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4. 1. 2009
Ročník XVI. 

Číslo 1
DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
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

Všechno povstalo skrze ně 
a bez něho nepovstalo nic, 
co jest.
V něm byl život 
a život byl světlo lidí.
To světlo ve tmě svítí 
a tma je nepohltila.

Jan 1.3-5

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.

ŽALM 147   Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Aleluja
1: Sir 24,1-4.12-16                       2: Ef 1,3-6 .15-18                                 Ev. Jan 1,1-18 
Ordinárium: latinské č. 509      příště Olejníkovo  č. 502
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LIST ČLENŮM PASTORAČNÍCH RAD 
FARNOSTÍ ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
 Drazí bratři v kněžské službě, vážení členové pastoračních rad, bě-
hem roku jsem dostal Vaše dopisy o životě farností a o Vaší práci. Je tam 
mnoho věcí, za které Vám chci vyjádřit upřímné poděkování.
 Někteří jste se skvěle zapojili do diecézního plánu, někteří jste zača-
li aktivní práci nebo se k ní znovu vrátili, někteří dělali zajímavé mimořádné akce, jíní jen 
běžné věci, ale mimořádně dobře. Jistě, jsou i farnosti, které musí teprve začít. 
 Zvláštní radost mám z těch zkušeností, které jste udělali v navazování vzájemných 
vztahů a zapojování dalších lidí do života farností. Zjistili jste, že to vyžaduje nejen odvahu 
lidi oslovit a prosit o pomoc, vynalézavost a taktnost, ale i mnoho trpělivosti a vytrvalosti. 
Objevili jste, že se tím cvičí i Vaše pokora, když přijmete odmítnutí a neúspěch, ale i nadě-
je, s níž začínáte znovu, a především zbožnost, když po zjištění, že vlastní síly jsou nedo-
statečné, prosíte o Boží pomoc nejen pro sebe, ale také pro ty, jejichž srdce potřebuje obrá-
cení, novou ochotu či usmíření a zapálení Božím ohněm. 
 Tento dopis Vám píši v Betlémě, kde prožívám spolu s dalšími poutníky naši diecézní 
pouť na svatá místa naší víry. Je nás čtyři sta. Jde o jednu z největších akcí Roku Písma sva-
tého, o zatím největší diecézní pouť z naší země. Tady zvlášť zakoušíme, jaký význam má 
pro život křesťana znalost Bible, schopnost vidět v duchovních souvislostech a otevřeným 
srdcem přijímat Boží slovo. Z něho se rodí Boží život v nás. Zkušenost s Božím slovem po-
siluje víru a přináší radost. Pokud se o tyto zkušenosti dělíme s druhými, povzbuzujeme se 
ve víře. I v tomto roce se budeme ještě věnovat Písmu svatému, zvláště svatému Pavlovi, 
jehož rok slavíme s celou církví. Zajímejte se, prosím, o nabízené programy a využijte je. 
 Pokud jde o naši snahu zapojovat nové lidi do života farnosti, mohli byste letos věnovat 
pozornost dobrému zorganizování adorátorů při adoračním dnu farnosti a u Božího hrobu 
na Bílou sobotu, jak jsem to objevil v jedné farnosti. Adorační den by měl být skutečnou 
slavností celého farního společenství. Vím, že každá farnost má jiné podmínky a nejde to 
všude stejně, ale co když podle místní situace rozdělíte čas adorace pro jednotlivé skupiny? 
Například: děti, mládež, zdravotníci – kde je jich více, řeholnice – kde je místní komunita, 
podnikatelé, pracovníci jednoho konkrétního podniku nebo profese, kde je církevní ško-
la, mohou být skupiny žáků po třídách... Bylo by třeba ovšem každou skupinu a mezi nimi 
i jednotlivce oslovit a pozvat jednotlivě. Zvlášť je třeba přivítat ty, kteří nechodí do kostela 
pravidelně, ale přišli se svou skupinou. Těm zvlášť je třeba připravit vhodné texty pro mod-
litbu či rozjímání. Do přípravy textů se mohou zapojit aktivně věřící z těchto skupin, nebo 
mohou vést společnou pobožnost. 
 Věřím, že uděláte nejen dobré zkušenosti, ale také sami objevíte další možnosti oživová-
ní Vašeho farního společenství. Těším se na Vaše zkušenosti. Od některých z Vás slyším, že 
by bylo dobré připravit velké setkání pastoračních rad farností, jak jsme měli před několika 
lety ve Zlíně. Snad, ale tehdy předcházela setkání po děkanátech, kdy jsem Vám ukázal svou 
představu farnosti. Mluvili jsme o různých aspektech farního života. V příštím roce se setka-
jí pastorační rady po děkanátech, aby prohloubily téma skutků lásky a charitativní služby ve 
farnosti podle výzvy Svatého otce Benedikta XVI. v encyklice Deus charitas est. 
Setkání povede biskupský vikář pro Charitu Mons. Josef Šich a ředitel Arcidiecézní charity 
pan Václav Keprt. Na setkání budou pozváni i pracovníci Charit z Vašeho děkanátu. Já se 
účastním až velkého setkání v dalším roce, kde budete zase referovat o Vašem 
životě v této oblasti. S vděčností za Vaši službu církvi Vás zahrnuji do svých 
modliteb. Každému z Vás i celým Vašim rodinnám ze srdce žehná arcibiskup 
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SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 6. ledna 2009
 V Matoušově evangeliu můžeme nalézt záznam o tom, že se 
narozenému Ježíši přišli poklonit mudrci od východu. Víme, že 
po Ježíšově narození poslal Bůh anděla pastýřům, aby jim zvěs-
toval radostnou novinu, že se narodil Mesiáš. Ježíš však přináší 
spásu všem, ne jen Židům, jako vyvolenému národu, ale i poha-
nům. Proto Bůh pomocí úkazů na obloze dovedl k narozenému 
Synu také pohanské mudrce. Když se objevila nová, velká hvěz-
da, vlivem Boží inspirace pochopili, že je to znamení narození 
proroky předpovídaného Mesiáše. Vydali se do židovské země 
poklonit se mu a předat mu dary. Vykupitel se mudrcům hvěz-
dou zjevil, proto se tento svátek nazývá „Zjevení Páně“ a patří 
k důležitým slavnostem liturgického roku. 
 Připojme se k mudrcům a přinesme Pánu Ježíši dary. On 
po nás nechce zlato, ale našim darem může být i to, když se na 
někoho usmějeme, pomůžeme doma rodičům, posloucháme a nevyrušujeme ve škole, či 
v náboženství. Ze štědrosti tří mudrců vznikla i tradice tříkrálové sbírky, která se uskuteční 
v naší arcidiecézi již po desáté. Nechcete se také připojit?  

(Můžete použít jako nápovědu k otázkám, které budou uvedeny příště. red.)

Zábřeh mše svaté: 6. 1. 2009 v 9.40 a 18 hod. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009. Zkraje roku 2009 se v děka-
nátu Zábřeh uskuteční již podesáté tříkrálová sbírka Pro le-
tošní ročník připravila Charita zatím 290 kolednických sku-
pinek. Koledovat se bude v termínu „svátku třech králů“ 
(v úterý 6. ledna) ale také v předchozím a těsně následu-
jícím víkendu. Pokud Vás kolednická skupinka nezastihne 
doma, máte možnost až do 14. ledna přispět do pokladničky 
v prodejně Ledňáček, na složenku nebo zasláním DMS Ko-
leda na číslo 87777.
V okamžiku, kdy byste nám chtěli se zabezpečením sbírky 

ve Vaší obci pomoci, kontaktujte koordinátorku tříkrálové sbírky Janu Krmelovou, tel. 736 
510 816. 
V den koledování pak prosíme o milé přijetí a obdarování našich vyslanců. Předem 
děkujeme za Vaši štědrost. Aktuální informace o průběhu a výsledcích sbírky bu-
dou zveřejněny na www.charitazabreh.cz.

SCHOLA PICOLLA se sejde po vánočních prázdninách ke zkoušce ve čtvrtek 8. 
ledna v 15.30 hod. na faře.                                                                    Bára Hamplová

SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 14. ledna na faře 
v Zábřeze. Společnou mši svatou budeme slavit v 9.40 hod.  P. František Eliiáš

Na čtvrtek 15. ledna v 18.30 hod. zvu všechny vedoucí sborů 
a schol zábřežského děkanátu na společné setkání na faře v Zá-
březe. Během setkání projednáme zapojení sborů a schol při dě-
kanátní pouti s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem v Zábře-
ze a koordinaci dalších společných akcí. Pokud se nebudete moci 
zúčastnit, vyšlete zástupce. 
                        P. František Eliáš, děkan a kněží děkanátu Zábřeh
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UČÍCÍ SE CÍRKEV JEŽÍŠ KRISTUS – PRAVÝ ČLOVĚK 
 Evangelia nám odkrývají hlubiny, kam se může 
lidský duch zadívat jen s tušením – hlubiny vnitř-
ního života Božího, jak to čteme zvláště na počát-
ku evangelia sv. Jana (1,1-18). Zde vidíme, že věč-
ná Myšlenka, věčné Slovo, vstupuje do tajemných, 
tušených začátků vesmírného světa: neživé hmoty, 
živého ale nerozumného tvorstva, i vzniku člově-
ka. Tam kdesi, nevím kdy a jak, vzniká idea kame-
ne, růže i slavíka, ano i samotného člověka. Toto 
všechno pak Bůh začal v určité podobě, za vhod-
ných okolností předem jím připravených uskutečňovat, až povstala tvářnost dnešního svě-
ta. Ano, za vším stála Boží myšlenka, vrcholná a mocná inteligence, inteligentní plán, de-
sign, Bůh Plánovač a Uskutečňovatel. Člověk byl vrcholem vesmírného vývoje, špičkou 
vesmíru na základě Božího rozhodnutí. Bohužel, poslední generace se vzpírají uznat tyto 
ideje. A tak část dnešní generace raději věří, že vše vytvořila slepá náhoda. Takže nakonec 
věří, že člověk je jen bratrancem opice, pravnukem slimáka a prapotomkem ryby...
 Až po nesmírně dlouhé době, kdy přišla „plnost času“ (Gal 4,4), vstoupila do lidstva 
ještě větší podstatná skutečnost, samo Slovo Boží, Druhá božská osoba a stala se člově-
kem. Ano, to neuvěřitelné se stalo; pravý Bůh se stal pravým člověkem. Vstoupil do lidství 
a vnesl do něho další, vrcholnou bytostnou hodnotu. Byl to Bohočlověk narozený v Betlé-
mě, Ježíš Kristus, Syn Mariin. Je to naprostý průlom v Božím sebesdílení.
 A proč se Slovo stalo Tělem? PRO NÁS LIDI A PRO NAŠI SPÁSU sestoupil Ježíš z nebe. 
Aby nás spasil tím, že nás smíří s Bohem. neboť naše přirozenost byla nemocná vinou na-
šich prarodičů v ráji a potřebovala uzdravení. 
 Slovo se stalo Tělem, abychom tak POZNALI BOŽÍ LÁSKU, neboť tento Bůh podstou-
pil pro nás tu nejbolestnější smrt. „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného 
Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16).
Slovo se stalo tělem, aby bylo NAŠÍM VZOREM SVATOSTI. „Učte se ode mne!“ „Já jsem 
cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14,6).
 Slovo se stalo tělem, abychom měli ÚČAST NA BOŽÍ PŘIROZENOSTI. „Jednorozený 
Boží Syn se stal člověkem, aby nás učinil účastným svého božství, vzal na sebe naši přiro-
zenost, aby, když se stal člověkem, z lidí udělal bohy“ (sv. Tomáš Akvinský).
 Víra ve skutečné vtělení Božího Syna je rozlišovacím znamením křesťanské víry. Vtě-
lením se nesmísilo božství s lidstvím. Ale Ježíš Kristus se stal opravdu pravým člověkem 
a zůstal při tom opravdu pravým Bohem. Je skutečně Božím Synem, který se stal člověkem, 
našim bratrem, aniž přestal být Bohem, našim Pánem. 
 Toto Boží Slovo je i světlem přirozeného mravního zákona a zvláště nadpřirozeným 
zjevením. Ale tolik lidí nepřijalo nabízené světlo pravdy. Odklonem od pravé víry klesalo 
lidstvo víc a víc do bludů a nemravnosti. „Svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Do 
vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali“ (Jan 1,10-11). Krásně a přímo plasticky tuto prav-
du vystihuje následující příhoda. 
 V říjnu 1982 se konala v německém Krelingenu přednáška profesora J. Cochlovia. Bylo 
to na světovém kongresu přírodovědců a měla název: Stvoření a evoluce. Profesor Coch-
lovius nejprve svým posluchačům ukázal obraz hromady cihel a otázal se, co je potřebné 
k tomu, aby se z nich stal zahradní altánek. Všichni se sjednotili na tom, že je k tomu zapo-
třebí nápad, vůle neboli chtění, síla a čas. 
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 Na dalším obrázku jim ukázal obyčejný automobil, který je obvykle sestaven z deseti ti-
síců jednotlivých dílů. Na otázku, zda ke vzniku automobilu je potřebí více důmyslu, vůle, 
síly a času, slyšel ode všech přítomných souhlasné „ano“. Potom následoval obraz kosmic-
ké rakety, k jejímuž zhotovení je potřeba deseti milionů součástek. A na stejnou otázku, 
zda je k jejímu zhotovení třeba ještě více důmyslu, síly a času, se opět ozvalo „ano“. 
 Na posledním obraze ukázal profesor posluchačům jen velký otazník, kolem kterého 
byly uvedeny následující údaje: 15 miliard dílů, 500 tisíc kilometrů spojovacích kabelů, 30 
trilionů pracovních a kapacitních možností, celé zařízení má kapalinové chlazení a váží do-
hromady 1,5 kg. Když položil přítomným otázku, co toto všechno znamená, nemusel na 
odpověď dlouho čekat. Je to lidský mozek! A potom se ptal znovu, zda je možné, aby se 
sám od sebe postavil zahradní altánek, aby bez myšlenky, důmyslu a síly vzniklo auto nebo 
raketa. Je pochopitelné, že posluchači s úsměvem odpověděli? „Nikdy!“ A pak už profe-
sor položil jen poslední otázku: „Když srovnáte mozek s altánkem, autem nebo raketou, je 
možné, aby za jeho vznikem stála pouhá slepá náhoda?“ Smutné je, že mezi přítomnými 
byli i takoví, kteří se vyslovili v tom smyslu, že mozek se mohl vyvíjet sám od sebe. 
 Problém není v evoluci samé, jako takové. Ale v tom, zda je dílem stvořitelské moci 
Boží anebo dílem slepé náhody! Odborník v oblasti informatiky, prof. Dr. Ing. W. Gitt říká: 
„V takovém postoji se odráží evolucionistická schizofrenie současného myšlení, které je 
pěstováno školní výukou.“ (vysvětl. evoluce = vývoj; schizofrenie = duševní choroba s roz-
padem psychické osobnosti – dvojí logika, dvojí myšlení). U těchto lidí je to tak, jak to vy-
stihl Ernst Hello: „Jakmile lidé zpozorují, že nějaká věc je ve vztahu s Bohem, Kristem, ná-
boženstvím, tak raději dají přednost vrahu Brutovi a třem smyslným Gráciím.“ Víra v Boha 
a Krista má důsledky na život posmrtný a odplatu dobra a zla. A to je pro některé neúnos-
né, nechtějí si komplikovat život. Ve věčnost a důsledky s ní spojené nevěří! Naštěstí dnes 
roste počet vědců, kteří sdílí názor Alberta Einsteina: „Každý opravdový vědec musí nutně 
myslet nábožensky, neboť za tou nesmírnou krásou a důmyslností vesmíru je třeba vidět 
bytost nekonečně dokonalou, moudrou a mocnou.“ 
 Jestliže Bůh je pro mnohé neexistujícím anebo nepochopitelným tajemstvím, tím více 
to platí pro Ježíše Krista, Boha a člověka. S vírou se pokorně skláníme a prosíme: Přijmi nás 
jednou do svého království věčného.  P. Antonín Pospíšil

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC LEDEN 2009
Úmysle všeobecný – aby rodiny byly stále místem lásky, osobního růstu 
a předávání víry. 
Úmysl misijní – aby křesťané různých vyznání si uvědomovali potřeby 
nové evangelizace v této době hlubokých proměn, aby byli ochotni hlásat 
Boží Slovo a směřovat k plné jednotě všech křesťanů a tím nabídli důvěry-
hodnější svědectví evangelia
Úmysl národní – aby se každý z nás poctivě snažil přispět potřebným 
s ochotou nabídnout sebe sama pro službu druhým. 

FARNOST SVÉBOHOV
VIII. SPOLEČENSKÝ PLES VE SVÉBOHOVĚ. Římskokatolická farnost 
Vás srdečně zve v sobotu 17. ledna do Obecního domu ve Svébohově na 
VIII. společenský ples. Zahájení ve 20 hod. Bohatá tombola, občerstvení 
i tradiční kapela k tanci a poslechu jsou samozřejmostí.           
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Farnost Zvole: dar na kostel v Pobučí 10.000 Kč. Protože byly Farní informace připravová-
ny v předstihu, nedělní sbírky nejsou uvedeny.

ANNO DOMINI 2009. Německý kritik a satirik G.Ch. Lichtenberg (1742 
– 1799) napsal: „Přesýpací hodiny nám připomínají neúprosné plynutí 
času a evokují v nás myšlenku na prach, ve který se jednou všichni obrá-
tíme!“ Snad nám tato myšlenka připoměla odbíjení hodin, které na Sil-
vestra sledujeme víc než jindy. V těchto hodinách jsme plni novoročních 
plánů. Navzdory tomu všemu slavnostnímu, novoročnímu, zkusme spo-
lečně chvilku (to zvládneme) uvažovat: Čas je jako bezbřehá řeka: do-
týká se nás svým tajemstvím – proudí z pramene věčnosti do dnešního 
dne a přináší nám jako dar – přítomnost. Kniha Sirachovcova připomíná: 
„Synu, buď vděčný za čas!“ (Sir 4, 23)
 Spisovatel Giovanni Albanese dodává: „Nevyužitý čas, který není nabitý myšlenkou, 
láskou a činností je již mrtvolou, a proto vzbuzuje odpor. Času věnuješ hodnotu právě ty. 
Dáváš mu život nebo ho necháváš umírat. Můžeš ho naplnit radostí nebo nudou. Pamatuj-
me na to, že je možné mít špatný den pod jasným sluncem a můžeme mít skvělý den pod 
zamračeným nebem. Čas je jako prázdné vědro. Co do něho vložíš, to si poneseš.“ Přeji 
vám do nového roku: zlato dobrých skutků, kadidlo modliteb a myrhu smysluplného utr-
pení při nesení kříže svého povolání!  P. Pavel Kavec CM

KDO MÁ CHUŤ SE ZAPOJIT DO DOBRÉHO DÍLA, MŮŽE ZAČÍT HNED.  

Sbírejte s námi plastové uzávěry z PET lahví
1.  Pomůžete zaměstnávat zdravotně znevýhodněné lidi, kteří vršky třídí.
2. Pomůžete životnímu prostředí, a tím také nám všem.
3.  Přispíváte na misijní dílo.
 Jedna z chráněných dílen Charity Hrabyně se zapojila do třídění plastových vršků 
z plastových láhví. Takto nasbírané vršky třídí zdravotně postižení podle barev a vytříděné 
putují ke zpracování na granuláž. Získané peníze za vytříděnou surovinu se dělí na tři díly 
– část prostředků získají zdravotně postižení lidé, kteří tyto vršky třídí, druhá část jde na 
režijní náklady dopravy, pytle a provoz dílny a třetí část putuje na aktivity misijních klubek 
dětí v okolí Charity Hrabyně. Sesbírané vršky můžete odevzdávat za vstupními dveřmi do 
budovy Charity Zábřeh, Žižkova 15. Převoz bude průběžně a bezúplatně zajišťovat vedoucí 
z knihkupectví Barborka. POMÁHÁME, POMÁHEJTE S NÁMI, 
www.javornik.charita.cz   Ludmila Macáková-koordinátorka dobrovolnických aktivit

ČASOPIS IN. Dívčí svět vstupuje do pátého roku svého života. V lednu 2009 oslaví tvůrci 
časopisu IN! čtvrté výročí od vydání nultého čísla časopisu pro dospívající dívky. Záměrem 
vydavatelů i Sekce pro mládež České biskupské konference, s jejíž morální podporou časopis 
vychází, bylo vytvořit moderní časopis, který by si získal u děvčat důvěru, což se s Boží po-
mocí podařilo. Jeho prostřednictvím je nyní možno zprostředkovat dopívajícím lidem v naší 
církvi pozitivní pohled na problémy a otázky, které si kladou při konfrontaci se současnou 
společností (víra, morálka, rodina, partnerské vztahy, móda, životní styl, zdraví aj.) Časopis 
IN! je možno si objednat na internetových stránkách www.in.cz, či na telefonu 775 598 604. 
V roce 2009 bude jedno číslo pro předplatitele stát 31 Kč, tedy 341 Kč za 11 čísel za rok. 
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