
1

IN ORMACEF
A
R
N
Í

28. 12. 2008
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Číslo 52
SVÁTEK SVATÉ RODINY

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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

To tajemství zná Bůh,
ne tělo, nyní Duch
zázračně tvoří zas
své Nazarety v nás.

G. M. Hopkins 

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.

ŹALM 127,1   Blaze každému, kdo se bojí Hospodina 
1: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16            2: Řím 16,25-27                            Ev. Lk 1,26-38 
Ordinárium: Ebenovo č. 504       příště latinské č. 509
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BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU
STŘEDA 31. PROSINCE – SILVESTR
Zábřeh ve 14.30 hod. děkovná mše sv. na konci roku a ve Zvoli mše svatá v 15 hod. 
ČTVRTEK 1. LEDNA 2009 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE boho-
služby jako v neděli Zábřeh 6.55, 8.30 a 18.00 hod.; Klášterec 7.20, Jedlí 9.00, Své-
bohov 10.30, Zvole 10.15 hod.
 V sobotu 27. prosince v 15 hod. jste zváni do kostela sv. Barbo-

ry na den otevřených dveří spojený se zpíváním koled s názvem 
VÁNOČNÍ DÁREK PRO BARBORKU.
 Sbírky na Nový rok budou v Zábřeze věnovány na kostel sv. 

Barbory. 
Ve středu 31. prosince, o svátku sv. Silvestra po děkovné mši 
svaté, bude od 16 hod. VARHANNÍ KONCERT RADIMA 
DIVIŠE, hlavního varhaníka kostela svaté Alžběty v Norim-
berku, rodáka ze Šumperka. 
PROGRAM: Johann Sebastian Bach:Toccata, Adagio a fuga 
C; Fr. Xaver Brixi: Pastorale C;Georg Böhm: Preludium C; 
Robert Schumann: 4 Skice; Dietrich Buxtehude: Preludium 

D; Blazej Kopriva: Pastorela D; Johann Sebastian Bach: Preludium a Fuga D.

KATOLICKÝ DŮM
 Nejenom seniory zveme v úterý 30. prosince na Zábavné odpoled-

ne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek 
a Petr. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.

 Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití 
závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítá-
ní roku 2009 při Silvestrovské veselici se skupinou POSTYLION, kte-
rou připravujeme na středu 31. 12. Vstupenku s místenkou v hodnotě 

150 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, tel. 
583 416 340.   Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

 Pokud chcete o první lednové sobotě 3. 12. putovat do Koclířova nahlaste se co 
nejdřív u paní Ludmily Korgerové, tel. 583 414 512. Odjezd z Valové v 11.30 hod. 
 Svátek smíření o prvním pátku v měsíci bude 2. ledna od 16.30 hod. 

P. Jindřich Peřina

 Koncert K poctě sv. Mikuláše na CD. Oznamujeme zájemcům, že CD s nahráv-
kou koncertu „K poctě sv. Mikuláše“, který se uskutečnil v chrámu sv. Bartoloměje 
17. prosince, je k dostání v infocentru kulturního domu. Nahrávka přednesu legen-
dy O svatém Mikuláši za varhanního doprovodu Vladimíra Roubala byla pořízena v 
katedrále sv. Václava v Olomouci.
 Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě ro-

rátních snídaní. Emilie Janů
 Avizo: VIII. Společenský ples ve Svébohově bude v sobotu 17. ledna 2009
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009. Zkraje roku 2009 se v dě-
kanátu Zábřeh uskuteční již podesáté tříkrálová sbírka. 
Od roku 2000 dodnes činí celkový výtěžek pokladniček 
téměř 7,5 mil. Kč, díky kterým měla Charita Zábřeh mož-
nost zmírnit lidskou bídu a trápení a přispět na rozvoj so-
ciálních a charitativních projektů. Sbírka pomáhá také 
v zahraničí – část výtěžku jde pravidelně na pomoc do 
oblastí, tam kde osudy lidí zasáhlo nějaké velké neštěstí 
či nespravedlnost (letos Ukrajina, Moldavsko, Barma). 
Pro letošní ročník připravila Charita zatím 290 koled-
nických skupinek. Koledovat se bude v termínu svátku 
třech králů (v úterý 6. ledna) a také v předchozím a těsně 

následujícím víkendu. Pokud Vás kolednická skupinka nezastihne doma, máte mož-
nost až do 14. ledna přispět do pokladničky v prodejně Ledňáček, na složenku nebo 
zasláním DMS Koleda na číslo 87777. V okamžiku, kdy byste nám chtěli se zabezpe-
čením sbírky ve Vaší obci pomoci, kontaktujte koordinátorku tříkrálové sbírky Janu 
Krmelovou, tel. 736 510 816. V den koledování pak prosíme o milé přijetí a obdarová-
ní našich vyslanců. Předem děkujeme za Vaši štědrost. Aktuální informace o průběhu 
a výsledcích sbírky bude zveřejněn na www.charitazabreh.cz.

CHARITA ZÁBŘEH DĚKUJE
 V neděli 7. prosince 2008 se uskutečnilo již páté Adventní setkání s odsouzenými 

ve Věznici Mírov. Toto setkání probíhá vždy jedenkrát do roka, právě v předvánočním 
čase a tento rok tomu nebylo jinak. Za Charitu Zábřeh bych proto chtěla poděkovat 
především Tomášovi Kobzovi, který do věznice Mírov za zábřežskou Charitu pravi-
delně každý měsíc dochází a na organizaci vánočního setkání má největší zásluhu, ale 
také zábřežské schole Picola band, která tentokrát v desetičlenném složení pod vede-
ním Báry Hamplové obohatila svým zpěvem a hrou tento Adventní koncert. Za ochotu 
a obětavost, se kterou se každoročně ze strany členů scholy setkáváme, mnohokrát dě-
kujeme a do nového roku přejeme všem hodně studijních i pracovních úspěchů a těší-
me se na další spolupráci.    Mgr. Miloslava Šotolová

 Vánoční dárky pro sirotky na Ukrajinu. Do čtrnácti dnů od vyhlášení výzvy byly 
všechny děti rozebrány. Pro všech 26 dětí z Ternopil i 4 další děti z Bortnik se podařilo 
zajistit adoptivního „Ježíška“, který jim přichystá hodnotný dárek pod vánoční strome-
ček. Díky za velmi rychlou reakci i obětavost 
jednotlivcům, rodinám i celým skupinám. Tak-
to například svoji solidaritu projevili a pomoh-
li učitelé a žáci Základní školy Boženy Němco-
vé Zábřeh a Střední zdravotnické školy Šum-
perk. Dva sourozence Lypakovi obdarovalo 
Mateřské rodinné centrum Hnízdo a charitní 
Domovinka z výtěžku prodeje svých výrobků 
na koncertu Vánoční radost, který se konal 12. 
prosince na ZŠ B. Němcové. 

Bc. Jiří Karger, ředitel Charity Zábřeh
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UČÍCÍ SE CÍRKEV SVATÁ RODINA NAZARETSKÁ
 Co může pro dnešní rodinu – otce, matku a dítě zname-
nat Svatá rodina betlémská-nazaretská? Tehdy bylo vše doce-
la jiné... Všechno? Bylo zde dítě, které milovali Maria i Josef, 
otec na místě Božím. Tito tři byli jedno v úctě a lásce. Na Dítě 
i rodiče čekaly problémy a bolesti, nic jim však nemohlo uško-
dit. Nic nemůže škodit dítěti, které je milováno, ani rodičům, 
kteří důvěřují Bohu a jsou připraveni nasadit život svůj i svého 
dítěte, přinášet oběti pro Boží plány. 
 Svět, který se vzdálil křesťanství označuje vánoční svátky 
jako svátky rodiny. Je v tom kus pravdy. Vždyť co vidíme v jes-
ličkách? Božské dítě Ježíše, panenskou maminku Marii a věr-
ného pěstouna Josefa. A tak skutečně stojíme tváří v tvář jedné ideální lidské rodině. Proto 
také zasadila církev Svátek rodiny mezi svátky Narození Páně a Nový rok. Svátek nejen té 
betlémské, ale i těch našich, kolikrát tak málo jí svým stavem podobných. 
 Jestliže se dnes mluví o krizi všeho a všude, pak na prvním místě je, bohužel, krize rodi-
ny. Uvolnila se tradiční pouta, která vytvářelo křesťanství po dva tisíce roků; věrnost, neroz-
lučitelnost manželství, jeho plodnost jako dárci života, rodičovská autorita, úcta k dítěti už 
v lůně mateřském, bez rizika potratu. Dnes už je v rodinách ohroženo i stáří nebo alespoň 
těžce nemocní členové rodin, a to některými tolik propagovanou euthanasií – usmrcením 
z útrpnosti. 
 A nad vším tímto ubohým osudem moderních rodin vládne nespoutaná sexualita, v níž má 
tento stav své kořeny. Sexualita a erotika! Jakoby už neexistovalo šesté a deváté přikázání.
 Příliš brzy získávají děti zkušenosti teoretické i praktické díky médiím, časopisům, společ-
nosti i škole... Ano, člověk potřebuje mít jasno i ve věcech mužství a ženství, ale poznatky mají 
být úměrné věku a sdělovány taktním způsobem. Ne poučovat na prvém místě o pohlavních 
orgánech a jak zabránit nechtěnému těhotenství. Předcházet takovému poučení by měla mrav-
ní výchova dítěte k vnitřní kázni očí, uší i jazyka, výchova k umění něco si odepřít, odpověd-
nost za druhého s vědomím, že nad námi existuje vyšší řád, zákon a Boží soud. Svoboda není 
libovůle,neznamená moci si dovolit cokoliv a bez zábran uspokojovat své sexuální touhy. Člo-
věk hodný svého jména má být pánem svých pudů a ne jejich otrokem, aby tak vládlo vyšší nad 
nižším!
 To, co dnes vidíme u mnohých tzv. vychovatelů, to je zločin na dětech, mládeži i náro-
dě. Sexualita je u každého zdravého člověka jako ukrytá bomba, se kterou je třeba odborně 
a opatrně zacházet. Dnes se ovšem spíše radí, jak si s ní hrát, mít z ní radost a rozkoš tak, aby 
přitom nedošlo k výbuchu v podobě nechtěného těhotenství nebo AIDS. K tomu má sloužit, 
něco jako „svátost“, kondom, který je třeba stále nosit u sebe, aby byl vždy k dispozici. Jenže 
poskytovat takové rady je podobné, jako kdybychom radili zloději či vrahovi jak má šikovně 
krást a vraždit, aby z toho nebyl malér s nemilým následkem - vězením! Odhodit víru i nábo-
ženství je nejlepší cesta ke „svobodě“!
 Před časem uveřejnil světový tisk bolestně výmluvný příběh dívky Angeliky, studentky, 
která jako tisíce jiných studentů vstupovala na universitu s nejvyššími ideály. Řádně vystu-
dovat a pomáhat lidem. Pocházela z věřící rodiny. Ovšem dostala se pod vliv profesora, který 
tyto její životní ideály ubíjel, až je zničil nadobro. Často studentům radil, aby se zbavili zá-
bran, náboženských předsudků a komplexů, aby se nebáli poznat život i za hranicemi mrav-
ních zásad, tak aby pro ně nezůstala v životě žádná nepoznaná a temná místa. Mnoho stu-
dentů to považovalo za správné a řídilo se jeho radami. Angelika opustila své rodiče, odstě-
hovala se, ale neřekla jim, že jde dělat děvku, že jde žít „na hromádce“ se čtyřmi kluky. 
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 Všichni se snažili žít podle „pravdy“ pana profesora. Po roce však poznali, že tato prav-
da je „slepá cesta“, že je nedokáže uspokojit a naplnit a postupně se seznámili s počestnými 
dívkami, a tři z nich se oženili. I ten poslední chlapec z bytu odešel a Angelika zůstala sama 
a opuštěná! Jednoho večera navštívila profesora v jeho bytě. Vyčetla mu, že ji zkazil život, 
že neměl právo experimentovat s jejich osudy, že si své výchovné rady měl nejprve ověřit. 
Ptala se ho, zda by byl schopný takto poučovat svou dceru....Poté vytáhla revolver, vystřelila 
a utekla. Druhý den o tom přinesly noviny zprávu pod titulkem:“Kdo zastřelil známého věd-
ce a moderního vychovatele mládeže?“ Ve stejný den se také našla mrtvola dívky a noviny 
přinesly další titulek:“Kdo je tato dívka, komu chybí?“ Nepřihlásil se žádný. 
Může se nám to zdát otřesné, ale je to pravdivé a děje se to i u nás. Před časem přinesly naše 
noviny podobný tragický příběh jedné dívky, pouze s tím rozdílem, že se tam nestřílelo. 
Chtěl jsem tehdy tento příspěvek vystřihnout a poslat ho jednomu našemu modernímu vy-
chovateli, „odborníku v sexuologii a poradci při každé příležitosti“ s dotazem, zda necítí od-
povědnost za tento tragický případ. Než jsem se k tomu dostal, noviny se někam „zaběhly“, 
což mne dodnes mrzí. 
 U nás i ve světě probíhá boj o rodinu, o manželství, o dítě, o jeho duchovní, mravní i těles-
ný život. Ještě žádné dítě či mladý člověk neonemocněl či nezemřel, když zachovával mravní 
čistotu; zato tisíce onemocněly a zemřely pro nemravný život- ( na syfi lis, kapavku, AIDS). 
A také se nerozpadlo žádné manželství tam, kde vládla manželská čistota, věrnost, otevřenost 
k předání života novému potomku. Ale tisíce dětí trpí následkem rozvodů rodičů zaviněných 
nevěrností jednoho či obou. Člověk má svobodu, nemusí zachovávat šesté ani deváté Boží při-
kázání, ale tím připravuje sobě i druhým neštěstí v životě. Tady na zemi a zvláště na věčnosti. 
 Svatá rodina betlémská žila chudě, ale spravedlivě a čistě. Své Dítě, Ježíše, vychovávala 
v bázni Boží a v ctnostném životě. Tím nám všem může být zářivým příkladem, jehož napo-
dobování vede k prospěchu rodin, národů i církve.  P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (prosinec 4. část)
 Ve vánoční době tradičně slavíme svátek Svaté rodiny. O Svaté rodině se píše v Bibli 

jen dvakrát. Při narození Pána Ježíše a když se dvanáctiletý 
Ježíš ztratil v Jeruzalémě a byl nalezen po třech dnech hledá-
ní v chrámě. Přestože o všedním životě Svaté rodiny mnoho 
nevíme, s jistotou můžeme říct, že jejich způsob života je vzo-
rem pro všechny rodiny. Učme se od nich jakým způsobem 
vytvářet pěkné vztahy. Býváme v pokušení si o jejich soužití 
myslet, že bylo krásné samo od sebe. Je to však veliký omyl. 
Krása, která nás oslovuje už dvě tisíciletí vyplývá z obětavosti 
a ochoty vycházet vstříc druhému. Pokud chceme dobře ná-
sledovat příklad Svaté rodiny, musíme se učit přijímat prav-
divě druhého a současně odpouštět i motivovat ke zlepšení. 
(Jen tak mimochodem, dokážete správně odpovědět na otáz-
ku, která svatá má šest nohou?)
1.  Kdo patří do Svaté Rodiny?
 a) Ježíš, Maria, Josef   b) Ježíš, Maria, Jan   
 c) Ježíš, Maria, Josef, osel a vůl
2.  Kam prchla Svatá rodina před Herodesem?
 a) do Svaté země   b) do Nazareta   c) do Egypta
3.  Komu oznámil anděl, že tam mají utéct?
 a) Josefovi   b) Marii   c) třem mudrcům
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

 Mše svatá na závěr občanského roku 31. prosince jako poděkování a prosba o Boží 
pomoc do nového roku bude slavena v Červené Vodě v 16 hod. a v Písařově v 18 hod. 
Po skončení bude děkovná adorace.

 Na Nový rok 1. ledna budou mše svaté jako v neděli.
 Na Slavnost Zjevení Páně budou mše svaté spojené se žehnáním vody, křídy a ka-

didla: v Písařově v pondělí 5. ledna v 16 hod., v úterý 6. ledna v Jakubovicích v 16 hod., 
v Červené Vodě v 17.30 hod.

DRAZÍ SENIOŘI! Prosincové oslovení Ozeášem je připomínkou, že nás Bůh nepře-
stává milovat přes naši nevěrnost, že mu naše selhání není lhostejné a zkoušky jsou 
výzvou k návratu a k obnovení lásky a jejímu růstu. Všechny vás srdečně zdravím 
a přeji vám pokojné prožití svátků a nalezení toho pravého světla, které přichází, aby 
osvítilo tmu našich srdcí a svým teplem rozpustilo naše ledová srdce. Do nového roku 
zdraví a spokojenost. 
 Dá-li Pán sejdeme se 29. ledna 2009.     Vaše Marie Kubitová

Děkuji všem členům pastoračních a ekonomických rad a všem ochotným spolupra-
covníkům a dobrodincům všech farností za úspěšnou spolupráci a nezištnou službu 
v uplynulém roce a těším se na další spolupráci v novém roce 2009, do kterého vám 
přeji vše dobré, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.  P. Pavel Vágner, farář

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

BOHOSLUŽBY NA NOVÝ ROK
1. 1. 2009 - Horní Studénky 7.30 hod, Štíty 9.00 hod., Cotkytle 11.00 hod.

TŘÍKRÁLOVÝ PLES. Jako každý rok pořádá i letos farní spo-
lečenství mládeže z Horních Studének, Zborova a Štítů Farní 
Tříkrálový ples. Tentokrát se bude konat v sobotu 3. ledna 2009 
od 20.00 hod. v sokolovně v Horních Studénkách. K tanci i po-
slechu nám bude již tradičně hrát hudební skupina MENHET. Sa-
mozřejmostí je velká tombola a bohaté občerstvení s neméně bo-
hatým a zajímavým programem. Přijměte tedy naše pozvání a při-
jděte s námi strávit příjemný večer. Srdečně Vás zve a na setkání 
s Vámi se těší mládež ze Studének a okolí: Předprodej vstupenek 
bude od 25.12. u P. Suchánka po každé mši svaté.

Přeji všem farníkům hojnost Božího požehnání v roce 2009.  P. Stanislav Suchánek

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

31. 12. – Postřelmov 16.00 hod. na poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2009 – Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Dlouhomilov 11.00, Chromeč 11.00 hod.
V sobotu 3.1. bude Mariánská pobožnost v Postřelmově od 8.00.
Přeji všem farníkům pokoj a hojnost Božího požehnání v novém roce
 P. Vladimír Jahn



7

FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY

SVÁTKY RODINNÉHO ŠTĚSTÍ. O Vánocích, více méně prožíváme 
kousek společného štěstí, na které v průběhu roku „nemáme moc 
času“.
Bůh vyznačil cestu spásy tehdy, když stvořil muže a ženu. V plnosti 
času přichází Spasitel světa ne jako nějaká cizí vesmírná bytost, ale 
jako dítě v rodinném společenství. Tvořili ho Josef a Maria, obyčejní 
lidé z městečka Nazareta. Papež Pavel VI. při návštěvě Nazareta 5. 
ledna 1964 poznamenal: „Zde vidíme pravý způsob rodinného živo-
ta.“ Kéž nám Nazaret připomíná, co je rodina, jaká má být výchova 
v rodině, kterou nemůže nic nahradit...“ A teď otázka na tělo: Kdo, 
nebo co je středem naší rodiny ? Proč v dnešní rodině schází táta, 

máma ale taky úcta, obětavost, pochopení...? Co spojuje naše rodiny? Televize, počítače, 
kreditní karty? Zkusme o těchto dnech vrátit Ježíše do středu našich rodin. Jak? Dejme ve 
chvílích svátečních a pak i všedních místo jeho slovu, lásce, praktické motivaci. Kéž pří-
mluva Matky Boží Panny Marie a sv. Josefa je správnou volbou k dosažení kýženého cíle!
 

DĚKUJEME Vám všem, kteří jste v průběhu roku uplynulého 2008 jakýmkoliv způsobem 
pomáhali modlitbou, prací i fi nančně k důstojnému průběhu liturgie, k opravám kostelů 
sv. Prokopa a sv. Jiří a „fáry“ jedné i druhé. Odměnou ať je Vám pravý pokoj, láska a radost, 
kterou „vám nikdo nevezme“! (srov. Jn 16, 22)   P. Pavel Kavec CM

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

BOHOSLUŽBY NA PŘELOMU ROKU
29. 12. – Lubník 16.30 hod. (možnost získání plnomocných odpustků v rámci roku sv. 
Pavla)
31. 12. – Tatenice 16.30 hod. 
1. 1. 2009 – Lubník 7.45 hod., Tatenice 9.00 hod., Hoštejn 10.30 hod. 

DĚKUJI všem, kteří se dokázali otevřít pro službu ve farnosti i pro službu druhým lidem. 
Přeji požehnaný rok 2009. P. Jaroslav Přibyl 

POJĎTE S NÁMI POMÁHAT STÁRNOUCÍM KNĚŽÍM – CESTA 121
(Více se můžete dočíst v Katolickém týdeníku číslo 50, www.kattyd.cz)

MODLITBA STÁRNOUCÍHO KNĚZE.
 Bože, celý život jsem ze všech sil sloužil druhým lidem. Nebylo týdne, kdy bych nepo-
dal svaté přijímání, nevyslechl lidské strasti ve svátostné zpově-
di, nebo neutěšil zarmoucené srdce, když hledalo pomoc. Snažil 
jsem se být druhým nablízku ve chvílích těžkých, i v těch všed-
ních. Vím, že ne vše, co jsem v životě konal, bylo dobré a správ-
né. Ale stejně, jako jsem druhým odpouštěl jejich pochybení, vždy 
jsem se modlil za to, aby i mně bylo odpuštěno. 
 Dnes však, kdy mi sil ubývá a mé tělo i duše jsou znavené, 
nosím v sobě tolik obav. Jak strávím poslední roky života? Co se 
mnou bude? Kdo se o mě postará? Až budu muset odejít z farnos-
ti pryč, kdo z mých přátel si na mě najde čas? Bude někdo stát o 
mou společnost? Budu mít ještě vůbec nějaký domov?
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Protože byly Farní informace připravovány v předstihu, nedělní sbírky nejsou uvedeny.

PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ
 Děkuji všem křesťanům, kteří se aktivně zapojili do života našich far-
ností, všem, kteří pomáhali osobním nasazením, modlitbou i fi nančním 
darem. Děkuji zastupitelům měst a obcí, kteří s námi v minulém roce spo-
lupracovali při našich aktivitách. 
 Přeji Vám všem radost z narození Ježíše Krista a požehnání do nového 
roku 2009. Ať s vámi zůstává Boží pokoj a dobrá vůle. 

Za děkanát Zábřeh P. František Eliáš, děkan

 Děkujeme všem dárcům za květinové i fi nanční dary určené na výzdobu Lurd-
ské kapličky Panny Marie. Přejeme Vám milostiplné svátky vánoční a ochranu 
Panny Marie do dalších let.  
 Marie Janů a Marie Zíková

 Všem, kteří přispívají svými dary na likvidaci lepry, přeji požehnané svátky 
vánoční a do nového roku hojnost Boží milosti.  Marie Zíková

 Na sklonku roku 2008 chci vyjádřit vděčnost každému, kdo se na práci Cha-
rity osobně podílel. Zaměstnancům za celoroční poctivou a nelehkou práci; je-
jich rodinám pak za poskytnutou podporu a zázemí. Dále děkuji všem dobro-
dincům, bez kterých by naše práce byla nemyslitelná a kteří se v průběhu roku 
zapojovali do různých aktivit – propůjčovali své ruce v dobrovolné činnosti, da-
rovali nám fi nance či charitativní dílo provázejí modlitbou. Děkuji za Vaši ocho-
tu pomáhat i volbu dělat to naším prostřednictvím.
Přeji všem Vám a i dalším čtenářům Farních informací pokojné prožití vánočních svátků, 
každodenně zakoušenou Boží blízkost i v novém roce 2009, vše dobré a pevné zdraví. 

 Bc. Jiří Karger – ředitel Charity Zábřeh

 Našim věrným čtenářům děkujeme za podporu a trpělivost. Všem autorům děkuje-
me za jejich příspěvky, Marušce Badalové za obrázky na titulní stránku, našim kurýrům 
za dopravu FI z tiskárny. Ať Vás v novém roce provází hojnost Božího požehnání, radosti 
a životní inspirace skrze Krista našeho Pána.  redakce

 Výbor Spolku Metoděj Zábřeh děkuje všem členům a přízniv-
cům za projevenou pomoc a podporu v uplynulém roce a všem přeje 
do nového roku 2009 Boží přízeň a osobní štěstí.  Za Spolek Metoděj Zábřeh Jiří Krňávek 

Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum děkuje za příspěvky na vzdě-
lání pro běloruského chlapce Jevgenije Avděje v rámci charitního 
projektu Adopce na dálku v roce 2008 zejména manželům Žiško-
vým z Olšan, Marii Badalové, Martě Rýznarové, Pavle Hoškové, 
Schole Piccole a všem účastníkům Večera Světlušek.

Zvoníci a správci Farního muzea děkují všem svým příznivcům a dobrodin-
cům a návštěvníkům za přízeň a podporu projevenou v roce 2008 a do nastá-
vajícího roku přejí pokoj  a dobro.

INZERÁT. Nabízím funkční monitor k počítači. Kontakt: 605 122 354
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