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SVÁTEK KŘTU 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

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.
krze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

ŽALM Iz 12,2-3.4

S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.
1: Iz 55,1-11
2: 1 Jan 5,1-9
Ev. Mk 1,6b-11
Ordinárium:
Olejníkovo č. 502, příště Břízovo č. 503

Slovo nebeského Otce
„Ty jsi můj milovaný Syn,
v tobě mám zalíbení!“
zaznívá na počátku Kristova
veřejného působení.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Sobota 17. ledna Památka sv. Antonína, opata
Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
„Věříme v jednoho Boha“, proto se můžeme spolu modlit.
V kostele sv. Bartoloměje se ke společným modlitbám sejdeme
v pondělí 19. 1.v 17.30.
NA POVÁNOČNÍ POSEZENÍ zpěváků a hudebníků Vás zveme do ZUŠ (Farní, Zábřeh) v úterý 13. ledna v 17.30 hod.
Dirigent Pavel Doubrava
MODLITBY MATEK. Maminky a babičky opět srdečně zveme na společnou mši svatou obětovanou za naše děti a vnoučata, kterou pro nás bude sloužit P. František Eliáš v úterý 13. 1. 2009 v 17.00 hod.
Lenka Hamplová, 731 626 506
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 Eliáš
SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ. Na čtvrtek 15. ledna v 18.30
hod. zvu všechny vedoucí sborů a schol zábřežského děkanátu na
společné setkání na faře v Zábřeze. Během setkání projednáme zapojení sborů a schol při děkanátní pouti s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem v Zábřeze a koordinaci dalších společných akcí.
Pokud se nebudete moci zúčastnit, vyšlete zástupce.
P. František Eliáš, děkan a kněží děkanátu Zábřeh
SEKTY A NOVÁ NÁBOŽENSTVÍ. Spolek Metoděj a místní skupina České křesťanské akademie zvou ve středu 14. ledna na přednášku
„Sekty a nová náboženství“. Přednáší religionista, teolog, ﬁlosof a vysokoškolský pedagog doc. ThDr. Ivan Štampach. Začátek v 18 hodin v
Katolickém domě, vstupné dobrovolné. Ivan Štampach byl tajně vysvěcen na římskokatolického kněze v roce 1983, vstoupil do dominikánského řádu a přijal jméno Odilo. Roku 1998 byl však exkomunikován a
vyloučen z řádu. I nadále se hlásí ke křesťanství. Jako badatel se věnoval mimo jiné novým náboženským hnutím, ekumenismu, mezináboženskému dialogu a spiritualitě.
Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek
SETKÁNÍ S ACHABEM HAIDLEREM. V sobotu 17. ledna od
8.30 hod. se v Katolickém domě můžeme znovu setkat s Jaroslavem Achabem Haidlerem. Achab Haidler naváže na minulou
přednášku o prvních kapitolách knihy Genesis. Tentokrát v rámci měsíce modliteb za jednotu křesťanů, se bude s námi zamýšlet
nad tématem
ORTODOXIE A ORTOPRAXE VE STARÉM ZÁKONĚ, tedy
jak prakticky žít Boží dar víry.
P. František Eliáš
PATROCINIUM V DROZDOVĚ. V neděli 18. ledna v kapli sv. Fabiána a Šebestiána, při mši svaté v 10.45 hod., oslaví patrocinium farníci z Drozdova. Celebrantem
slavnostní mše svaté bude P. František Lízna.
P. František Eliáš
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VRCHOLÍ.
V těchto dnech v našem děkanátu ﬁnišuje Tříkrálová sbírka. Chci poděkovat všem, kdo Charitou
vyslané Tři krále vlídně přijali a obdarovali. Pokud jste se jakkoliv zapojili, máte možnost, v návaznosti na novou propagační kampaň, která vychází z orientálního umění skládaného papíru = origami – vyhrát mobilní telefon. Co
pro to udělat? Složte poštou došlý tříkrálový letáček podle návodu na našem webu do
tvaru Betlémské hvězdy, vyfoťte ji a odešlete do 20. ledna na email ivana.jenistova@
caritas.cz. Pak už stačí jen mít štěstí a být vylosován jako výherce jednoho ze 2 mobilních telefonů od sponzora sbírky.
Tuto i další informace o tříkrálovém koledování včetně prvních výsledků najdete
na webu organizace www.charitazabreh.cz.
ZÁBŘEŽSKÁ CHARITA HLEDÁ PASTORAČNÍHO ASISTENTA. Charita Zábřeh hledá ve farnostech děkanátu praktikujícího katolíka (muže
či ženu), který by ji doprovázel službou pastoračního asistenta. Jedná se
o novou pozici, která vznikne z přání otce arcibiskupa Jana postupně na
všech profesionálních Charitách. Jde o práci na plný pracovní úvazek, se
zázemím v Zábřehu a prací v celém děkanátu. Co by mělo být úkolem
hledaného pracovníka? Umět trpělivě naslouchat, umět pořádně vzít za práci, poctivě hledat Boží vůli a umět ji promítat do každodenní práce Charity. Podrobněji je tato
představa rozvedena na webu www.charitazabreh.cz, zájemci zde naleznou i bližší informace.
Bc. Jiří Karger, ředitel

PLESOVÁ SEZÓNA 2008
FARNOST SVÉBOHOV - IX. SPOLEČENSKÝ PLES VE SVÉBOHOVĚ. Římskokatolická farnost Vás srdečně zve v sobotu 17. ledna
do obecního domu ve Svébohově na IX. společenský ples. Zahájení ve 20 hod. Bohatá tombola, občerstvení i tradiční kapela k tanci
a poslechu jsou samozřejmostí.
KDU ČSL a MKD pořádají v pátek 23. ledna 2009 v Katolickém
domě v Zábřeze OKRESNÍ LIDOVÝ PLES. Začátek ve 20 hod.,
k poslechu a tanci hraje VELVET. Předprodej vstupenek v knihkupectví Barborka
(Charita Zábřeh) tel. 777 823 952 (vstupenka+místenka+šatna 100 Kč).
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES bude v sobotu 24. ledna v Katolickém domě od 14 hod.
Pro děti je připravený bohatý program. Vstupné dobrovolné.

STATISTIKY ZA ROK 2008 VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA
V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2007
V roce 2008 bylo 38 nově pokřtěných: v Zábřeze 24 (32), v Jedlí 6 (1),
ve Svébohově 1 (2) v Maletíně 0 (0), v Klášterci 2 (0), ve Zvoli 5 (10)
Věrnost si slíbilo 24 manželských párů: v Zábřeze 23(9), v Jedlí 0 (0),
ve Svébohově 1 (0) v Maletíně 0 (2), v Klášterci 0 (1), ve Zvoli 0 (1)
Na věčnost jsme vyprovodili 96 bratří a sester: v Zábřeze 58 (59), v Jedlí 12 (9),
ve Svébohově 7 (5) v Klášterci 4 (5), v Maletíně 3 (3), ve Zvoli 12 (11)

3

UČÍCÍ SE CÍRKEV – DUCH SVATÝ V DĚJINÁCH SPÁSY
Téma dnešní neděle, jak nám určuje „Učící se Církev“ je Duch
svatý v dějinách spásy. Je to vlastně historie, řetěz zvláštních úkonů,
kterými se Duch svatý zjevuje a působí k našemu dobru, tedy k naší
věčné spáse. Neboť o to se v celých dějinách lidstva jedná – o spásu člověka, po pádu prvních lidí, našich prarodičů v ráji. Na scénu
těchto dějin naší spásy vstupuje Duch svatý a jeho činnost začíná
s příchodem Ježíše Krista, tedy 753 roků od založení města Říma
neboli roku jedna našeho letopočtu. Tedy podle slov svatého Pavla:
„Až přišla plnost času!“
První, byť trochu nejasná zmínka o Duchu svatém je však hned
ve zprávě Písma svatého o stvoření světa. Svatopisec to vyjadřuje
slovy: „Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma.
Ale nad vodami vznášel se Duch Boží“ (Gn 1,2), aby vše uváděl v řád a pořádek, v harmonii a soulad.
Plynuly tisíce roků, ve kterých se Duch svatý projevoval skrytě skrze osvícení starozákonních patriarchů – Abrahama, Izáka, Jakuba... a následně proroků – Izaiáše, Jeremiáše... Je všechny inspiruje, osvěcuje, aby mluvili jménem Boha a zjevovali Boží pravdu.
Hlavním jejich sdělením byla předpověď příchodu Mesiáše na svět za účelem vykoupení
lidstva ze stavu hříchu. Zde Duch svatý opravdu mluví ústy proroků!
Až po dalších staletích naplňuje Duch svatý Jana Křtitele, posledního proroka Starého zákona a vede ho, aby připravil pro Mesiáše, Pána, ochotný lid a hlásal příchod Krista,
Božího Syna.
V Marii Duch svatý naplňuje očekávání Starého zákona na příchod Krista. Jedinečným způsobem ji naplňuje milostí a její panenství činí plodným, aby porodila vtěleného
Božího Syna. Skrze Ducha se Maria stává matkou „úplného Krista“, to je Ježíše, hlavy
i jeho těla, Církve. Proto Maria zůstává s apoštoly v den Letnic, kdy Duch zahajuje „poslední časy“ veřejným vystoupením Církve.
Jaký je vlastně vztah mezi Duchem svatým a Ježíšem Kristem v Kristově pozemském
poslání? Boží Syn je ve svém lidství posvěcen na Mesiáše pomazáním Duchem při vtělení. Zjevuje Ducha svatého svým učením a plní přislíbení dané otcům, dává Ducha rodící se Církvi. Po svém zmrtvýchvstání dává Ducha svatého apoštolům, a tak jim dává
moc pokračovat v jeho díle. V den Letnic, padesát dní po zmrtvýchvstání, oslavený Ježíš Kristus štědře vylévá Ducha a přestavuje ho jako božskou osobu. Tím je plně zjevena
Nejsvětější Trojice.
A jak Duch svatý působí v Církvi? Duch buduje, oživuje a posvěcuje Církev: Duch
lásky navrací pokřtěným božskou podobu ztracenou hříchem, a v Kristu jim sděluje sám
život Nejsvětější Trojice. Posílá věřící svědčit o pravdě Kristově a organizuje jejich vzájemné působení, tak aby všichni přinášeli ovoce: „Ovoce Božího Ducha je láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.“ (Ga 5,22)
A konečně, jak Kristus a jeho Duch působí v srdci věřících? V sedmi svátostech Kristus předává údům svého těla svého Ducha a Boží milost, která přináší ovoce nového života podle Ducha.
Duch svatý je také učitelem modlitby. Vždyť my ani nevíme, oč se máme modlit. To
nám vnuká Duch svatý a tak nám ozřejmuje, kde třeba zvláště prosit o Boží pomoc. Tím
nám také ukazuje cestu, kterou máme jít životem podle pravdy, spravedlnosti a lásky.
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ZaMlada

Pravidelná měsíční příloha Farních informací
Číslo 1/2009

Akce pro mládež:
*

Taneční víkend II. - pátek 16. 1. 2009 – 18. 1. 2009 T. S. Archa Rajnochovice
Více informací najdeš na: http://ado.cz/mladez
* Všechny (nejen mládež) zveme na přednášku o Světových dnech v Sydney, spojenou s prezentací fotek, která se koná 18. ledna v 16 hodin v sále Základní umělecké
školy v Zábřeze.

Návštěva betléma
Poslední adventní neděli zavítala naše rodina k panu Benešovi –
řezbáři do Loštic. Důvodem návštěvy byl betlém, který pán vyřezal.
Loštický betlém tvoří kromě křesťanských postav také ﬁgurky skutečných obyvatel Loštic i okolních měst. Ke každé postavě je napsaný krátký komentář – kdo to byl a co dělal. Výstava probíhá každý
rok v období Vánoc a je dobrou příležitostí naladit se na blížící se
svátky. Každý betlém je krásný, zobrazuje příchod našeho Pána. Pro
loštický betlém je typické pozadí s hradem Bouzov, zámkem Úsov
a věznicí Mírov. Všude tam Pán o Vánocích přichází a čeká, zda mu otevřeme svoje
srdce. Přeji Vám, abyste v novém roce dokázali neustále otvírat svá srdce Pánu a šířili
Jeho lásku tam, kde je jí třeba.
Verča Drlíková

OTČE NÁŠ pro rok 2009
Neříkej OTČE,
pokud se každý den nechováš jako syn/dcera.
Nevyslovuj NÁŠ,
jestliže žiješ sobecky vyčleněn od druhých.
Neříkej JENŽ JSI NA NEBESÍCH,
pokud myslíš jen na věci pozemské.
Nevyslovuj POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ,
jestliže ho nectíš.
Neříkej PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ,
pokud ho zaměňuješ s materiálním úspěchem.
Nevyslovuj BUĎ VŮLE TVÁ,
jestliže ji nepřijímáš, když něco „stojí“.
Neříkej CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES,
pokud přehlížíš lidi, kteří trpí hlady, nemají žádné prostředky k životu a možnost vzdělání.
Nevyslovuj ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY,
jestliže v srdci uchováváš zášť vůči svému bratru.
Neříkej NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ,
pokud jsi rozhodnut žít v hříchu i nadále.
Nevyslovuj ZBAV NÁS OD ZLÉHO,
jestliže se sám nestavíš do pozice proti zlu.
Neříkej AMEN,
Pokud nebereš vážně všechna tato slova.
Zdroj: Internet
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WYD 08 – Sydney 2008 (závěrečná část)
Homilie Svatého Otce při závěrečné mši zněla velmi povzbudivě. Benedikt XVI. v ní připomněl úplně první seslání Ducha Svatého na apoštoly, kteří seděli ve večeřadle a čekali na přímluvce, kterého jim Pán přislíbil. Dále Svatý otec podotkl, že přišel do této australské země, aby jako
Petrův nástupce nás utvrdil ve víře. A doslova řekl: „Modlím se, aby se
toto velké shromáždění, které spojuje mládež ze všech národů pod nebem (Sk 2,5), stalo novým večeřadlem. Kéž oheň lásky Boží sestoupí a naplní vaše srdce,
abyste byli stále více sjednoceni s Pánem v jeho Církvi, a pošle vás jako novou generaci apoštolů, abyste nesli světu Krista!“
Protože celé setkání se točilo kolem citátu
„Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás
sestoupí, a budete mi svědky“ (Sk 1,8), tak i
kázání se točilo kolem Ducha Svatého. Přečtěte si tedy následující úryvky. Doufám,
že Vám budou dávat smysl a vystihnou též
podstatu celé homilie:
„Až na Vás sestoupí Duch Svatý dostanete moc. Tato slova zmrtvýchvstalého Krista
mají pro každého z nás obrovský význam.
Neboť kdo byl pokřtěn a biřmován, dostal
Ducha Svatého do svého srdce a je posilován skrze jeho dary a nejvíce při Eucharistii, protože Duch Svatý nesestupuje při každé mši
jenom proto, aby proměnil přinesené dary, ale aby skrze ně proměnil naše srdce...
Jenže, co je vlastně tato moc Ducha Svatého? Tato moc má různé podoby – při stvoření se
tento Duch vznášel nad vodami. Stejný Duch svou mocí vzkřísil Ježíše a do třetice Panna
Maria skrze Něho počala Spasitele. Duch Svatý se zpodobňuje, jako duše Církve, ale také
jako láska, která nás spojuje s Ježíšem či s námi navzájem. Je to Duch, který v nás otevírá
zrak, abychom viděli divy milosti Boží v nás všech.
Tady v Austrálii můžeme vidět tuto Boží moc v přírodních krásách této země.
Také zde v tomto ohromném shromáždění Vás mladých, jde vidět působení Ducha Svatého. Protože vidíme Církev jaká doopravdy je – Kristovo Tělo, živé společenství lásky, zahrnující lidi všech ras, národů a jazyků, každého věku a místa v jednotě, zrozené z naší víry
ve vzkříšeného Pána.
Dále tato moc působí v nás. Svatý Ignác z Antiochie, který zemřel jako mučedník
v Římě začátkem 2. století, nám zanechal nádherný popis moci Ducha, který v nás přebývá. Mluvil o Duchu jako o prameni živé vody, která prýští v jeho srdci a šeptá: „Pojď, pojď
k Otci!“ (srov. List Římanům 6,1-9).
Tuto moc si nemůžeme získat či zasloužit, dostáváme ji pouze jako dar. Nicméně je na
nás jak tento dar přijmeme, jestli dovolíme Duchu Svatému, aby pronikl naši tvrdou slupku egoismu. Záleží také na naší spolupráci při posilování této moci. Nejúčinněji v nás roste
při modlitbě a to jak při soukromé, tak při liturgické. Tohle nás nejvíce spojuje s Ježíšem
a s Církví, pokračoval Svatý Otec. Tady v Austrálii můžeme poděkovat všem rodičům, prarodičům, řeholníkům, misionářům, kteří Vám předávali tento dar Víry.
Drazí mladí, teď mi dovolte položit pár otázek. Co zanecháte příštím generacím vy?
Stavíte svou existenci na pevných základech? Budujete něco, co přetrvá? Žijete své životy
tak, abyste dávali prostor Duchu uprostřed světa, který chce na Boha zapomenout, nebo jej
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přímo zavrhnout ve jménu falešného pojetí svobody? Jak užíváte dary, které vám byly dány,
a „moc“, kterou se vám Duch Svatý chystá dát také nyní ? Jaký odkaz zanecháte mladým,
kteří přijdou? Čím vyniknete?
Moc Ducha Svatého nás směřuje dále do budoucnosti k příchodu Božího království.
Slepým navrací zrak, zajatým ohlašuje svobodu. Je to moc, která obnovuje tvář země.
A právě Vy jste povoláni k budování budoucnosti světa. Jste jako proroci, kteří mají
vnášet k lidem pokoj a lásku a tou potom napravovat otrávené lidské vztahy, ale také přivádět lidi k Bohu.
Také Církev potřebuje tuto obnovu! Potřebuje vaši víru, váš idealismus a vaši velkorysost, aby mohla být stále mladá v Duchu. V druhém čtení svatý Pavel zdůrazňuje že každý
křesťan, má dar k budování Církve. Tímto darem pro Církev jste Vy. Pán potřebuje jen to,
abyste se mu naplno otevřeli.“
Po této homilii Svatý Otec udělil svátost biřmování dvaceti čtyřem biřmovancům mezi
kterými byl i náš zástupce Václav Rylko.
Po mši jsem se svými společníky ještě na dostihovém stadionu zůstal, čekali jsme totiž
na odchod většiny poutníků. Proto jsme si zašli do adoračního stanu a strávili jsme před Pánem Ježíšem pěknou chvíli. K večeru jsme se vydali na obchůzku městem a skončili u Sydneyské opery.
Další den jsme museli vyklidit ubytovací prostory na farách, kde jsme doposud přebývali, protože dětem v této „jižní zemi“ končili zimní prázdniny a vraceli se do škol, které
byli součástí farního komplexu. A tak jsme se přestěhovali do olympijského parku, kde na
nás byli již připraveni.
Posledních pár dnů bylo ve znamení výletů, nákupů suvenýrů a poznávání přírodních krás
této krásné země. Já jsem navštívil Blue mountais – Modré hory. Kde bylo možno spatřit
nádherné vodopády, skály, neporušenou přírodu. Viděl jsem i botanickou zahradu, která
byla volně přístupná, dokonce při vstupu nás žádali: „Choďte prosím po trávě, objímejte
a lezte po stromech, povídejte si s ptáky, ale prosím nekrmte je.“ Den před odletem, jsem
se podíval, ještě na známou pláž – Bondi Beach.
Ve čtvrtek 24. července jsem se s první
skupinou českých poutníků přesunul večer
na letiště, kde jsme příští den ráno nasedli do letadla, které mířilo do jihokorejského
Soulu a odtud v pátek letadlem do Prahy.
Určitě Vám vyvstane otázka: „Co se mi
tam nejvíce líbilo?“ Odpovím velmi jednoduše: „Neporušenost přírody, ohromná ochota
a kultura Australanů. V této zemi nechávají
lidé otevřené kostely, nebojí se totiž, že je někdo vykrade.“
Pokud se chcete dozvědět, co mi pouť
dala, co krásného jsem v duchovním rozměru poznal, nebo byste chtěli vědět něco
více o Austrálii a vidět fotky, zvu Vás na moji
přednášku o Světových dnech v Sydney, spojenou s prezentací fotek, která se bude konat
18. ledna v 16 hodin v sále Základní umělecké školy v Zábřeze.
Pavel Walter
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DO LETNÍCH PRÁZDNIN ČASU DOST, ALE NĚKTEŘÍ Z VÁS TŘEBA UŽ PŘEMÝŠLÍ, JAK SMYSLUPLNĚ VYUŽÍT VOLNÝ ČAS. MÁME PRO VÁS MALOU
INSPIRACI.
Co je to Antiochie?
Během celých letních prázdnin přijíždí do vybraných farností mládež starší šestnácti let a v několika čtrnáctidenních turnusech se podílí na životě a aktivitách dané farnosti. Turnusy jsou vždy vedeny bohoslovci, případně i zkušenými laickými vedoucími.
Činnost závisí na aktuálních potřebách farnosti, avšak prioritu má hlásání Evangelia slovem a vydávání svědectví vlastním životem. Snažíme se obracet ke všem
věkovým skupinám, přičemž zvláštní pozornost je věnována mládeži a dětem. Nabízíme ve farnosti alternativní programy pro děti během prázdnin (kreativní a dovednostní hry, divadelní představení s křesťanskou tématikou, na kterém se sami
podílejí, poznávací výlety, táboření apod.). Ostatní věkové skupiny oslovuje Antiochie skrze práci a pomoc obci, farnosti a individuálním přístupem k lidem (návštěvy
a pomoc lidem opuštěným, starým nebo nemohoucím).Celé dílo a působení Antiochie stojí na vzájemné komunikaci a společné a osobní modlitbě, která je pilířem
tohoto působení. Více informací najdete na: http://antiochia.cz/
Co můžeš získat:
Možnost svědčit svým životem otevřeně o víře a tak také překonávat vlastní
ostych. Učit se vzájemnému dialogu jak se samotnými účastníky Antiochie, tak
hlavně s těmi, kteří stojí mimo společenství Církve, nebo hledají prohloubení osobního vztahu s Bohem díky pravidelné modlitbě, adoraci, katechezím a bohoslužbám. Vznik a prohlubování přátelství s lidmi, kteří chtějí přiložit ruku k dílu a chtějí
zakusit být svědky Kristova evangelia ve vlastní zemi.
Mimoprázdninové aktivity Antiochie
Na podzim a na jaře jsou pravidelně pro všechny účastníky prázdninové Antiochie připravovány dvě setkání. Na nich se vzájemně dělíme o zkušenosti z působení a snažíme se hledat další směr činnosti Antiochie. Snažíme se udržovat osobní
kontakty během celého roku s lidmi z obce, kde Antiochie působila: návštěvami,
korespondencí . . . V průběhu celého roku se individuálně i společně modlíme za
společné dílo, ke kterému jsme byli pozváni, abychom se stali světlem světa a solí
země nejen pro své blízké, ale hlavně pro ty, ke kterým budeme přicházet.
Podzimní setkání Antiochie
Jako každý rok se i letos konalo podzimní setkání Antiochie, které tentokrát
proběhlo v Pačlavicích u Vyškova na Moravě od pátku 14.11. do neděle 16.11. 2008.
Setkání jsme zahájili společnou mší svatou v pačlavickém kostele. Tentokrát přijeli
i vzdálení antiošáci ze severních a jižních Čech, což nás mile překvapilo. V sobotu
odpoledne si pro nás bohoslovci připravili velkou bojovou hru na téma „Šíření křesťanství“. Hra byla velmi vyčerpávající, ale i poučná. Setkání navštívili i známí kaplani pro mládež: P. Pavel Kaška a P. Martin Vévoda. Myslím si, že se setkání všem
líbilo a že jsme si mohli vzájemně předat zkušenosti z letošních prázdnin.
Marta Krmelová
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DUCH SVATÝ V DĚJINÁCH SPÁSY – dokončení.
Třeba i přes různá úskalí ale k opravdovému to dobru jak zde na zemi, tak jednou
i tam na věčnosti. Dává nám různá znamení, abychom nebloudili, ale šli jistě za svým cílem. Takovým znamením Ducha svatého může být pro nás slovo „Písma svatého“, které
nás silně zasáhne a osloví, slovo rodičů, kněze, přátel, nečekaná radostná nebo bolestná
událost, zvrácení našich „dobrých plánů“...
Jistě každý z nás by našel ve svém životě mnoho podobných znamení, která ho možná odvrátila od zlého či přivedla k velkému dobru...
Já sám právě v poslední době poznávám a žasnu nad mnoha znameními, která jsem
dostal, kolikrát tak nečekaně, od Ducha svatého, takže denně, od prvního procitnutí, děkuji a děkuji... Před dvěma týdny položil redaktor Katolického týdeníku sestřičkám, cisterciačkám, které budují svůj klášter v pražské diecézi otázku. Zeptal se jich: „Proč jste si
vybraly právě toto místo?“ A jejich odpověď: „V pozvání pana kardinála jsme viděly Boží
znamení.“
Prosme často Ducha svatého, aby nám tato znamení dával, abychom mohli jistěji kráčet životem, který je častokrát tak složitý a pro nás těžko řešitelný – abychom došli ke
svému pravému a Bohem chtěnému cíli. „Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý
světla svého vylít...“ P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY (leden 1. a 2. část)
TŘI MUDRCI
(Nápovědu k otázkám jsme otiskli v čísle 1/2009)
1. Jak se nazývá svátek Tří králů?
a) Zjevení Páně; b) Nemluvňátek; c) svátek komety
2. Jak se podle tradice jmenovali?
a) Karel, Melichar a Baltazar; b) Kašpar, Melichar a Baltazar;
c) Kašpar, Herodes a Baltazar
3. Jaké přinesli dary?
a) zlato a vonné masti; b) zlato, kadidlo a myrhu; c) vzácné byliny a vonné masti
KŘEST PÁNĚ
Dobu vánoční nám tradičně uzavírá svátek Křtu Páně. Na
začátku působení přijal Pán Ježíš veřejně křest. Svým křtem
symbolicky přebírá naše hříchy na sebe. Když byl pokřtěn,
otevřelo se nebe a sestoupil Duch Boží v podobě holubice a z
nebe se ozval hlas: “Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si
vyvolil.“ Když jsme přijali křest, stali jsme se Božími dětmi,
bratry a sestrami Pána Ježíše a vstoupili jsme do jeho Církve.
Naším úkolem je vytvářet společenství, ve kterém si máme
pomáhat, modlit se a povídat si o Bohu. Křtem jsme se zrodili pro Boží království. Máme jej slavit jako jakýkoliv jiný, pro
nás významný den. Znáš den svého křtu?
4. Kdo pokřtil Pána Ježíše?
a) svatý Jan; b) Jan Křtitel; c) nikdo
5. Kde byl Pán Ježíš pokřtěn?
a) v moři; b) v řece Jordán; c) v Genezaretském jezeře
6. V jakém věku byl Pán Ježíš pokřtěn?
a) v prvním měsíci; b) ve 3 letech; c) ve 30 letech
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 4. ledna: Červená Voda 1.664; domov důchodců sv. Zdislavy 82;
Mlýnický Dvůr 235; Jakubovice 304; Písařov 778 Kč.
Sbírky z pokladniček FI: Červená Voda 4.074; Mlýnický Dvůr 250; Jakubovice 326;
Písařov 971 Kč.
Sbírky na Haiti za prosinec: Červená Voda 1.801 (za půl roku 5.009); Mlýnický Dvůr
268 (710); Moravský Karlov (581); = za farnost ČV 6.300; Jakubovice 277 (3.100); Písařov 92 (1.800) Kč. Dary: Jakubovice 5.000; Červená Voda 6.000 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať!“
BIBLICKÁ HODINA bude v pondělí 12. ledna v 17 hodin na faře v Písařově, ve
středu 14. ledna v 18.30 hodin na faře v Červené Vodě.
INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTÍ: www.farnostcervenavoda.cz, www.farnost-jakubovice.cz, www.farnost-pisarov.cz
Farnost Červená Voda ruší pevnou linku. Mobilní číslo bude 731 621 253. Číslo
P. Pavla Vágnera 731 402 197 stále platí.

STATISTIKY ZA ROK 2008:
Křty:
Červená Voda 3
Jakubovice 2
Písařov 0
Svatby:
Červená Voda 3
Jakubovice 0
Písařov 0
Pohřby:
Červená Voda 13
Jakubovice 1
Písařov 7
Pomazání nemocných: Červená Voda 65
Jakubovice 4
Písařov 17
Sv. přijímání: Červená Voda 5.000 (1. sv. přijímání 3); Jakubovice 500; Písařov 2.000
Děti v náboženství: Červená Voda 14 (+ domácí škola 6); Jakubovice 0; Písařov 5
P. Pavel Vágner

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z vánočních bohoslužeb (24., 25., 26. 12. 2008) a z 28. 12. 2008
Mohelnice 17.829, 5.097 Kč; Úsov 1.190, 342 Kč; St.Loučka 1.017, 200 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
Informace: V úterý 13. 1. 2009 ve 14.00 hod. se koná setkání seniorů na faře v Mohelnici. Jste zváni.
P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z 1. 1. a z neděle 4. 1. 2009: Štíty 2.530, 2.400 ; Cotkytle 1.000, 850; koncert Strážná 1.630; Horní Studénky 2.200, 800; Dary: Štíty – na Haiti 3.500; Crhov
– na Haiti 1.000; Horní Studénky – na Haiti 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky od 21. 12. do 4. 1.: Lubník 6.370, Tatenice 9.490, Hoštejn 9.350, Kosov
2.010.
Pokladničky u betlémů (na adopci na dálku): Lubník 1.501, Tatenice 1.502, Hoštejn 2.387, Kosov 792. Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
PODĚKOVÁNÍ. „Vděčnost je paměť srdce.“ (J. B. Massieu) Dovoluji si touto cestou
poděkovat všem ochotným spolupracovníkům, kteří v roce uplynulém pomáhali při
opravách kostelů a fary svou modlitbou, prací i ﬁnančně. Díky Vám, kteří jste svou
obětavostí přispívali k důstojnému průběhu liturgického života v našich dvou farnostech. Dále čerstvý dík posílám koledníkům TS 2009, kteří obětavě putovali od domu
k domu a prosili o pomoc pro ty, kteří to budou v tomto roce potřebovat. A propos:
Jsem rád, že jste. Díky Vám je tento život krásnější a stojí za to žít ho naplno!
NÁVRAT DO VŠEDNÍCH DNŮ. Po Vánocích, novoročních a tříkrálových svátcích
vstupujeme do všedních dnů. Vánoční stromečky skončily na smetišti, láhve od sektu
snad v kontejneru na tříděný odpad. Žaludky nám poléčil okurkový lák a čas... Mnozí
jsou i rádi, že svátky jsou tytam. Vydechly si hospodyňky, které v průběhu svátků odvedly u kuchyňských ploten kus statečné práce, neřkuli hrdinství. Bohužel se stává,
že s kouzlem svátků vánočních nejednou odchází i hodnoty, které byly ozdobou uvedených dnů. Mnozí z nás se vracejí do vyjetých kolejí času předvánočního. Objevuje
se apatie, deprese, uzavřenost, neúcta, obava, co nám nový rok přinese. Po ruce na to
máme oblíbené klišé: Život je již takový, co se dá dělat? Pokud bychom upadli do této
letargie, pak by se naše Vánoce od těch komerčních nijak nelišily. Zkusme přemýšlet: Tři králové po nesnadné cestě odevzdávají své dary u nohou Spasitele a vracejí se
zpět do vlasti, do reality svého života. Po setkání v Betlémě jsou zajisté rozhodnuti žít
lépe realitu všedního dne. Šťastné okamžiky však nelze zakonzervovat. Ze sladkého
opojení je potřebné vydat se odvážně a cílevědomě na další cestu novým rokem.
Přeji nám všem, abychom posíleni vánočním setkáním s Ježíšem nabrali správný
cestovní kurs a dobře naložili se vzácným nákladem času roku 2009! Mnoho štěstí!
P. Pavel Kavec CM

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Ve středu 14. 1. je biblická hodina v Postřelmově na faře od 19.00 hod.
V pátek 16. 1. není mše sv. v Postřelmově.
Neděle 18.1. je 3. v měsíci, bude mimořádná sbírka v Postřelmově (minule 5353 Kč)
a v Chromči (minule 2730 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vladimír Jahn
Pronajmu zatím na rok částečně zařízený byt 2 + 1 v Postřelmově, nejlépe jednomu
nebo dvěma lidem. Kontakt 605 486 095.
OHLASY Z FARNOSTI KLÁŠTEREC. Setkání s Mikulášem v Klášterci proběhlo už
v pátek 28. listopadu. Společně jsme začali mší svatou, kterou doprovázela svým zpěvem dětská schola. Po mši děti ze společenství sv. Anežky otevřely další program
krátkým divadlem, které poukazovalo na Mikulášovy dobré skutky. Potom už přišlo
to hlavní, a sice příchod Mikuláše. Některé děti se odvážily a zazpívaly nebo zarecitovaly básničky. Posléze Mikuláš s andělem rozdali dětem balíčky plné dobrot a rodiče i ostatní dospělé pozvali na faru, kde díky pár hodným maminkám i z nedalekého
Bohutína bylo připraveno občerstvení. Přestože bylo poměrně brzké datum, na faře
se sešla spousta lidí. Nakonec děti s otcem kaplanem zahráli hru a všichni se rozešli
z dobrou náladou, že se všechno vydařilo, jak mělo...
Kristýna Martináková
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SBÍRKY z 1. ledna a z neděle 4. ledna: Zábřeh 23.466 (na kostel sv. Barbory) a 11.085; Jedlí 2.500, 2.000; Svébohov 2.700, 1.500; Klášterec 1.520, 995; Zvole 4.430, 3.020; Maletín
1.550 (z 1.1.); Postřelmůvek 820 (ze 4.1.)
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.500; na kostel sv. Bartoloměje 1.000, na Haiti 400;
Rovensko – sbírka na nové varhany do kaple 25.000 a dar na nové varhany 10.000; Zvole –
na potřeby farnosti 1.500; Jedlí – na opravy 1.000 Kč.
DARY NA LERPU: Na Vánoce byla odeslána ze Zábřeha
částka 7.150 Kč, z Rovenska částka 2.000 Kč. V roce 2008
byla ze Zábřeha odeslána částka 37.200 Kč (z Rovenska
10.500 a z Jedlí 2.500. Celkem jste v roce 2008 přispěli
na likvidaci lepry částkou 50.200 Kč. Od roku 1993 bylo
z naší farnosti darováno 666.700 Kč. Bůh odplať Vaši
štědrost!
Marie Zíková

DARY NA KOSTEL SVATÉ BARBORY.
V průběhu prosince jste do kasičky umístěné v zábřežském farním kostele věnovali na opravu kostela částku 6.363 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.
J. Karešová
Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh děkuje všem, kteří vytvořili krásnou vánoční atmosféru při akci nazvané DÁREK PRO
BARBORU. Zvláště pak rytmické schole i všem, kteří Barboru obdarovali. Tento den se konto na opravu kostela zvýšilo o 8.500 Kč.
Ing. Jaroslav Jašek
Na konto adventních koncertů na ČT 1 odeslala farnost Zábřeh 3.500 Kč. Hana Lexmanová
Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří – ať už pravidelně či příležitostně přispíváte na provoz a vysílání Radia Proglas a TV NOE. V průběhu
roku 2008 jsem odeslala díky darům přispěvatelů částku 44.300 Kč pro Radio Proglas a částku 13.000 Kč na TV NOE. Zůstaňte, prosím, i nadále věrni našim křesťanským médiím.
Na Vaši další spolupráci se těší a vše dobré i v roce 2009 přeje Helena Fuchsová.

Papež Benedikt XVI. se opakovaně vyjadřoval k současné válečné
situaci v Gaze.
V novoroční homilii se k této otázce vrátil znovu: „Svěřme Panně Marii hlubokou touhu po životě v pokoji, která vychází ze srdcí velké většiny izraelského i palestinského obyvatelstva, jež je znovu vydáno masivnímu násilí,
které propuklo v pásmu Gaza jako odpověď na jiné násilí. Násilí, nenávist a
nedůvěra jsou také formy chudoby a možná té nejúděsnější, proti níž je třeba bojovat. Kéž
nezískají převahu! V tomto smyslu se v těchto smutných dnech vyslovili také pastýři tamějších církví. Spolu s nimi a jejich drahými věřícími, zejména těmi z malé, ale horlivé farnosti
v Gaze, položme k Mariiným nohám naše starosti o přítomnost i obavy o budoucnost, ale
stejně tak i opodstatněnou naději, že moudrým a prozíravým vkladem všech bude možné
se vyslechnout, vyjít si vstříc a dát konkrétní odpovědi na rozsáhlé očekávání života v míru,
v bezpečí a důstojnosti.“
Tiskové středisko ČBK
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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.
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