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1. 1. 2006 Ročník XIII.
číslo 1
SLAVNOST MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE

Zábřeh, Zvole, Svébohov,
vébohov, Jedlí, Maletí
Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti
Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii
za Matku Spasitele lidského pokolení;
dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života,
stále se za nás u něho přimlouvá.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Bože, buď milostiv a žehnej nám!

ŽALM 67
1: Nm 6,22-27
2: Gal 4,4-7
ordinárium: Břízovo č. 503

Ev: Lk 2,16-21
příští neděli: Ebenovo č. 504

Nový rok – oktáv narození Pána,
slavnost Bohorodičky, zdá se,
že je to příliš na jeden den.
Ale tento den bývá začátkem
nejenom v kalendáři.
V Božím jméně, ve světle jeho tváře
kráčíme svou cestou.
Díváme se na Syna,
on se dívá na nás.
Dítě s Božím srdcem
a očima své Matky.
„ze stolu Božího slova“

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006
Termín koledování je od středy 4. 1. do neděle 8. 1. 2006.
V tuto dobu je velmi pravděpodobné, že Vás navštíví tři králové. Děkujeme v předstihu za Vaši štědrost a vlídné přijetí
královské skupinky, vždyť nám přináší požehnání a radostnou zvěst o narození našeho Spasitele Ježíše Krista. Prostředky ze sbírky jsou určeny na pomoc lidem v nouzi doma
i v zahraničí a na podporu charitativních projektů.
Miroslav Krejčí – asistent TS 2006
 TŘÍKRÁLOVÁ HRA
Tři králové jsou znamenali hvězdu, kterou jsou viděli, hned své koně
sedlali, do Betléma jsou se brali a jemu dary dali … (úryvek z textu
hry). Ve čtvrtek 5. ledna Vás Divadélko na okraji zve na představení lidové TŘÍKRÁLOVÉ HRY Z ROSIC. Začátek v 18 hod. v Katolickém domě.
Vstupné: dospělí 30, děti 15 Kč.
 V neděli 8. ledna Vás zveme na „PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY“. Navštívíme betlém v kostele v Mohelnici a v řezbářské
dílně pana Beneše v Lošticích. Odjezd ve 13. hodin z Valové. Přihlášky u pana Josefa Klimka, tel. 583 412 108, mob.:
731 465 717, e-mail: spolek.metodej@tiscali.cz.
Na setkání s Vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh
se těší Josef Klimek
 OBNOVA ZKOUŠEK. Zveme všechny zpěváky a zpěvačky, každého, kdo rád
zpívá do chrámového sboru dne 3. 1. 2006. Zkoušky budou vždy v uterý od 17 hod.
na faře. „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“
Těší se na vás MgA. Karol Ozorovský a Mgr. Lenka Ozorovská
VI. SPOLEČENSKÝ PLES VE SVÉBOHOVĚ.
Římskokatolická farnost Vás zve v sobotu 14. ledna 2006 do
obecního domu.
Zahájení plesu ve 20 hod. Vstupné 50 Kč, hraje skupina Triangl.
Tradiční domácí kuchyně, bohatá tombola.
STATISTIKY ZA ROK 2005
VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA
V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2004
V roce 2005 bylo 42 nově pokřtěných: v Zábřeze 29 (26), ve Zvoli 7 (7), v Jedlí 3
(7), ve Svébohov 3 (1) a v Klášterci – (1)
Věrnost si slíbilo 13 manželských párů: v Zábřeze 12 (12) a ve Zvoli 1
Na věčnost jsme vyprovodili 71 bratří a sester: v Zábřeze 47 (43), ve Zvoli 7 (13),
Ve Svébohov 5 (10) a v Klášterci 3 (7), v Jedlí 9 (8).

VYUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2005
Příjem celkem: 1 092.641,- Kč

100.000,- Kč - přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi: pomoc lidem, kteří se ocitli v krizové situaci a nemají možnost se z ní vlastními silami nebo
za přispění svých blízkých dostat. Konkrétně jsme se podíleli na pomoci: pomoc
soc. slabší rodině, které vyhořel domov; zakoupení použité ledničky; příspěvek
na otop na zimu; nákup čerpadla na vodu, ...
261.039,- Kč – příspěvek na zakoupení automobilu pro denní centrum Okýnko: ﬁnanční prostředky investovány do nákupu dodávkového vozidla pro zajištění
každodenních svozů uživatelů do centra v Mohelnici.
78.000,- Kč – odstranění havarijního stavu prostor Centra Oáza: bude stavebně ošetřena chodba, vlhká opadávající omítka, na které se tvoří plíseň.
20.000,- Kč – podpora činnosti zábřežské Poradny pro ženy a dívky: zabývá se problémy plánování rodičovství, prevence AIDS, partnerských vztahů, náhradní rodinné péče, apod. Věnují se prevenci – přednáškové činnosti na školách a materiálně
pomáhají především osam. nastávajícím maminkám.
5.000,- Kč – fond akutní pomoci: ﬁnanční prostředky odložené na řešení problémů
lidí bez přístřeší – uspokojení základních životních potřeb (poskytnutí potravin,
vykoupání, převlečení do čistého oblečení, prostředky osobní hygieny).
140.000,- Kč – bezprostřední pomoc Indonésii: postižené na přelomu roku 2004/2005
ničivými vlnami tsunami, ﬁnance určeny na akutní potřeby – ubytování, strava,
léky, ale i na následné, v současné době realizované programy rozvoje oblastí.
51.194,- Kč – humanitární pomoc Pákistánu: který byl letos zasažen ničivým zemětřesením. Největší neštěstí za uplynulých sto let si vyžádalo více než 40 tisíc lidských
životů a obrovské materiální škody v již tak chudé oblasti.
208.289,- Kč – záměry a projekty vyšších složek Charity (ACHO Olomouc, SČKCH
Praha): provozování Hospice na Sv. Kopečku, vedení centrálního humanitárního
skladu, uprchlická problematika, koordinace zahraniční pomoci.
104.145,- Kč – humanitární pomoc do zahraničí: Bulharsko – strava a ošacení pro zdr.
postižené; Ukrajina, Moldávie – dílny pro dětské sirotky; Litva, Bělorusko – pobyt chudých „adoptovaných dětí“ v ČR; Indie – oprava domků nejchudších rodin;
Čečensko – školky a školy pro uprchlíky.
72.902,- Kč – krizový a nouzový fond: prostředky pro pomoc sociálním projektům
v existenční krizi v důsledku nesystémového ﬁnancování (letos hlavně projekty
zaměstnávání zdravotně postižených) a pomoc rodinám a lidem, kde nestačí prostředky jednotlivých charit (rehabilitační pomůcka pro dítě s postižením, vyřešení problému s bydlením mladé rodiny, obnova obydlí po požáru, atp.).
52.072,- Kč – režijní náklady spojené s pořádáním sbírky: propagace, tisk složenek,
cukříky.
Děkujeme Vám za ochotu pomáhat lidem v nouzi
a za důvěru dělat to naším prostřednictvím.
Charita Zábřeh, Žižkova 15
789 01 Zábřeh; tel. 583 412 587
email: zabreh@caritas.cz
ww.zabreh.charita.cz

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti
i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje
oběť sebe samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svědectví o tvé lásce.
To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho
Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši
biskupové pro tento měsíc:

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC LEDEN 2006

Úmysl všeobecný: aby úsilí o plnou jednotu křesťanů přispívalo k usmíření a míru mezi národy.
Úmysl misijní: aby křesťané dokázali přijímat vysídlence
s úctou a láskou a poznávali v nich Boží obraz.
Úmysl národní: aby věřící laikové v misijních zemích poznali nutnost spolupráce v politické a sociální oblasti a více
se do ní zapojili.

Co je apoštolát modlitby?

Je to zcela jednoduché. Pro apoštolát modlitby je charakteristické, že se na něm
může podílet každý bez rozdílu stavu či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.
Zároveň však apoštolát modlitby otevírá nejjednodušším způsobem širokou možnost ovlivnění dobra i zla v Božím království na zemi, protože modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá až nemožné. Do modlitby vkládám vše, co
jsem a co mám. I když to může vypadat jako zcela nepatrné, nabývá to na síle
a velikosti, protože vše činím v Duchu svatém a s Ježíšem Kristem. Takto vše přijímá Otec s laskavostí a velmi si toho cení.
Denně se modlím obětní modlitbu a do ní vkládám všechno, co je mi na světě drahé, k tomu svou modlitbu a práci, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí,
kterou přináší Kristus Otci a tím vše nabývá na hodnotě.
Zároveň dostává i můj vlastní život, přes svou nedokonalost a nepatrnost, hluboký smysl, i když náležím třeba k těm, s nimiž se už nepočítá pro jejich stáří, nemoc nebo tělesnou neschopnost.
Při celé své jednoduchosti apoštolát modlitby všechny spojuje se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím se opět naše darování násobí a stává se
ještě důležitějším.
Počet zapojených do apoštolátu modlitby se ovšem nevede. Odhaduje se však, že
nás je asi 50 až 70 milionů na celém světě. A to už je nějaká síla!
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213,
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Děkujeme všem křesťanům, kteří se aktivně zapojili do života našich
farností, všem, kteří pomáhali osobním nasazením, ﬁnančním darem
nebo modlitbou.
Děkujeme zastupitelům měst a obcí, kteří s námi v minulém roce
spolupracovali.
Přejeme Vám všem radost z narození Ježíše Krista a požehnání do nového roku
2006. Ať s vámi zůstává Boží pokoj a dobrá vůle. kněží děkanátu Zábřeh

Radostné prožití vánočních svátků a do nového
roku hojnost Božího požehnání, pokoje a dobra
Vám srdečně přeje
Spolek Metoděj Zábřeh
Poděkování a přání z Charity.
Na sklonku roku 2005 chci vyjádřit vděčnost každému, kdo se na práci
Charity osobně podílel. Velký dík patří v prvé řadě zaměstnancům za celoroční poctivou a nelehkou práci; jejich rodinám pak za poskytnutou podporu a zázemí. Také děkuji všem dobrodincům (dobrovolníkům, dárcům), bez kterých by naše práce byla nemyslitelná a kteří se v průběhu roku zapojovali do různých aktivit. Neméně jsem vděčen i těm, kdo charitativní dílo provázejí duchovně či
podporují modlitbou. Přeji všem Vám a i dalším čtenářům Farních informací každodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2006, vše dobré a pevné zdraví.
Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh

Děkuji všem ženám a dívkám, které mi pomáhaly zajistit a připravit „rorátní“ snídaně. Jmenovitě: Milušce Jílkové, Mileně Kobzové, Aleně Entrové, paní Žváčkové, Haně Lexmanové, Anně Krieglerové, Lence a Báře Hamplovým. A také ženám, které napekly doma a přinesly.
Přeji Vám hojnost pokoje a radosti a ochranu Boží v roce 2006.
Míla Janů
Všem návštěvníkům a příznivcům Farního muzea Zábřeh děkujeme za
podporu v roce minulém a těšíme se na další milou spolupráci v oblasti
zachování a prezentace kulturního dědictví církve.
Zvoníci od svatého Bartoloměje
Za azyl v charitní prodejně Ledňáček děkuje všem pracovnicím, zvláště paní vedoucí,
SSpolek Cyril
Děkuji za vánoční přání všem bývalým farníkům od Vyšehoří po Cotkytli, těm, co
napsali i těm, kteří si třeba jen vzpomněli. Mám se dobře, protože mám co dělat
a nejsem na to sám. Kromě kaplana je se mnou v Drahotuších i Vojta Hýbl z Václavova a docela nám to klape. Kéž to „klape“ i vám všem po celý rok 2006.
otec Radek
Všem přátelům Božím, plnost radosti z narození Spasitele přeje a požehnaný nový
rok 2006 vyprošuje
P. Josef Opluštil z Bouzova

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ: v úterý v 19 hodin se sejde skupinka pracujících, skupinka studujících bude mít setkání v pátek po
mši svaté.
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v Postřelmově bude probíhat v sobotu
7. ledna 2006 odpoledne.
P. Jiří Putala
 Poslanec Ivo Vykydal a senátor Adolf Jílek Vás srdečně zvou na

TRADIČNÍ LIDOVÝ PLES,
který se koná v sobotu 7. 1. 2006 v Postřelmově sálech tělocvičny
TJ Postřelmov. Začátek ve 20.00 hod. K tanci hrají ve velkém sále
„Nová Olšanka“, v malém sále dechovka Bohuslavanka.Předtančení
provede taneční soubor INTRO. Bohaté občerstvení a chutná jídla.
Vstupné 50 Kč. Pořádá KDU-ČSL Postřelmov pod záštitou okresní
organizace KDU-ČSL.
Svoz a odvoz na ples je zajištěn autobusem.
 Trasa č. 1: Kolšov 18.40 - obecní úřad, Lesnice 18.45 - autobus. zast.,
Leština 18.50 - pekárna, Dubicko 18.55 - křižovatka, Bohuslavice 19.00 - křižovatka, Zvole 19.05 - autobus. zast., Rájec 19.10 - autobus. zast., Zábřeh 19.15 - u gymnázia
 Trasa č.2 : Dolní Studénky 19.40 - autobusové zastávky, Šumperk
perk 19.45 - aut.
zast. u Mototechny, Bludov 19.50 - rozcestí u zámku, Chromeč 19.55 - autobus. zast.
u sokolovny, Vyšehoří 20.00 - autobus.zast., Postřelmůvek 20.05 - autobus. zast.,
Rovensko 20.10 - autobus. zast.
Zpětný odvoz z Postřelmova zajištěn od 01.30 do 02.30 hod.
***
Trochu provokace „v dobrém duchu“ do nového roku z knížky „Biblické aforismy“ Pavla Kosorina: „Neboj se duchovní hloubky - ještě nikdo se v ní neutopil.“
„Kdo od Boha málo očekává, toho alespoň nepřekvapí, když málo dostane.“ „Nejde o tvé skutky, ale o to, jaký skutečně jsi.“ „Opustili jsme svůj Egypt, ale svou naději si stále neseme v jeho hrnci.“ „Protože Bůh je všude, každý ho potkává někde
jinde.“ „Jsi Boží schránka, čteš jeho vzkazy?“
Děkujeme všem, kteří se na přípravě, tisku i dopravě Farních informací podílejí. Bez jejich přispění bychom nemohli každý týden přinášet zprávy téměř z celého zábřežského děkanátu. Děkujeme za Vaši věrnost, podporu a shovívavost.Vyprošujeme, nechť
Bůh provází každý Váš krok a prosvěcuje Vaše myšlenky a dílo v novém roce 2006.
redakce FI

