 495; Pí-
sařov 1.586 a 973 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
26. prosince: Jakubovice 7.30 hod.; Písařov 8.40 hod.; Šanov 10.00 hod.
31. prosince poděkujeme za uplynulý rok 2022 v Písařově při mši svaté v 16.00 hod. 
a v Červené Vodě v 18.00 hod. 

Na Nový rok 1. ledna 2023 budou slaveny mše svaté jako v neděli. 

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 18. prosince: Tatenice 1.070, Lubník 1.370 Hoštejn 2.200 Kosov 640 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl

V Tatenici, Lubníku, Lanškrouně a okolí se letos prodalo 164 ks vánočních 
hvězd a  na konto dětské onkologie v  Olomouci jsme poslali 19.831  Kč. 
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo si hvězdu koupili. Přeji požehnané 
svátky. Ludmila Poláková

HOŠTEJN. Zveme Vás na společné setkání při koledách a  na 
krátkou vánoční scénku – netradiční ŽIVÝ BETLÉM. Sejdeme 
se  v pondělí 26. prosince 2022 v 16.30 hod. v Hoštejně, na hradě 
u salaše. Skautský oddíl Kopretiny 

MŠE SVATÉ NA PŘELOMU ROKU
26. prosince na svátek sv. Štěpána: Lubník 7.45 hod.; Hoštejn 10.00 hod.; Tatenice 
8.45 hod.; Kosov 11.00 hod.
O Silvestru v sobotu 31. prosince v 16.30 hod. bude sloužena děkovná mše svatá v kostele 
sv. Jana Křtitele.
O Slavnosti Matky Boží, Panny Marie, 1. 1. 2023 budou slaveny mše svaté jako v ne-
děli. 

NA TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
jste zváni do kostela sv. Petra a Pavla v Lubníku v pátek 6. ledna v 17.30 hod. 
(Mše svatá v Tatenici nebude.)
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Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka ve Zvoli z neděle 18. prosince byla ve výši 4.830 Kč + dary: likvidace lepry 1.000, 
Mary’s Meals 20.000, na potřeby farnosti 1.000 Kč.  
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

ZÁJEMCI O POBYT V TERMÁLECH PODHÁJSKA 
Pobyt se uskuteční od 17. ledna do 22. ledna 2023. V Podhájske je pro naši skupinu za-
rezervováno 20 dvojlůžek. Cena pobytu a polopenze na pět dnů je i s místními poplatky 
do 300 Euro na osobu. Každý si dopravu zajišťuje sám osobními auty, případně vlakem. 
Denně bude sloužena mše svatá a vzhledem k osobní dopravě bude možnost navštívit 
významná místa v okolí, například starobylé město Nitra atd. anebo jen odpočívat.  
Přihlášky a případné dotazy P. František Eliáš tel. 731 626 500.

ZVOLSKÁ ČTYŘKA
„PAPEŽ ÚSMĚVŮ A VÁNOCE“
Spolek Zvolská čtyřka Vás ve středu 28. prosince v 17.00 hod. srdečně zve do ko-
munitního centra na setkání s usměvavým papežem JANEM PAVLEM I. 
Život a odkaz nedávno blahořečeného papeže představí bohoslovec Vojtěch Kolář, student 
Papežského orientálního ústavu v Římě. 

SVATÁ ZEMĚ OČIMA PRŮVODCE A  POUTNÍKA. Spolek 
Zvolská čtyřka vás srdečně zve ve čtvrtek 12. ledna v 17.00 hod. 
do komunitního centra ve Zvoli na přednášku a besedu s otci Mi-
lanem Palkovičem a  Františkem Eliášem o  této zemi biblických 
kořenů. Všichni jste vítáni, a pokud jste již tato místa navštívili, 
můžete se s  námi podělit o své vlastní fotografie a dojmy z pouti. 

Děkujeme za vaši podporu a přízeň a přejeme vám požehnané Vánoce a pokojný nový rok 
prožitý v Boží ochraně. Spolek Zvolská čtyřka

maletín              maletín              maletín

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY. 
Tuto neděli 25. prosince o Slavnosti Narození Páně bude v Maletíně v kostele sv. Mikuláše 
mše svatá ve 14.30 hod. a v pondělí o svátku sv. Štěpána v kostele sv. Stanislava v Hynčině 
také ve 14.30 hod. 

Na Nový rok v neděli 1. ledna 2023 bude slavena mše svatá ve 14.30 hod. v Maletíně. 

štítecKo              štítecKo              štítecKo
Sbírky z neděle 18. prosince: Štíty na potřeby farnosti 3.950; Horní Studénky 3.500; Cot-
kytle na opravy 1.040 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

26. prosince svátek sv. Štěpána s obnovou manželských slibů: Horní Studénky 7.30 hod., 
Štíty v 9 hod., Cotkytle v 11 hod.

31. prosince sv. Silvestra: mše sv. ve Štítech v 18 hod. na poděkování a prosbu o Boží 
pomoc do nového roku 2023. P. Jacek Brończyk
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Sbírky z neděle 18. prosince: Zábřeh 17.752; Rovensko 1.100 Kč. 
Dary: na platy duchovních 5.000, na rorátní snídaně 915, na potřeby farnosti 4.500 Kč.
VYŠEHORKY – sbírky ze 4. prosince 720 Kč, z 11. prosince 600 Kč, z 18. prosince 900 Kč.   
Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč 

cHaritativní  sluŽba  círKve  v  dĚKanátu
PUSŤTE SI NA ŠTĚPÁNA ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC
V pondělí 26. 12. po zprávách v 15 hod. vás zveme k poslechu po-
řadu „Ty, co doprovázejí“. Budete mít příležitost zaposlouchat se do příběhu pečující manžel-
ky, která doprovázela svého manžela v jeho posledních měsících života a jejíž největší oporou 
se jí v  tomto období stal tým Domácí hospicové péče. Co prožívala paní Leona, jaké byly 
začátky péče, co si během té doby uvědomila a jaké místo zaujaly sestřičky, lékařky a ostatní 
členky týmu hospicové péče v jejich životě. Stejně tak i to, jak se na svoji práci – doprovázení 
– dívají a jak ho prožívají pracovnice hospicové péče. Děkujeme Miroslavu Kobzovi z České-
ho Rozhlasu za povzbuzení a citlivé zpracování tématu. 

PODĚKOVÁNÍ. Ohlížíme se za uplynulým rokem a  chceme za něj poděkovat. Děkujeme 
Bohu – On nás doprovází, chrání a žehná nám – každému z nás ve všem co děláme, co proží-
váme. Dává se nám poznat v lidech, v situacích, ve všem, co nás obklopuje. V radosti i bolesti. 
Obojí jsme zažili i letos. Děkujeme tak za charitní dílo – je tu pro všechny, kteří nepřízeň ži-
vota zažívají a jimž ho můžeme pomoci „žít lepší“. Děkujeme vám, kteří nám v tom pomáháte 
– modlitbami, dary, přiloženou rukou k dílu. 
Děkujeme i za podporu, které se nám dostává od fi rem, institucí i nadací. V uplynulém roce 
jsme díky této podpoře mohli zajistit chod střediska Mobilní domácí hospicové péče, jeho do-
vybavení pro péči o pacienty, pořízení vozidla i zajištění vzdělávání nelékařských zdravotnic-
kých pracovníků (Olomoucký kraj – dotace na provoz; Ministerstvo zdravotnictví, Výbor dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové: pomůcky, dovybavení, vzdělávání; Nadace Agrofert – automobil). 
Z darů jsme pořídili pomůcky k zajištění péče o pacienty po prodělané nemoci covid-19 (Ar-
cidiecézní Charita Olomouc) a pomůcky k zapůjčení seniorům do domácností a k usnadňující 
poskytování pomoci pečujícím. (VDV – Nadace Olgy Havlové). Díky příspěvku Ministerstva 
kultury pak mohli uživatelé našich středisek rozvíjet svoji kreativitu. 

Na sklonku roku 2022 chci vyjádřit vděčnost každému, kdo se na práci Charity osobně po-
dílel. Zaměstnancům za celoroční poctivou a nelehkou práci; jejich rodinám pak za poskyt-
nutou podporu a zázemí. Dále děkuji všem dobrodincům, bez kterých by naše práce byla 
nemyslitelná a kteří se v průběhu roku zapojovali do různých aktivit – propůjčovali své ruce 
v dobrovolné činnosti, darovali nám fi nance či charitativní dílo provázejí modlitbou.
Přeji Vám všem a i dalším čtenářům Farních informací pokojné prožití vánočních svátků, 
každodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2023, vše dobré a pevné zdraví.

Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh


